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الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وآله وصحبه ومن اتبع هداه ، أما بعد:

ف��إن البحوث والدراس��ات المتجهة ألص��ول العلوم وقواعده من أه��م ما ينبغي أن 
يحرص علي��ه الباحثون الج��ادون، ومراكز البحوث والدراس��ات المتخصصة؛ إذ هي 
اش��تغال يف صلب العلم ذاته، فاألصول والقواعد يتشكل منهما جوهُر كل علم، وتعود 

إليهما كافة مسائله، فالبحث فيهما بحث يف بنية العلم وجوهره، ويف أسسه وكّلياته. 

وإِنَّ م��ن أَجلِّ ذلك وأعاله: البحث يف أصول تفس��ير الق��رآن الكريم وقواعده، ولذا 
بادر مركز تفس��ير للدراسات القرآنية بإنشاء »وحدة أصول التفسير« لتتوجه عنايتها إلى 
ذلك الباب الجليل والمهم من أبواب التفس��ير، الستكشاف واقعه ومشكالته، ورصد 

تاريخه،  ورسم خارطة السير لتقويمه وتجديد القول فيه.

وقد انطلقت الوحدة يف سيرها من ضرورة استكشاف واقع أصول التفسير وتقويمه 
للوقوف على جوانب قّوته وضعفه؛ ليكون الجهد تكمياًل للموجود، وإيجاًدا للمفقود؛ 
ولذا أطلقت مش��روًعا طويل األمد يعنى باستكش��اف واقع التأليف يف أصول التفس��ير، 
وه��و ما أثمر دراس��تين ُطبَِعتا وُنِش��َرتا؛ إحداهما كان��ت وصفيًة موازنًة بي��ن المؤلفات 
المس��ماة بأصول التفس��ير، واألخرى كانت اس��تطالعيًة آلراء المتخصصين يف أصول 

التفسير.

وتأيت هذه الدراسة »التأليف المعاصر يف قواعد التفسير دراسة نقدية لمنهجية الحكم 
بالقاعدية« كخطوة ثالثة يف هذا المشروع، وإحدى ثمراته التي نرجو أن ينفع اهلل هبا.



وتكتس��ب ه��ذه الدراس��ة أهميًة خاص��ة؛ إذ تعنى بالتقوي��م المنهج��ي للمؤلفات التي 
تصدت للكتابة يف قواعد التفسير، تأريًخا لها، وتوصيًفا لواقعها، وتحريًرا لمفهومها، وبياًنا 
لمنطلقاهتا، وتجليًة إلش��كاالهتا، فعنايُتها إذن ال تتجه لس��رِد القواعِد وتصنيفها وترتيبها، 
وإنما تتجُه إلى البنية المنهجية لقواعد التفسير يف تلك المؤلفات، بالنظر يف كيفيِة تأسيس 
المؤلفاِت للقواعِد، والبحث عن معايير الحكم بقاعديَّة تلك القواعد، وآلياِت استخالصها 
للقواعد، ومقومات بنائها لها. فهي إذن تدخل مدخاًل غير مس��بوق، وتش��ق طريًقا جديًدا 
يف بحثه��ا لقواعد التفس��ير، واس��تعراضها لكثير م��ن المؤلفات يف مجال قواعد التفس��ير.

ولما كان لهذه الدراس��ة أهميتها ومركزيتها فإن المركز لم يأُل ُجهًدا يف تس��خير طاقاتِه 
لخدمة تلك الدراسة، وتذليِل عقباهتا، وقد بذل فريُق العمِل ُجهًدا مشكوًرا يف تتبع مؤلفات 
القواع��ِد، وقراءهتا وتحليِل مادهتا، واإللماِم بمداخلها يف التأليف، ومرتكزاهتا الكلية التي 

أسست عليها عملها.

والدراسُة جديدٌة يف أفكارها، وتوجهها، ومنهجيَّة طرِحها، جريئٌة يف نتائِجها، مع االلتزام 
الت��ام بأدب البحث العلمي والنقد المنهجي، تفتُح باَب النظِر من جديٍد يف قواعِد التفس��ير، 
وتطرح أس��ئلًة  كثيرًة على الباحثين يف حقل الدراس��ات القرآنية عموًما والباحثين يف قواعد 
التفس��ير خصوًصا. ولهذا يتيحها المركز بين ي��دي المتخصصين لتناولها بالبحث والدرس 
والنقد والتقويم، عس��ى أن ينفتح باُب القول يف قواعد التفسير من جديٍد، ويحصل التجديُد 
يف بحثها وتطويرها، وُيعبََّد الطريق لنظائرها يف مختلف فروع الدراسات القرآنية والشرعية.

وإن المركز إذ يس��عد بتقديم هذا العمل المنهجي الذي يستفيد منه كل دارس وباحث 
بغّض النظر عن تخصصه فإنه يش��كر وحدة أصول التفس��ير وفريق العمل على المجهود 

الرائع يف إنجاز هذا العمل. 

واهلَل نسأل أن يبارك يف هذا العمل، وأن يجعله خالًصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا دوًما 
لخدمة الدراسات القرآنية.

أ.د/ عبد الرمحن بن معاضة الش�هري
مدير اعم مركز تفسري لدلراسات القرآنية



مقدمة الدراسة



إن البحث يف قواعد التفس��ير شائٌق شائٌك؛ ذلك أن البحث فيها بحٌث يف 
كليات التفسير ومعاقده، ويف ُأسس��ه الكلية التي قام عليها بنيانه، وتأسست 
عليها دعائمه، فهو بحٌث يف القواعد التي َتَأطََّر هبا فهُم القرآن عرب العصور، 
وانضبطت هبا مس��الكه، وتحررت م��ن خاللها ضوابط التميي��ز بين مقبول 
التفس��ير ومرذوله؛ ولذا فالبحث يف القواعد يس��تلزم ق��دًرا كبيًرا من التيقظ 
ٌش يف  ائِه تش��وُّ َر قاعدٌة على وجه الغلط، فيقع من َجرَّ والح��ذر حتى ال َتَتَق��رَّ
الفه��م والنظر، وحتى ال تفوَت قاع��دٌة فنُحَرَم من بناٍء كليٍّ متيٍن لجانٍب من 

العلم نستعين به يف الفهم، ونتوسل من خالله النهَج.

ولما كان األمر هبذه الخطورة، وكان التأليف المعاصر يف قواعد التفسير 
قد أتى بالكثير من القواعد التي نس��بها لس��احة التفسير والمفسرين لم تكن 
وجهُتن��ا إنج��اَز عم��ٍل يف القواعد َينض��اف لغيره، وُيس��هم يف تكثي��ر أعداد 
القواعد وزيادهتا، وإنما آثرنا العودة لمؤلفات قواعد التفس��ير عودًة منهجيًة 
س��ت عليه تلك  ُمَتَأنَِّي��ًة تقصد قصًدا الستكش��اف البن��اء المنهجيِّ الذي َأسَّ
فاُت الُحكم بقاعدية قواعد التفس��ير، عرب فحص منطلقاهتا المنهجية،  المؤلَّ
ومرتكزاهت��ا الكلية، ومداخلها العلمية؛ لتقري��ر القاعدية والتثبُّت منها، فإذا 
اس��تقام لنا ذلك المنهج، وظهرت معالم��ه، واتضح توارد مؤلفات القواعد 
على أصول ذلك المنهج وتتابعها على االنطالق من خالله؛ فقد استقام لنا 
ولغيرنا منهج العمل يف قواعد التفس��ير، وانضبطت مس��الك السير فيه، وإن 
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ل��م تظهر لنا اس��تقامة منهج البن��اء والتقرير لقواعد التفس��ير، فذاك يعني أن 
القواعد التي أتى هبا هذا التأليف يعرتيها فس��اٌد يمنع من التسليم بقاعديتها، 
وأنن��ا ال نزال بحاجة لضب��ط منهج التقعيد وتحري��ر المداخل والمنطلقات 
الالزمة لتقرير القاعدي��ة، ثم مواصلة البحث يف القواعد من جديٍد تبًعا لها؛ 

ففساد المنهج يف تقرير القاعدية يلزم منه فساد كل ما قام عليه وتفرع عنه.

ر اإلحاطة به؛ لم يكن متيس��ًرا  ونظ��ًرا لكثرة التألي��ف يف القواعد، وتع��ذُّ
اة بقواعد التفسير؛  للدراس��ة س��وى انتخاب مجموعٍة من المؤلفات الُمسمَّ
لتتأم��ل م��ن خالله��ا منهجية الحك��م بالقاعدي��ة، وكيفيات ودالئ��ل إثباته، 
ولينكش��ف بدراس��تها وتحليله��ا واقع التألي��ف المعاصر يف ع��دٍد كبيٍر من 

مؤلفاته.

ًفا  وق��د اجتهدت الدراس��ة يف العناية هب��ذه المؤلفات التي اختارهت��ا مؤلَّ
ًفا؛ جرًدا لقواعده، ونظًرا يف مس��الكه يف الحكم بالقاعدية، واستخالًصا  مؤلَّ
لمنهجه فيها، وتنقيًبا عن معاييره، وغوًصا على محدداته، وتتبعا لتصريحه، 
وإبحاًرا وراء تلميحه، ودراس��ًة لكثيٍر من قواعده، وللتطبيقات والش��واهد 
ال��واردة عليه��ا، ث��م موازن��ة ذلك ببقي��ة المؤلف��ات لتحديد أوج��ه االتفاق 
واالف��رتاق، واس��تخالص المش��رتكات المنهجية والتماي��زات العلمية بين 

المؤلفات كافة... إلخ.

ولتحقي��ق ذل��ك اعتمدت الدراس��ة تعدديًة منهجيًة نحس��ب أهنا أورثتها 
تكاملي��ًة يف النظر إل��ى البناء المنهج��ي للمؤلفات يف تقري��ر القاعدية، ومن 
َث��مَّ تقويمه والحك��م عليه؛ إذ قام��ت بالتوصي��ف الدقيق لمادهت��ا النظرية، 
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ًقا  والتحلي��ل العميق لميادينها التطبيقية العملية، وغير ذلك مما س��رتاه محقَّ
يف الدراسة بإذن اهلل؛ ليمكننا من خالل ذلك استخالص منهج المؤلفات يف 
��َس عليه َخْطُوها، وقام عليه َصْرُحها،  بناء قاعدية قواعد التفس��ير الذي َتَأسَّ
فتكون أحكامنا دقيقًة، وليكون ُحكمنا منطلًقا مما فرضه واقع المؤلفات ال 

مما فرضناه نحن على المؤلفات.

، إال أن تلك  وال ش��ك أن البح��ث يف موضوع القواعد عامًة بحٌث ش��اقٌّ
المش��قة تزداد يوم يكون غرض الدراس��ة نقديًّا، ثم تعظم المشقة يوم يكون 
النقد ناظًرا للمرتكزات المنهجية ال إلى األخطاء الفرعية، ثم تصبح المشقة 
أكثَر تعاظًما حين يغيب يف المؤلفات التصريح المنضبط بمنهجيتها وُأسسها 
ْينَا  ومرتكزاهتا يف الحكم بالقاعدية بش��كٍل يمكن التأس��يس علي��ه، ولذا َتَروَّ
ي يف البحث، ودافْعنا التعجل؛ كي نتثبت من صحة تصوراتنا عن  غاية التََّروِّ
المؤلفات، ومن دقة توصيفنا لها، ومن سالمة أحكامنا عليها، ومن إمساكنا 
بخيوطها المنهجية الناظمة لحركتها وسيرها، حتى استقامت لنا معالُم تلك 
المؤلف��ات بعد َعنَ��ٍت، وتحررت تصوراهت��ا لنا بعد أَلٍْي، وتجلت أسس��ها 
لنا بعد خفاٍء، واس��تقرت رؤيتن��ا بعد كثيٍر من التأم��ل والتدقيق، واإلنضاج 
ًيا وَتَصبًُّرا أن نتائج الدراس��ة كشفت  والتحرير، وقد كان مما زادنا تأنًِّيا وَتَروِّ
ع��ن إش��كاالٍت منهجيٍة يف مؤلفاِت قواعد التفس��ير المعاص��رة، وعن خلٍل 
يف مداخ��ل بحث قواعد التفس��ير ومرتكزاته الكلية، فآثرن��ا مزيًدا من التأين 

والرتوي حتى نتثبت من صحة النتائج.
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ونس��أل المول��ى  أن ينف��ع هب��ذا العم��ل، وأن يتقبله بقبوٍل َحس��ٍن 
ويجعل��ه خط��وًة مبارك��ًة إلحداث ِح��راٍك علميٍّ ح��ول منهجي��ة التقعيد يف 
التفس��ير والمنطلق��ات الت��ي يج��ب أن يتأطَّ��ر هب��ا، والمس��الك واألنس��اق 

اإلجرائية الالزمة له.

فريق الدراسة

sss
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مدخل الدراسة

: أهمية الدراسة: أولاً

إن تتاب��ع اإلنت��اج المعريف واس��تمراره وكث��رة التأليف يف مناح��ي المعرفة 
المختلفة يستلزم وقفاٍت جادًة أمام هذا النتاج المتنوع ُتعنى بتقييمه، وتحرير 
أسس��ه ومناهجه، وبيان إشكاالته وميزاته، وتتبع جذوره ومنابته، والصلة بين 
جديده وقديمه وطارفه وتليده، وتحديد مواطن االتفاق واالفرتاق، والتَّكرار 
واالبتكار... إلخ، وإن استمرار اإلنتاج المعريف يف حقل من الحقول المعرفية 
دون أمث��ال ه��ذه الوقفات ُم��ْؤِذٌن بانحراٍف منهج��يٍّ ينتج عنه كث��رُة األخطاء 
وتراكمها، وغلبة التقليد، وضعف التجديد، وانغالق آفاق التطوير واإلبداع.

وال س��بيل إل��ى الخالص م��ن كل هذا إال ع��رب النقد المنهج��ي الذي هو 
أعظُم أداٍة لتحرير المعارف وتنقيحها، وتثوير العلوم وتحقيقها، واستيضاح 
مكام��ن قوهتا ومواطن ضعفها، واإلحاطة بعناص��ر الخلل والقصور الكامنة 
فيه��ا وأس��باهبا؛ ول��ذا كان النقد المنهجي م��ن أهم األدوات الت��ي تتحرر هبا 
مس��ائل العلوم، وتتجدد قضاياها؛ بدون النقد تبقى األفكار غائمة والمسائل 

معتمة، ويفشو التقليد ويتوقف التجديد.

ولقد نش��طت يف العصر الحديث حركُة التأليف يف قواعد التفس��ير نشاًطا 
كبيًرا، وَنَجَم عنها العديد من القواعد، إال أن هذا النشاط رغم أهميته البالغة 
لعل��م التفس��ير، وكثرة المؤلفات في��ه، وكثرة القواعد التي أوردها للتفس��ير، 
فإن��ه لم يظفر بدراس��اٍت نقدي��ٍة تقويميٍة تدرس منهج��ه يف الحكم  بالقاعدية 
وكيفيات إثباته؛ ومن َثمَّ جاءت هذه الدراسة قاصدًة إلى هذا النتاج المتنامي 
يف قواعد التفسير للنظر يف بنيته المنهجية وأسسه العلمية يف الحكم بالقاعدية 

وبيان ما له وما عليه يف ذلكم الصدد. 
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ثانياًا: إشكالية الدراسة:

إذا كانت بعض العلوم الشرعية قد َتحقق لها النضج يف أصولها الضابطة 
لكلياهتا، وقواعدها الكلية الُمَقنِّنة لجزئياهتا، فاس��تبانت أصولها وتحررت، 
بت، وصار لها إطار نظري تأصيلي يضبط الممارس��ة  وُقنِّن��ت قواعدها وُركِّ
التطبيقية لها وُيَقنِّنها عرب تلك األصول والقواعد = فإن علم التفس��ير -كما 
يثبت��ه تاريخ��ه- لم يحَظ بجه��ٍد متتابٍع ُممنَه��ٍج يف ذلك، فل��م تنتظم أصوله 
فاٍت  الكلية يف سلٍك يجمعها، ولم ترتكب قواعده الكلية االستقرائية يف مؤلَّ
تضبطها، ولم تتمايز قواعُد كلِّ مفسٍر عن غيره، ولم ُتحَصر أصوُل كلِّ طبقٍة 
من طبقات المفسرين، ويعرف مواطن اتفاقها وافرتاقها، ولم تتحرر العالقة 
القائمة بأبعادها كافًة بين أصول التفس��ير وقواعده ومناهجه، بخالف ما هو 
حاص��ٌل لبعض الفنون والعلوم م��ن ُنضٍج يف تلك المجاالت؛ كعلمي الفقه 

واألصول مثاًل، إضافًة إلى قلة التأليف المستقل يف قواعد التفسير. 

وظل هذا حال قواعد التفسير حتى جاء التأليُف المعاصر، فكثرت عنايته 
بالقواعد، وتغازرت كتابته فيها، وصار لقواعد التفسير بعده شأٌن آَخُر، فقد 
َضَبَط مفهوم قواعد التفس��ير، وَأرسى أصول الكتابة فيها، وَخَرَج من َرِحِمه 
ا من القواعد التي نس��بها للتفس��ير وأدخلها س��احته؛ ولذا كان  عدٌد كبيٌر جدًّ
َحِريًّا بتس��ليط الضوء على ُحكم��ه بقاعدية القواعد التي أوردها ومس��الكه 
يف تقري��ر القاعدي��ة؛ ألن خط��و التأليف المعاص��ر لذلك الب��اب الجليل إن 
اس��تقامت مداخله يف بناء الحكم بالقاعدية، وانضبطت مناهجه يف تقريرها، 
وصحت نتائجه = فقد سد فراًغا كبيًرا يف ساحة علم التفسير، وضبط أركانه 
��ا ُمحَكًما يضبط  الكلي��ة ومعاق��ده الكربى، وأوجد للتفس��ير س��ياًجا تقعديًّ
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التعام��ل مع��ه، ويمنع التالع��ب به، وأوض��َح معالم التفس��ير وضبط كلياته 
وحصر جزئياته؛ وتلك قمة النضج المرجوة أليِّ ِعلٍم.

فم��ا ه��ي منهجي��ة التأليف المعاص��ر التي تأس��س عمله عليه��ا يف تقرير 
قاعدي��ة القواع��د؟ وكيف أمكن��ه الحكم بقاعدي��ة قواعد التفس��ير التي أتى 
هب��ا؟ وم��ا اآلليات التي اعتمد عليها يف تأس��يس ذلك الحك��م؟ وهل كانت 
ل��ه منهجيٌة متكاملٌة يف ذلك َتواَرَد عليها المؤلفون يف قواعد التفس��ير؟ وهل 
استقام سير التأليف المعاصر يف تلك المنهجية؟ وهذا ما سنتعرف عليه من 

خالل دراستنا.

sss
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ثالثاًا: أهداف الدراسة:

تتمثل األهداف الرئيسة للدراسة يف:

أ-  َتَبيُّ��ِن المعال��م المنهجية للتأليف المعاص��ر يف الحكم بقاعدية قواعد 
التفس��ير، وتس��ليط الض��وء عل��ى تل��ك المنهجي��ة بما ي��ربز ركائزها 

وأركاهنا التي تتشكل منها.

ب-  تقويم منهجية التأليف المعاصر يف الحكم بقاعدية قواعد التفس��ير، 
بما يربز مواطن قوهتا وضعفها.

ت-  بي��ان الموق��ف المنهجي من قواعد التفس��ير الت��ي وضعها التأليف 
المعاصر، وتحرير مدى صحة الُحكم بقاعديتها.

ث-  إذكاء الدراس��ات النقدي��ة يف هذا الب��اب الجليل م��ن العلم وتعبيد 
الطريق للمزيد منها.

ج-  استكشاف واقع الدراسات القرآنية يف باٍب من أجلِّ أبواهبا.

ح-  إثراء ساحة الدراسات الشرعية بأعماٍل منهجيٍة ُتفيد الباحثين، بغّض 
النظر عن تخصصاهتم والمجاالت المعرفية التي ينتسبون إليها.

وم��ن المهم هن��ا بيان أن الدراس��ة مختصٌة بتقويم الجان��ب المنهجي يف 
التألي��ف المعاص��ر مم��ا له اتص��اٌل ببن��اء الحك��م بالقاعدية وآلي��ات تقرير 
القواع��د وكيفي��ات إثبات ذلك، دون االنش��غال بالجوانب األخرى التي ال 
تش��كل مركزي��ًة يف الحكم بالقاعدي��ة والنظر للقواعد م��ن حيث جوهرها، 
وإنما هي أموٌر يكون النظر لها تابًعا وقائًما باألساس على ما سبق، ومتفرًعا 
عنه كالكالم على كيفيات صياغة القواعد وتحرير متنها وتصنيفها... إلخ.
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ا: الدراسات السابقة: رابعاً

بعد البحث وتتبع الدراسات التي تناولت حركة التأليف يف قواعد التفسير 
ل��م نقف على أية دراس��ٍة نقديٍة تناول��ت منهجية التألي��ف المعاصر لقواعد 
التفسير يف الحكم بالقاعدية، وغاية ما وقفنا عليه هو ثالث دراساٍت، وفيما 

يلي بياهنا:

األولى: قواعد تفسير القرآن؛ أسسها المنطقية - استنباطاتها - قطعيتها: 

أطروحة ماجيس��تير مقدمٌة من الباحث/ هادي حس��ين عمران الفائزي، 
لجامعة الكوفة، عام 1431ه� - 2010م.

وهي دراسٌة تنظيريٌة حول التقعيد يف التفسير ذاته ال مناقشة مؤلفاته، وقد 
انصبت مادهتا على مناقشة بعض إشكاالت البحث يف قواعد التفسير بوجٍه 
، وقدمت بشأهنا بعض المقرتحات، وفكرة الدراسة متميزٌة، وفيها طرٌح  عامٍّ

جيٌد يف التأصيل للقواعد وتحرير أسسها)1).

الثانية: المصنفات يف أصول التفسير وقواعده، دراسٌة نقديٌة موازنٌة: 

أطروح��ة دكت��وراه مقدم��ٌة م��ن الباحث��ة/ روان ف��وزان الحدي��د، لكلية 
الدراسات العليا بالجامعة األردنية، عام 1435ه� - 2015م.

)1) وقد جاءت الدراسة يف تمهيٍد وثالثة فصوٍل؛ أما التمهيد فعرض لمصطلح القاعدة والفرق بينه 
وبين األصل والضابط واألساس، وأما الفصل األول فجاء يف ماهية القاعدة وحوى مبحثين؛ 
استنباط  ففي  الثاين  الفصل  القاعدة، وأما  الثاين: عمومية مصطلح  كليٌة،  ماهيٌة  القاعدة  األول: 
القاعدة، وفيه مبحثان؛ األول: األساس التاريخي الستنباط القواعد، الثاين: طرائق االستنباط، 
وأما الفصل الثالث ففي قطعية القاعدة، وفيه مبحثان؛ األول: حقيقة القطع والظن، الثاين: قطعية 

القاعدة التفسيرية ضرورٌة علميٌة.
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وهي دراس��ٌة مخصوصٌة بالموازنة النقدية بي��ن أربعة مؤلفاٍت يف أصول 
التفسير وقواعده؛ وهي: مقدمٌة يف أصول التفسير البن تيمية، أصول التفسير 
وقواعده لخالد العك، قواعد التدبر لَحَبنََّكَة الميداين، قواعد التفسير جمًعا 

ودراسًة لخالد السبت.

وق��د تركزت عل��ى تحليل بع��ض الجوان��ب المنهجية العام��ة والنواحي 
األس��لوبية، وتوصي��ف الم��ادة المطروقة يف ه��ذه المؤلفات، وم��دى قيمتها 
العلمية)1)، ومما يش��كل على الدراسة أهنا عمدت للموازنة بين كتٍب لم تتفق 
يف مفاهيمه��ا ُتجاه األصول والقواعد، بل بعضها جمع عنوانه بين مصطلحي 
األصول والقواعد، وأخرى تس��مت بالقواعد دون األصول... إلخ، كما أهنا 
لم تحرر درجات انتس��اب مضامين تلك المؤلفات لألصول أو القواعد عند 
كل مؤل��ٍف، حتى تتمايز األصول أو القواعد المش��رتكة بي��ن تلك المؤلفات 
عما انفرد كل مؤلٍف منها به؛ فتحصل الموازنة يف مواضع االتفاق واالفرتاق، 
إضاف��ًة إلى تف��اوت مضامين هذه المؤلفات؛ ما يجع��ل الموازنة يف ذلك غير 
قٍة إال على سبيل العرض لكل كتاٍب أو لما رأته الباحثة محالًّ لالشرتاك  ُمتحقِّ

بين المؤلفات، وذلك غير صالٍح منهجيًّا يف أمثال تلك الموازنات.

الثالثة: قواعد التفسير؛ دراسة تقويمية: 

أطروح��ة دكت��وراه مقدمٌة من الباحث/ س��عود بن فهي��د العجمي لكلية 
الدراسات العليا بالجامعة األردنية لعام 2017م.

)1) وقد جاءت مادهتا يف ثالثة فصوٍل؛ وهي: الفصل التمهيدي: التعريف بأصول التفسير وتاريخ 
الفصل  التفسير،  النقدية للمصنفات يف أصول  التحليلية  الدراسة  الفصل األول:  فيها،  التأليف 

الثاين: الدراسة المقارنة للمصنفات يف أصول التفسير والقيمة العلمية لها.
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وهي أطروحٌة قائمٌة على دراس��ة قواعد التفس��ير من عدِة جوانَب، حيث 
تدرس��ها من حي��ث مفهوُمها وعالقاهتا وش��روطها ومضامينه��ا والتطبيقات 
الالزمة لها ووظيفتها، وقد اس��تصحبت الدراس��ة يف نظرها للقواعد من هذه 
الجوانب ثالثة مؤلفاٍت يف قواعد التفسير وأصوله، وهي: »فصوٌل يف أصول 
التفسير« لمساعد الطيار، »قواعد الرتجيح عند المفسرين« لحسين الحربي، 
»التحبي��ر يف قواع��د التفس��ير« لحم��د العثم��ان، كما رجعت كذل��ك لكتابي 

»قواعد التفسير« لخالد السبت، »أصول التفسير وقواعده« لخالد العك.

وقد انعقدت يف أربعة فصوٍل؛ وهي: »مفهوم قواعد التفسير«)1)، »قواعد 
التفس��ير من حيث الرتكيب«)2)، »قواعد التفس��ير م��ن حيث المضمون«)3)، 

»قواعد التفسير من حيث الوظيفة«)4).

وهذه الدراس��ة ال تتجه لتقويم منهجية الحكم بالقاعدية لدى التأليف يف 
القواعد، وإنما هي منطلقٌة رأًسا من التسليم له بصحة أحكامه بالقاعدية، فهي 

)1)  وقد تعرض فيه لتعريف القواعد ومفهوم قواعد التفسير، ومنزلة قواعد التفسير من علوم القرآن 
وعلم التفسير وأصول التفسير.

)2)  وقد عالج فيه جملة أموٍر: أساسيات القاعدة وشروطها وأركاهنا، صياغة القاعدة، القاعدة بين 
القاعدة  والجزئية،  الكلية  بين  القاعدة  والغموض،  الوضوح  بين  القاعدة  والجزئية،  الشمول 

المخالفة يف تركيبها لغيرها من األحكام والقواعد واألصول، القواعد بين السرد والرتتيب.
)3)  وقد عالج فيه: التفريق بين القاعدة العامة والقاعدة التفسيرية والقاعدة الرتجيحية، التفريق بين 
القرآن،  علوم  يف  تحريرها  حيث  من  التفسيرية  القواعد  والضابط،  والقرينة  التفسيرية  القاعدة 
بين  االستمداد واالشرتاك  الشرعي واالستقرائي واالستنباطي،  الحكم  بين  التفسيرية  القواعد 

القواعد التفسيرية والعلوم المختلفة.
)4)  وقد تطرق فيه ل�: شروط تطبيقات القاعدة، القاعدة مهملة التطبيقات، الجمود يف ذكر األمثلة، 

تنازع القواعد يف المثال الواحد.
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وإن تعرضت لمناقش��ة التآليف قيدها يف بع��ض الجوانب التنظيرية المتعلقة 
بالقواعد مما قد يبدو متقاطًعا مع دراستنا كشروط القواعد وأركاهنا، إال أهنا 
تناقش��ها انطالًقا من صح��ة قاعدية ما أتت به هذه التآلي��ف من قواعَد؛ ومن 
َث��مَّ فإهن��ا وإن أبدت بعض الملحوظات التي َتس��تدركها عل��ى المؤلفات يف 
العناصر التي تناقشها، إال أهنا تظل بمعزٍل عن مناقشِة منهجيِة هذه المؤلفات 
يف الحكم بالقاعدية وَدالئلها يف إثباته. وفكرة الدراسة جيدٌة وفيها جهٌد، إال 
أن انطالقة الباحث من التس��ليم المطلق بقاعدية قواعد التفس��ير يف التآليف 
الت��ي َعِمَل من خاللها جعلته دائًرا يف فلك التآليف وس��ائًرا معها ال ُمس��ائاًِل 
ألصولها ومرتكزاهتا يف كل جانٍب من جوانب مناقشته، وُمَقيًِّما لجهدها فيه، 
وناظًرا للواجب أن يكون يف إطار التقعيد للتفسير، وهو ما صد الدراسة عن 
المناقش��ة لمرتكزات التقعيد والحكم بالقاعدية، إضافًة إلى أن الدراس��ة لم 
تنتبه للبع��د المفهومي للقواعد يف التآليف التي تعمل عليها، فس��اقت جملَة 
تآليَف يظهر تباينها يف مفهوم القاعدة َمساًقا واحًدا باعتبارها منطلقًة من كون 
القواعد أحكاًما كليًة)1)، وهو ُمْشكٌِل منهجيٌّ انعكس على طرحها بالسلب.

وظاهٌر أن الدراسات الثالَث لم تتجه لمناقشِة منهجيِة التأليف المعاصر يف 
قواعد التفسير يف الحكم بالقاعدية وتقويمها كما هو الحال يف دراستنا هذه.

sss

)1)  فقد أوردت الدراسة قواعَد عن كتاب التحبير لحمد العثمان، وقواعد التدبر لَحَبنََّكَة الميداين، 
ولم  القواعد  اصطالح  تعّرف  لم  التآليف  هذه  أن  مع  العك،  لخالد  وقواعده  التفسير  وأصول 
اللة هبا على  ُزها يف استخدام القاعدة يف الدَّ يظهر تبنيها لكون القواعِد أحكاًما كليًة، بل يظهر َتَجوُّ

الفوائد واللطائف وغيرها، وسيأيت معنا مزيُد بياٍن حول هذه المؤلفات.
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ا: حمددات الدراسة: خامساً

من خ��الل تتبع التألي��ف يف قواعد التفس��ير قديًما وحديًث��ا الحظنا تباين 
ه��ذا التألي��ف واختالف أنس��اقه، إال أننا وجدن��ا أن التألي��ف يف القواعد منذ 
الع��ام 1997م الموافق عام 1417ه�، فضاًل عن أنه آخذ يف التتابع واالطراد 
بص��ورٍة غي��ِر مس��بوقٍة، إال أنه صارت ل��ه معالُم واضح��ٌة مفارق��ٌة تماًما لما 
َتقدمه؛ أهمها: بروز تعريٍف محدٍد الصطالح قواعد التفسير حصل بواسطته 
اس��تقرار مفهوم قواعد التفس��ير وتحررت داللته، واإلتيان بنصوٍص قاعديٍة 
مسبوكٍة ونس��بتها للتفس��ير َوْفَق هذا المفهوم، فالتأليف يف القواعد فيما قبل 
ه��ذا التاريخ ال تتضح فيه هذه المعالم، حيث ل��م يحصل فيه تعريُف قواعد 
التفس��ير ول��م يظهر انطالقه من مفه��وٍم محدٍد فيها، ولم ي��درج على اإلتيان 
بنصوٍص قاعديٍة مس��بوكٍة َوْفَق مفهوٍم أو دالل��ٍة واحدٍة يمكن ضبطها، ومن 
َثمَّ خصصنا الدراس��ة بتقويم منهجية التألي��ف المعاصر يف الحكم بالقاعدية 
ِر البحث يف التآليف الداخلة ضمنه من جانٍب، ولكونه  منذ هذا التاريخ؛ لتيسُّ
ُيمثِّ��ُل حلقًة ش��ديدَة الفرادة يف التأليف يف القواع��د؛ إذ أضحى عربه للقواعد 
مفهوٌم محدٌد وصار للتفسير من خالله قواعُد كليٌة كثيرٌة كالتي لسائر الفنون.

-  المحدد الموضوعي للدراسة:

التزمت الدراسة يف محددها الموضوعي بالمؤلفات المعاصرة المسماة 
بقواعد التفسير، سواٌء:

-  كانت عنونته��ا بصورٍة مطلقٍة، كأْن تكون مثاًل: »قواعد التفس��ير؛ جمًعا 
ودراسًة«، »قواعد التفسير بين النظرية والتطبيق«.

-  أم كان��ت عنونتها بصورٍة مقيَّ��دٍة، كأْن تكون مثاًل: »قواعد التفس��ير عند 
الطربي«.
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وبن��اًء على ذلك ف��إن المحدد الموضوعي للدراس��ة ال يدخ��ل تحته ما 
ُعنْ��ِون م��ن تلك المؤلف��ات بقواعد التفس��ير، وكانت معه إضاف��ٌة وضميمٌة 
ُأخ��رى، كاألصول والمناه��ج وغيره��ا، كأْن يكون العنوان مث��اًل: »أصول 
التفس��ير وقواعده«، ونح��و ذلك؛ إذ مثل هذه ال تج��رد مؤلفاهتا الكالم عن 
قواعد التفس��ير اس��تقالاًل، إضافًة إلى أنه سبق لنا دراسة المؤلفات المسماة 

بأصول التفسير يف دراسٍة مستقلٍة)1)، فآثرنا التجرد للمسمى بالقواعد هنا.

-  المؤلفات قيد الدراسة:

بلغ عدد المؤلفات الداخلة يف حد الدراسة )15( مؤلًفا، وقد كانت كلها 
مؤلفاٍت أكاديميًة ال س��يما وأن ما وقفنا عليه من مؤلفاٍت خارجها لم يتيسر 

إدراجه يف الدراسة)2)، وفيما يلي بيان هذه المؤلفات:

)1) صدرت تلك الدراسة عن مركز تفسير للدراسات القرآنية تحت عنوان: »أصول التفسير يف المؤلفات؛ 
دراسة وصفية موازنة بين المؤلفات المسماة بأصول التفسير«، الطبعة األولى 1437ه�- 2015 م. 

)2)  فقد كانت المؤلفات التي وقفنا عليها كاآليت: 
1-  »التحبير لقواعد التفسير« لحمد العثمان، وهذا الكتاب لم يبين مراده بقواعد التفسير، ولم نتمكن   
من تحرير مفهومها عنده؛ فقد جاءت قواعده بصورٍة عامٍة على هيئة رؤوِس موضوعاٍت، وهي 
أقرب يف مجملها للتوجيهات السلوكية؛ ومن ذلك القواعد التالية: »االبتهال إلى اهلل«، »حفظ 
القرآن«، »التحرز من البدع والذنوب«، »أنت المخاطب هبذا القرآن«، »هتذيب الجوهر«، »تفسيٌر 

بال تكلٍف«، »ال تكابد العلم«، »الغوص على الدرر«، »جرب نقص السليقة العربية بالقراءة«.
2-  »مختصر يف قواعد التفسير« لخالد السبت؛ وهو اختصار كتابه »قواعد التفسير جمًعا ودراسًة«.  

»قواعد  السبت  كتاب  تعليميٌّ مؤسٌس على  مقرٌر  المدينة« وهو  مقرر جامعة  التفسير؛  3-  »قواعد   
التفسير جمًعا ودراسًة«.

4-  »التعليق على القواعد الحسان يف تفسير القرآن« للعثيمين؛ وهو شرح قواعد السعدي.  
5-  »نشر العبير يف منظومة قواعد التفسير«؛ وهو متن لقواعد التفسير التي أوردها كتاب السبت.  

فلك  يف  تدور  هي  وإنما  القواعد،  يف  مستقلًة  مؤلفاٍت  ليست  أهنا  األخيرة  هذه  استبعاد  يف  والسر   
مؤلفات أخرى مختصرٍة لها أو شارحٍة أو ناظمٍة لمضامينها.
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الجامعةالمؤلفعنوان الدراسةم
تاريخ 

المناقشة
ملحوظاتالدولة

الجامعة خالد السبتقواعد التفسير؛ جمًعا ودراسًة1
السعودية1995اإلسالمية

مطب��وع/ دار اب��ن عفان، 
ط1، 1997.

2
قواعد التفس��ير عند مفس��ري الغرب 
الس��ادس  الق��رن  اإلس��المي خ��الل 

الهجري

مسعود 
المغرب2003كلية اآلداب الركيتي

م��ط��ب��وع/ م��ن��ش��ورات 
وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس��الم��ي��ة، ال��م��غ��رب، 

ط1، 2012م.

3
قواعد التفس��ير بين التنظي��ر والتطبيق 

عند الشيخ السعدي
جامعة الحاج هشام شوقي

الجزائر2009لخضر

4
قواع��د التفس��ير م��ن خ��الل الجامع 
جم��ع  للقرطب��ي،  الق��رآن  ألح��كام 

وتصنيف- الزهراوان نموذًجا
المغرب2009إدريس روبية

5
قي��م  اب��ن  عن��د  التفس��يرية  القواع��د 

الجوزية، جمًعا ودراسًة
عبد الباسط 

فهيم 
الجامعة 
السعودية2010اإلسالمية

6
منه��ج اإلم��ام الش��وكاين يف توظي��ف 
قواعد التفس��ير من خالل تفسيره فتح 

القدير

عبد اللطيف 
لمنظم

جامعة المدينة 
ماليزيا2010العالمية

عبد الجبار قواعد التفسير عند اإلمام ابن جزيٍّ 7
المغرب2012صديق

8
قواعد التفسير عند اإلمام ابن الفرس 

من خالل كتابه أحكام القرآن
المغرب2012منعم سنون

9
قواعد التفسير عند اإلمام الطربي من 

خالل جامع البيان
المغرب2012منعم سنون
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الجامعةالمؤلفعنوان الدراسةم
تاريخ 

المناقشة
ملحوظاتالدولة

10
قواعد التفس��ير عند اإلم��ام القرطبي 
من خ��الل كتابه تطبيًقا على أس��باب 

النزول والمكي والمدين 
المغربربيع عويد

11

قواعد التفس��ير عند اإلم��ام القرطبي 
م��ن خ��الل كتاب��ه )الجام��ع ألحكام 
الق��رآن( تطبيًق��ا على أس��باب النزول 

والمكي والمدين

2012ربيع يسلم

12
قواعد التفسير عند ابن جرير الطربي 
الفاتحة  لسوريت  وتطبيقات  دراس��ة 

والبقرة 

سعيد 
اليمن2013جامعة عدنالكثيري

المغرب2013هشام مومنيقواعد التفسير عند اإلمام الموزعي13

14
قواع��د التفس��ير المتعلق��ة بالقراءات 

المتواترة 
عبد اهلل 

التويجري
الجامعة 

السعودية2013اإلسالمية 

15
الغرب  مفسري  عند  التفسير  قواعد 
السابع  القرنين  خ��الل  اإلس��الم��ي 

والثامن
المغرب-ميلود بوعبيد

ويالحظ:

1-  أن المؤلفات المعاصرة يف قواعد التفس��ير أكثر من الداخل يف نطاق 
هذه الدراسة، ولكن استقر بنا المطاف على هذه المؤلفات الخمسة 

عشر ألسباٍب متعددٍة؛ منها:

-  ك��ون الدراس��ة نقدي��ًة، تقتض��ي التدقيق الش��ديد يف ق��راءة كل مؤلٍف 
وتحليل مادته ومقابلة تنظيره بتطبيقه... إلخ، خاصًة وأن نقدها متعلٌق 
بمنهجي��ة الحكم بالقاعدية، وبمركزيات النظ��ر لها، ومداخل البحث 
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ٍل،  والكتاب��ة فيها، ومث��ل ذلك يحتاج إلى إجراءاٍت عدي��دٍة ونظٍر مطوَّ
وإل��ى َتَروٍّ يف اإلمس��اك بالخيوط الكلية الناظم��ة لمنهجية المؤلفات، 

وقد استغرق إنجاز هذه الدراسة ما َيزيد على سنتين متتاليتين.

-  ض��رورة وضع إطاٍر زمن��يٍّ للدراس��ة؛ إذ من غير الممك��ن إدراج كل 
مؤلٍف يكتب يف قواعد التفسير بعد أن شقت الدراسة طريقها.

إضاف��ًة إلى صعوب��ة التحصل على العديد من المؤلف��ات؛ لتوزعها على 
بلدان العالم العربي واإلسالمي ومؤسساته األكاديمية.

ٍد  ًسا على اعتباراٍت خاصٍة؛ كتقصُّ 2-  لم يكن اختيار هذه المؤلفات مؤسَّ
لتصني��ٍف خاصٍّ أو تتبٍُّع لتوج��ٍه ُمعيٍَّن يف التألي��ف، أو غير ذلك مما 
يجعل اختيار المؤلفات له مقاصُد أو أغراٌض معينٌة، إال أننا مع ذلك 

راعينا يف اختيارها أن تكون شاملًة ل�:

� بدايات التأليف المعاصر يف قواعد التفسير، وأكثر مؤلفاته شهرًة)1).

� نتاج أبرز المؤسسات األكاديمية يف العالم العربي واإلسالمي)2).

وذل��ك حت��ى تك��ون نتائج الدراس��ة مع��ربة بقدر ما ع��ن واق��ع التأليف 
المعاصر. 

إذ هي  السبت؛  للدكتور خالد  التفسير جمًعا ودراسًة«  )1)  ومن ثم أدرجنا ضمنها دراسة »قواعد 
أقدم التآليف المعاصرة -كما سيأيت- وأكثرها شهرًة وحضوًرا يف سائر ما أتى بعدها من مؤلفات 

يف قواعد التفسير كما هو ظاهٌر لمن يطالع هذه الكتب.
للسعودية،  تابعٌة  وثالثٌة  المغرب،  لدولة  تابعٍة  مؤلفاٍت  ثمانية  كالتالي:  المؤلفات  توزيع  جاء    (2(
الحاج  باليمن، جامعة  التالية: جامعة األزهر بمصر، جامعة عدن  ومؤلٌَّف لكلٍّ من الجامعات 
بحسب  وقلَّتها  الدراسات  كثرة  راعينا  وقد  بماليزيا.  العالمية  المدينة  جامعة  بالجزائر،  لخضر 

كثرة اإلنتاج وقلته يف قواعد التفسير يف تلك الدول يف حدود ما وقفنا عليه.
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ا: منهج الدراسة وإجراءاتها: سادساً

1- منهج الدراسة:

اقتضت طبيعة هذه الدراس��ة أن تعتم��د على تكامليٍة منهجيٍة حتى تحقق 
أهدافه��ا المرجّوة منها؛ فهي وإن كان منهجه��ا الرئيس المنهج النقدي كما 
هو ظاهٌر من عنواهنا، إال أن النقد المنهجي ال يمكن أن يستقيم دون وصِف 
وتحلي��ِل موضوِع البحِث؛ ولذا كان لزاًما لجوء الدراس��ة للمنهج الوصفي 
، مع االستعانة أيًضا بالمنهج المقارن والمنهج التاريخي؛  والمنهج التحليليِّ

حتى تكتمل نظرهتا النقدية للمؤلفات.

2- إجراءات الدراسة:

ًفا؛ هادفًة من  ًفا ُمَؤلَّ لجأت الدراسة إلى تقييم المؤلفات قيد الدراسة ُمَؤلَّ
وراء ذل��ك اإلجراء إلى الوقوف على األُُطر الكلية المنهجية الضابطة لعمل 
المؤلف��ات يف قواع��د التفس��ير فيما يتصل بالحك��م بالقاعدية بوج��ٍه دقيٍق؛ 
س��واء على مستوى المؤلف الواحد منها، أم مجموعها، وتبيُِّن مالمح تلك 
المنهجية بصورهتا الكاملة؛ سواٌء يف الجانب النظري التأصيلي للمؤلفات، 
أم يف جانبها التطبيقي، ولم تلتفت مرحلة التقييم لما سوى ذلك من فرعياٍت 
أو جزئي��اٍت ال ُتمثل مركزيًة يف الحكم بالقاعدية، بل قصدت قصًدا لتحرير 
المعاقد المنهجية والمنطلقات األساسية التي تأسس عليها حكم المؤلفات 

بالقاعدية، والتي تمثلت فيما يأيت:

-  مفهوم قواعد التفس��ير، وفيه ُينظر إلى تعريف مفهوم قواعد التفسير يف 
المؤلفات وتحديد مرادها به بصورٍة دقيقٍة.
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-  الحك��م بالقاعدية؛ منطلقات��ه ومحدداته، وفيه يج��ري النظر يف تحرير 
منهج المؤلفات يف بناء الحكم بقاعدية قواعد التفسير وما يتصل به من 
آليات اس��تخالص القواعد من المص��ادر، ومعايير الحكم بالقاعدية، 

وتقصي سائر ما أوردته المؤلفات يف ذلك الصدد.

sss
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ا: صعوبات الدراسة: سابعاً

تمثََّلْت صعوبات الدراسة يف نوعين من الصعوبات:

أحدهما: الصعوبات المنهجية:

وتتمثل يف:

1-  ك��ون القواعد والنقد موضوًعا للدراس��ة، فالنقد المنهجي عمٌل من 
أشق األعمال وأدقها؛ لما يستلزمه من رصٍد وتتبٍُّع، وتحريٍر وتدقيٍق، 
وبخاص��ٍة إذا كان النقد مرتبًطا بموضوٍع من أعقد موضوعات العلم 

وركٍن من أكربِ أركانه؛ وهو القواعد.

2-  عدم وجود أي أعماٍل سابقٍة يف تقويم منهجية الحكم بالقاعدية لدى 
المؤلفات المعاصرة يف قواعد التفسير يمكن اإلفادة منها.

ثانيهما: الصعوبات الفنية:

كان من أبرزها: 

-  ع��دم توفر قواعد بيان��ات منضبطٍة للمؤلفات يف المجاالت الش��رعية 
يمكن الرجوع إليها.

-  العثور على المؤلفات الداخلة يف حد الدراسة، لكوهنا رسائل أكاديمية 
و متفرقة يف عدد من الدول. 

sss
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ثامناًا: خطة الدراسة:

اقتضت طبيعة الدراسة أن تأيت يف أربعة فصوٍل يسبقها مدخٌل، ويقفوها 
خاتمٌة:

أم��ا المدخل فيش��تمل عل��ى أهمي��ة الدراس��ة، ومش��كلتها، وأهدافها، 
ومحدداهتا، ومنهجها وإجراءاهتا، وصعوباهتا، وخطتها.

وأما فصول الدراسة، فكانت على َوْفِق اآليت:

الفص��ل األول: التأليف المعاصر يف قواعد التفس��ير؛ معالمه ومنهجيته 
وجذوره، وفيه ثالثُة مباحَث:

المبحث األول: العرض الوصفي لمؤلفات قواعد التفسير.

المبح��ث الثاين: منهجية التأليف المعاصر يف الحكم بالقاعدية، عرٌض 
وبياٌن.

المبح��ث الثال��ث: التألي��ف المعاص��ر يف قواع��د التفس��ير؛ الج��ذور 
والعالقات.

الفص��ل الث��اين: منهجية التألي��ف المعاص��ر يف الحكم بالقاعدي��ة؛ نقٌد 
وتقويٌم، وفيه مبحثان:

المبحث األول: دعوى تقرر قواعد التفسير، نقًدا وتقويًما.

المبحث الثاين: المؤلفات وتقرر القواعد، نقًدا وتقويًما.



التأليف املعاصر في قواعد التفسير 28

الفصل الثالث: منطلقات التأليف المعاصر يف الحكم بالقاعدية؛ النشأة 
واآلثار، وفيه مبحثان:

المبحث األول: تقرر قواعد التفسير؛ النشأة والتشكل.

المبحث الثاين: تقرر قواعد التفسير؛ اآلثار واالنعكاسات.

الفصل الرابع: إشكاالٌت منهجيٌة يف مؤلفات قواعد التفسير.

sss
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الفصل األول

التأليف املعاصر يف قواعد التفسري، معامله ومنهجيته وجذوره

َيرمي هذا الفصل إلى وصف المعالم الكلية لمضامين التأليف المعاصر، 
وع��رض المرتك��زات األساس��ية الت��ي انطلق منه��ا يف بناء الحك��م بقاعدية 
القواع��د، ورص��د عالقات هذا التأليف بما س��بقه من تآلي��َف؛ حتى تتضح 
معال��م التأليف المعاصر يف القواع��د، وتظهر منهجيت��ه، وتتحرر مقاصده، 
وتتبي��ن معاق��ده، وتتجلى عالقات��ه وجذوره؛ فيك��ون الولوج إلى مناقش��ة 
منطلقات��ه، وتحليل مقوماته، وفحص منهجه وتقويمه مبنيًّا على وعٍي كامٍل 

بمقاصده، وعلى تصوٍر صحيٍح لدعائمه، وعلى فهٍم ناضٍج لمنهجه.

وقد تشكل هذا الفصل من ثالثِة مباحَث:

المبحث األول: العرض الوصفي لمؤلفات قواعد التفسير.

المبحث الثاين: منهجية التأليف المعاصر يف الحكم بالقاعدية؛ عرٌض وبياٌن.

المبحث الثالث: التأليف المعاصر يف قواعد التفسير؛ الجذور والعالقات.

sss
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املبحث األول

العرض الوصفي ملؤلفات قواعد التفسري

يرم��ي هذا المبحث إلى بي��ان األطر العامة والمضامي��ن الكلية المتعلقة 
بمؤلفات القواعد الخمس��ة عشر -محل الدراسة- ُبغيَة أن يحصل التصور 
العام لهذه المؤلفات وحدود اشتغالها البحثي، وواقعها النظري والتطبيقي، 

وأعداد القواعد الواردة فيها.

وسيكون العرض الوصفي لتلك المؤلفات من خالل العناصر اآلتية:

: عناوين المؤلفات. أولاً

ثانياًا: الواقع النظري للمؤلفات. 

ثالثاًا: الواقع التطبيقي للمؤلفات.

ا: أعداد القواعد يف المؤلفات. رابعاً

وبياهنا على النحو اآليت:

: عناوين املؤلَّفات. أولاً

بمراجعة عناوين المؤلَّفات تبين أهنا على قسمين:

القسم األول: عناويُن مطلقٌة بال قيٍد. 

القسم الثاين: عناويُن ُمقيَّدٌة.

فأم��ا العناوين المطلق��ة بال قيٍد: فهي العناوين التي ج��اءت القواعد فيها 
ٍر،  منسوبًة للتفسير بصورٍة مطلقٍة دون تخصيِص تلك النسبة بزمٍن، أو بمفسِّ
أو بكت��اٍب، أو بموضوٍع مش��رتٍك، أو بظاهرٍة عامٍة يف بعض كتب التفس��ير، 

فين اثنين؛ وهما: وقد برز ذلك يف مؤلَّ
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1- »قواعد التفسير جمًعا ودراسة« لخالد السبت.

2- »قواعد التفسير بين النظرية والتطبيق، قديًما وحديًثا« للسيد نجم.

وظاهٌر من عنوان هذين المؤلَفْيِن إطالق نسبة القواعد للتفسير كله دون 
تخصيص ذلك بحقبٍة أو تفاسيَر بعينِها أو بموضوعاٍت محددٍة.

وأم��ا العناوي��ن المقيدة: فهي عك��س األولى؛ إذ كان��ت مخصوصًة غيَر 
مطلقٍة، وقد انتظمت العنونة المقيدة بقيَة المؤلفات يف هيئِة ثالِث صوٍر:

الصورة األولى: أن يكون العنوان مخصًصا بإماٍم؛ س��واٌء يف ذلك دراسُة 
قواعِد كتابِه كاماًل أم جزًءا منه أم قضيٍة علميٍة أم أكثَر فيه.

فاٍت؛ وهي:  فات التي اندرجت يف هذه الصورة عشرة مؤلَّ  وبلغ عدد المؤلَّ

1-  »قواع��د التفس��ير عند ابن جري��ٍر الطربي؛ دراس��ٌة وتطبيٌق لس��وريت 
الفاتحة والبقرة« لسعيد الكثيري.

2-  »منهج اإلمام الش��وكاين يف توظيف قواعد التفسير من خالل تفسيره 
فتح القدير )من أوله إلى آخر سورة النساء(« لعبد اللطيف لمنظم.

3-  »قواعد التفس��ير من خ��الل الجامع ألحكام الق��رآن للقرطبي جمًعا 
وتصنيًفا - الزهراوان نموذًجا« إلدريس روبية.

4-  »قواعد التفسير عند اإلمام ابن جزيٍّ من خالل كتابه )التسهيل لعلوم 
التنزيل(« لعبد الجبار صديق.

5-  »قواع��د التفس��ير عند اإلم��ام ابن الفرس م��ن خالل كتاب��ه )أحكام 
القرآن( جمًعا وتصنيًفا ودراسًة« لمنعم السنون.
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6-  »قواعد التفسير عند اإلمام الطربي من خالل )جامع البيان(« لمنعم 
السنون.

7-  »قواعد التفسير عند اإلمام القرطبي من خالل كتابه )الجامع ألحكام 
القرآن( تطبيًقا على أسباب النزول والمكي والمدين« لربيع يسلم.

8-  »قواعد التفسير عند اإلمام أبي عبد اهلل الموزعي« لهشام مومني.

9-  »قواعد التفس��ير بين التنظير والتطبيق عند الش��يخ الس��عدي« لهشام 
شوقي.

10- »القواعد التفسيرية عند اإلمام ابن قيم الجوزية« لعبد الباسط فهيم.

الص��ورة الثانية: أن يكون العن��وان مخصًصا بمجموعٍة من المفس��رين، 
فين اثنين؛ وهما:  وبلغ عدد المؤلَّفات تحت هذه الصورة مؤلَّ

1-  »قواعد التفسير عند مفسري الغرب اإلسالمي خالل القرنين السابع 
والثام��ن للهجرة«، حيث جاءت نس��بة القواعد إلى ثالثة مفس��رين؛ 

.» هم: »القرطبي - أبو حياَن - ابن جزيٍّ

2-  »قواعد التفسير عند مفسري الغرب اإلسالمي خالل القرن السادس 
الهج��ري«، حي��ث جاءت نس��بة القواعد إل��ى ثالثة مفس��رين؛ هم: 

»القرطبي - ابن عطية - ابن الفرس«.

الصورة الثالثة: أن يكون العنوان مخصًصا بموضوٍع معيٍن:

وق��د وقفن��ا عل��ى تل��ك الص��ورة يف كت��اب »قواع��د التفس��ير المتعلق��ة 
بالقراءات« لعبد اهلل التويجري.
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ثانياًا: الواقع النظري للمؤلفات:

وفيه نع��رض ألهم المضامين العلمية التي تورده��ا المؤلفات يف جانبها 
النظري؛ وهي كالتالي:

: مفهوم قواعد التفسير يف المؤلفات: أولاً

إن تحدي��د الم��راد بالمصطلحات وما تحمله من مفاهي��َم وَدالالٍت من 
أوج��ب الواجب��ات وأولى األولويات الت��ي يجب َتْجلَِيُتها عند الش��روع يف 
َب  ؛ حتى يك��ون النظر مقيًدا بم��ا َنصَّ التقوي��م المنهج��ي ألي عم��ٍل علم��يٍّ
البحث لنفس��ه من مفاهيَم، وما حّدد من مقاصَد؛ فال يقع َلبٌس يف الفهم، أو 

خطٌأ يف التصور، أو قسٌر للبحث على مفهوٍم معيٍن. 

وق��د كفتنا المؤلف��ات المعاص��رة يف قواعد التفس��ير مش��قَة البحث عن 
مفه��وم قواعد التفس��ير وَدالالته الت��ي َتَبنَّْته��ا وانطلقت منه��ا؛ فالناظر إلى 
مصطلح »قواعد التفسير« يف المؤلفات يجد أن كل المؤلفات قد اعتنت هبذا 
المصطلح يف الظاهر اعتناًء واضًحا، ويتجلى ذلك من خالل نص المؤلفات 

كافًة على تعريفه؛ وعنايتها قبُل بتعريف جزأيه )قواعد - التفسير()1). 

وال ش��ك أن التعري��ف أجل��ى الوس��ائل الت��ي ترس��م ص��ورًة واضح��ًة 
للمصطلح وتحدد ُأُطره ومالمحه، وتبين جالء مفهومه وتحرره.

)1) لم يذكر كتاب »قواعد التفسير عند القرطبي« لربيع يسلم تعريًفا لقواعد التفسير، وغالب الظن 
ر بعنوان »تعريف قواعد التفسير« ثم  أن تعريفها يف صورهتا الرتكيبية سقط منه سهًوا؛ فقد صدَّ
عرف القاعدة لغًة واصطالًحا، ونقل شرح التعريف االصطالحي من كتاب السبت، ولم يذكر 

تعريفها المركب. ينظر: ص )124).
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وقد بلغ عدد التعريفات لمصطلح »قواعد التفس��ير« بغير المكرر تس��عة 
تعريفاٍت؛ وبياهنا كاآليت:

ل هبا إلى اس��تنباط معاين القرآن العظيم  1-  »األح��كام الكلية التي ُيَتَوصَّ
ومعرفة كيفية االستفادة منها«)1).

��ل هب��ا إل��ى فه��م واس��تنباط م��راد اهلل  2-  »قواع��د كلّي��ٌة ش��رعّيٌة ُيَتَوصَّ
 من كتابه العزيز بَحَسِب الطاقة البشرية«)2). 

3-  »القواعد التي يستخدمها المفسر الستنباط المعاين القرآنية«)3). 

  ل هبا إلى فهم كالم اهلل 4-  »األحكام الكلّية المنضبطة، التي ُيَتَوصَّ
واستنباط معانيه ومعرفة الراجح من المرجوح«)4). 

ل هب��ا إلى بيان معاين الق��رآن وترجيح  5-  »األح��كام الكلية الت��ي ُيَتَوصَّ
بعضها على بعٍض عند االقتضاء«)5). 

6-  »القضايا الكلية واألس��س المنهجية التي يحتكم إليها المفس��ر حال 
بيانه لمعاين اآليات القرآنية أو حال االختالف يف التفسير«)6). 

)1) تعريف خالد السبت.
)2) تعريف منعم سنون والذي أورده يف كتابيه: »قواعد التفسير عند اإلمام الطربي«، »قواعد التفسير 

عند ابن الفرس«.
)3) تعريف مسعود الركيتي.

)4) تعريف ميلود بوعبيد.

)5) تعريف هشام مومني.
)6) تعريف مساعد الطيار ألصول التفسير يف كتابه »التحرير يف أصول التفسير«، وقد اختاره كتاب 

»قواعد التفسير من خالل الجامع ألحكام القرآن« دون نسبة.
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7-  »ضوابُط وأحكاٌم كليٌة يتم بواسطتها ضبط وفهم معاين القرآن الكريم 
ومعرفة الراجح منها«)1).

8-  »قضايا كليٌة تفسيريٌة منطبقٌة على جميع جزئياهتا«)2).

9-  »م��ا ُيس��تنَد إلي��ه م��ن األدوات العلمي��ة والمنهجية يف تن��اول النص 
ل هبا إلى بيان معانيه واستخالص فوائده«)3). القرآين، وُيَتَوصَّ

وبعد تأمل هذه التعريفات تبين لنا ما يأتي:

1-  ج��لُّ التعريفات ت��دور يف َفَلٍك واحٍد، ويجمعه��ا يف الجملة أن قواعد 
ل هبا إلى بيان معاين القرآن الكريم؛  التفسير أحكاٌم أو قضايا كليٌة ُيَتَوصَّ
فهذا القدر مشرتٌك بين التعريفات، ويمثل جوهرها، ال يخرج عن هذا 
س��وى التعريف األخير، وهو تعريٌف لم يص��رح أحٌد باختياره، وإنما 

َفان مع غيره من التعريفات، وسكتا عنه فلم ُيرجحاه)4). ذكره مؤلَّ

2-  االختالف الوارد بين التعريفات ُجلُّه اختالٌف ال يؤثر يف تغيير مفهوم 
القاع��دة؛ كالتعبير عن القواعد ب� »القضايا، أو األحكام، أو الضوابط 
��ل هبا، أو يتم بواس��طتها، أو  واألح��كام«)5)، وكالتعبي��ر بأهنا »ُيَتَوصَّ
يحتكم إليها المفس��ر، أو يس��تخدمها المفس��ر«، وكالتعبير بأهنا ُتفيد 

)1) تعريف سعيد الكثيري.
)2) تعريف عبد الباسط فهيم.

النظرية  بين  التفسير  »قواعد  كتابا:  باختياره  تصريٍح  دون  نقله  وقد  فوضيل؛  مصطفى  تعريف   (3(
والتطبيق قديًما وحديًثا«، »قواعد التفسير بين التنظير والتطبيق عند الشيخ السعدي«، حيث ذكرا 

معه غيره مما فيه التصريح بكلية قواعد التفسير كما سيأيت.
)4) وهما الكتابان السابقان، حيث ذكراه مع تعريف السبت دون ترجيٍح ظاهٍر له.

)5) قد تتبعنا المؤلفات؛ فلم يظهر لنا خالٌف بينها يف هذه العبارات.
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يف »اس��تنباط معاين القرآن، أو فهم وضب��ط معاين القرآن«، وكالنص 
على »الرتجيح بالقاعدة« أو عدم النص على ذلك)1)، ونحو هذا مما 
ل��م يبُد لنا أن له أثًرا يف تغاير الصورة المفهومية لقواعد التفس��ير بين 

المؤلفات.

ف��ات على وصف  3-  مجم��وع الس��مات التي اتفق��ت تعريف��ات المؤلَّ
»قواعد التفسير« هبا يتجلى يف سمتين رئيستين؛ هما: 

�  الكلي��ة؛ فبالرغ��م م��ن تغاير ألف��اظ التعريف��ات يف التعبي��ر بألفاظ 
»القضاي��ا، أو األحكام، أو الضوابط واألحكام« فإن وصف الكلية 

اقرتن بجميعها.

�  التوصل هبا إلى »بيان« و»ضبط« و»فهم« و»استنباط« معاين القرآن. 

ويالحظ أن الوصف األول وهو »الكلية« مختصٌّ بوصف القواعد ذاهتا؛ 
ومعربٌ عن شيٍء جوهريٍّ يف مفهومها؛ ولذا جاء هذا الوصف أيًضا للقاعدة 
يف ُج��لِّ التعريف��ات التي أوردهتا المؤلَّفات لمصطل��ح »القاعدة« يف صورته 
اإلفرادية، وأما الثاين فهو وصٌف مختصٌّ بوظيفة القاعدة التفسيرية وغايتها، 
والتي يظهر ارتباطها الوثيق بالتفسير بوصفه المقصود أساًسا بتلك القواعد 

وألجله كانت.

)1) نص على هذا بعض المؤلفات ولم ينص عليه بعضها، ولعل من لم ينص نظر إلى كون قواعد 
التفسير أعمَّ من قواعد الرتجيح؛ والقاعدة الرتجيحية هي قاعدٌة تفسيريٌة باألساس؛ وعلى كلٍّ 
فلم يظهر لنا فرٌق بين َمن نص عليه ومن لم ينص، فالجميع أورد قواعَد تفسيريًة وترجيحيًة بال 
فرٍق، بل إن بعض المؤلفات التي لم تنص على هذا القيد يف تعريفها نقلت قواعدها من مؤلفاٍت 
تشتغل بقواعَد ترجيحيٍة، كما يف كتاب »قواعد التفسير عند مفسري الغرب اإلسالمي«، وسيأيت 

مزيُد بياٍن لذلك. 
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ثانياًا: مصادر استمداد القواعد:

فأما المصادر التي ش��كلت جهات اس��تمداد للقواعد يف المؤلَّفات، فقد 
تنوعت وتعددت، وبياهنا كاآليت:

1-  كتب التفس��ير أو أحكام القرآن: فبعض المؤلَّفات اتخذْت من كتب 
التفسير مادًة لها يف استخراج قواعد التفسير، وقد بلغ عدد المؤلَّفات 

فاٍت)1).  المندرجة تحت هذه الصورة خمسة مؤلَّ

2-  مص��ادُر عام��ٌة ومتنوعٌة: حيث لج��أت بعض المؤلَّفات الس��تخرج 
القواع��د من مراج��َع متنوعٍة؛ كالمراجع اللغوي��ة واألصولية وكتب 

التفسير وعلوم القرآن، وقد برز ذلك يف مؤلفين اثنين)2).

ف��ات المندرجة  3-  مؤلف��اٌت معاص��رٌة يف القواعد: فق��د اعتمدت المؤلَّ
تحت ه��ذه الصورة القواعد ال��واردة يف بعض كتب قواعد التفس��ير 
والرتجيح المعاصرة أساًس��ا انطلقت من��ه، وكان ُجّل اعتمادها على 
كتابي »قواعد التفس��ير للس��بت« و»قواعد الرتجي��ح للحربي«، وقد 

فاٍت)3). بلغ عدد هذه المؤلَّفات )7( سبعة مؤلَّ

)1) وهي: 1- قواعد التفسير عند الطربي للكثيري. 2- قواعد التفسير عند الموزعي. 3- قواعد 
التفسير عند الطربي لمنعم سنون. 4- قواعد التفسير عند ابن الفرس. 5- قواعد التفسير عند 

. ابن جزيٍّ
)2) وهي: 1- قواعد التفسير جمًعا ودراسًة. 2- القواعد التفسيرية عند ابن قيم الجوزية. 

)3) وه��ي: 1- قواع��د التفس��ير بين النظرية والتطبي��ق قديًما وحديًثا. 2- قواعد التفس��ير من خالل 
الجام��ع ألح��كام الق��رآن للقرطب��ي. 3- منه��ج اإلم��ام الش��وكاين يف توظي��ف قواعد التفس��ير. 
4. قواعد التفس��ير المتعلق��ة بالق��راءات المتوات��رة. 5- قواع��د التفس��ير عن��د مفس��ري الغرب 
اإلس��المي خالل القرن الس��ادس الهجري. 6- قواعد التفس��ير عند مفس��ري الغرب اإلسالمي 

خالل القرنين السابع والثامن. 7- قواعد التفسير عند القرطبي -الزهراوان نموذًجا.
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ف��ات يف عملها على تلك المصادر،  وأما الح��دود التي َتَأطََّرْت هبا المؤلَّ
فقد كانت صورهتا كاآليت)1):

: مؤلف��اٌت تقي��دت بجزٍء من المصدر: فقد قي��دت بعض المؤلفات  أولاً
بحثه��ا يف القواعد بس��ورتين من الق��رآن، وقد تمثل ذل��ك يف مؤلٍف واحٍد؛ 

وهو:

�  »قواعد التفسير عند ابن جريرٍ الطبري دراسٌة وتطبيٌق لسورتي الفاتحة 

والبق��رة« حي��ث تقيد -كما ه��و ظاهٌر م��ن عنوانه- بس��وريت الفاتحة 
والبقرة)2).

ف��ات تقيدْت بكام��ل المصدر: فق��د مثلت المص��ادر بتمامها  ثانياً��ا: مؤلَّ
مجااًل لعمل بعض المؤلفات، وقد جاءت على صورتين:

1-  مؤلف��ات عملت على مصدٍر واحٍد، وجعلت��ه بتمامه مجااًل لعملها، 
وقد بلغ عددها )3( ثالثة مؤلفاٍت)3).

 2- مؤلفات عملت على مصادَر متعددٍة، وَأطََّرْت عملها هبا؛ وهي:

ا ودراسةاً، حيث قسم المؤلف الكتب والمؤلفات  �  قواعد التفسير جمعاً

التي استخرج منها القواعد إلى قسمين:

)1) تجدر اإلشارة إلى أننا لن نذكر هنا المؤلفات السبعة التي اعتمدت قواعد السبت والحربي؛ فليس 
عملها على المصادر سوى لجلب بعض األمثلة، ال الستخراج القواعد على ما سيأيت تفصيله. 

)2)  قّسم القواعد إلى قواعَد مستخرجٍة من سورة الفاتحة، ثم قواعَد مستخرجٍة من اآلية كذا إلى 
اآلية كذا من سورة البقرة وهكذا.

)3) وهي: 1- قواعد التفسير عند اإلمام ابن الفرس من خالل كتابه أحكام القرآن. 2-قواعد التفسير 
عند اإلمام الطربي من خالل جامع البيان. 3-قواعد التفسير عند اإلمام الموزعي. 
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أحدهما: المؤلفات التي اس��تخَرَج جميع ما حوته من القواعد المتعلقة 
بالتفسير؛ وهي:

1- كتب التفسير وعلوم القرآن: بلغت ما يقرب من سبعٍة وأربعين كتاًبا.
2- كتب أصول الفقه: بلغت ما يقرب من ستٍة وأربعين كتاًبا.

3- كتب قواعد الفقه: بلغت ما يقرب من واحٍد وعشرين كتاًبا.
4- كتب اللغة: وهي خمسة كتٍب.
5- كتٌب متنوعٌة: وهي ستة كتٍب.

ثانيهما: الكتب التي اس��تخَرَج بعض القواعد المضمنة فيها؛ وهي كثيرٌة 
تقارب المائة.

وبذلك يكون عدد مصادره كما ذكر خمسًة وعشرين ومئتي كتاٍب.

�  القواعد التفس��يرية عند ابن القيم، حيث عمل على استخراج القواعد 
ًفا من مؤلَّفات ابن القيم)1). من )35( خمسٍة وثالثين مؤلَّ

ثالثاًا: المقدمات النظرية للقواعد يف المؤلفات:

ف��ات قبَل ُوُلوجها إلى الس��احة التطبيقي��ة للقواعد عدًدا من  تس��رد المؤلَّ
ُد هبا وُتورد فيها بعض الجوانب العلمية الخاصة  المقدمات النظرية التي ُتَمهِّ
بقواعد التفسير، وهذه المقدمات يمكننا تقسيمها بوجٍه عامٍّ إلى قسمين)2):

أولهما: مقدماٌت مشرتكٌة بين المؤلَّفات.

ثانيهما: مقدماٌت انفردت هبا بعض المؤلَّفات. 

)1) إضافًة لمختصر الصواعق للموصلي.
ناقشته يف هذه  ما  المؤلفات وأبرز  أوردهتا  التي  المقدمات  أبرز  اآلتية  السطور  نورد يف  )2) سوف 

المقدمات.
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وبياهنما فيما يأيت:

القسم األول: مقدماٌت مشتركٌة بين المؤلَّفات:

وهي تلك المقدمات التي تواردت سائر المؤلفات على ِذكرها والتصدير 
هبا، ويمكننا إجمال هذه المقدمات يف خمسِة عناصَر رئيسٍة؛ وهي:

1-  التعريفات.
2-  الفرق بين قواعد التفسير وغيرها.

3-  أهمية قواعد التفسير.
4-  الموضوع والغاية والشرف واالستمداد والفائدة.

5-  نشأة قواعد التفسير وحركة التأليف فيها.

وبياهنا كاآليت:

1-  التعريفات:

وه��و م��ن أكث��ر العناص��ر حض��وًرا يف مقدم��ات المؤلف��ات؛ إذ درجت 
س��ائر المؤلفات على تعريف مصطل��ح »قواعد التفس��ير« باعتباره الجزئي 

فالرتكيبي، وقد عرضنا حاصله قبُل.

2-  الفرق بين قواعد التفسير وغيرها:

وفيه��ا تذكر المؤلفات كالًما عن الفرق بي��ن القاعدة والضابط، وكذلك 
تذكر الفرق بين قواعد التفس��ير وبين التفسير وعلوم القرآن وقواعد أصول 

الفقه واللغة.

وق��د ش��كل الحدي��ث عن ه��ذه الف��روق قاس��ًما مش��رتًكا بين كثي��ٍر من 
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ف��ات؛ حي��ث نص��ت عليه��ا عش��رة مؤلَفاٍت)1) عل��ى تف��اوٍت بينها يف  المؤلَّ
المعالجة بين من يس��وق سائر الفروق السابقة وبين من يقتصر على بعضها 
فقط؛ فيكتفي بالتفريق بين القاعدة والضابط، أو التفريق بين قواعد التفسير 

وأصول الفقه.

وهن��اك مؤلف��ان زادا أمري��ن آخري��ن؛ فذك��ر أحدهما الفرق بي��ن قواعد 
التفسير وأصول التفسير)2)، واآلخر ساق الفرق بين القواعد والكليات)3).

3-  أهمية قواعد التفسير:

حي��ث ت��ورد المؤلفات حديًث��ا عن أهمي��ة القواعد يف العل��وم بوجٍه عامٍّ 
، وقد ش��كل الكالم يف ه��ذا العنصر  وأهمي��ة قواعد التفس��ير بوجٍه خ��اصٍّ

قاسًما مشرتًكا بين أغلب المؤلفات.

4-  الموضوع والغاية والشرف والستمداد والفائدة:

وقد ش��كل الكالم يف هذا العنصر قدًرا مش��رتًكا بين ثماني��ة مؤلفاٍت)4)؛ 

الموزعي  عند  التفسير  قواعد   -2  ،)35-31 ودراسًة )ص:  التفسير جمًعا  قواعد   -1 وهي:   (1(
)ص: 136-159(، 3- قواعد التفسير عند السعدي، 4- قواعد التفسير عند مفسري الغرب 
القرطبي؛  التفسير عند  الهجري )ص: 53-54(، 5- قواعد  السادس  القرن  اإلسالمي خالل 
وحديًثا،  قديًما  والتطبيق  التنظير  بين  التفسير  قواعد   -6  ،)26-18 )ص:  نموذًجا  الزهراوان 
ص: )16(، 7- قواعد التفسير عند ابن جزيٍّ )ص: 29-31، 36-44(، 8- القواعد التفسيرية 
عند ابن قيم الجوزية )ص: 95-100(، 9- قواعد التفسير عند ابن الفرس )ص: 144-133(، 

10- قواعد التفسير عند الطربي )ص: 35-33).
)2) وهو كتاب »قواعد التفسير عند الموزعي«.

)3) وهو كتاب »القواعد التفسيرية عند ابن قيم الجوزية«.
الموزعي  عند  التفسير  قواعد   -2  ،)41-39 ودراسًة )ص:  التفسير جمًعا  قواعد   -1 وهي:   (4(
)ص: 166-170(، 3- قواعد التفسير عند السعدي، 4- قواعد التفسير عند ابن جزيٍّ )ص: 
=40-41(، 5- قواعد التفسير عند الطربي )ص: 42-45(، 6- قواعد التفسير عند ابن الفرس 
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فعالج��ت عل��ى تفاوٍت بينه��ا موضوَع قواعد التفس��ير وغايت��ه وبيان فضله 
وشرفه، وكذلك الجهات التي يستمد منها وفائدته.

5-  نشأة قواعد التفسير وحركة التأليف فيها:

ف��اٍت عل��ى تف��اوٍت بينها يف  وق��د نص��ت عل��ى ه��ذا العنصر ثماني��ة مؤلَّ
المعالج��ة)1)؛ فتتبع��ت تاريخيًّ��ا نش��أة قواع��د التفس��ير وراحت تذك��ر أبرز 
. المؤلفات يف قواعد التفسير ومناهج التأليف المتبعة يف القواعد بوجٍه عامٍّ

القسم الثاين: مقدماٌت انفردت بذكرها بعض المؤلفات:

وقد تجس��د ذلك يف الكالم على خصائص القاعدة التفسيرية ومقوماهتا 
فاٍت  وما يتعلق هبا من شروٍط وأركاٍن، وقد ظهرت هذه المقدمة يف ثالثة مؤلَّ
فقط)2) على تفاوٍت بينها يف مادة هذه المقدمة؛ إذ ُعنِون غالبها ب� »خصائص 

القاعدة التفسيرية«، وأوردت لها بعض الشروط واألركان والخصائص.

وج��اء طرقها له��ذا العنصر متس��ًما باإليجاز واالختصار، وس��رد بعض 
التنظير المختصر من كتب التقعيد الفقهي واألصولي.

قواعد   -8  ،)68-66 )ص:  للكثيري  الطربي  عند  التفسير  قواعد   -7  ،)166-160 )ص: 
التفسير بين التنظير والتطبيق قديًما وحديًثا )ص: 24-23).

)1) وهي: 1- قواعد التفسير جمًعا ودراسًة )ص: 41-47(، 2- قواعد التفسير عند الموزعي )ص: 
171-183(، 3- قواعد التفسير عند السعدي، 4- قواعد التفسير عند مفسري الغرب اإلسالمي 
خالل القرن السادس الهجري )ص: 55-56(، 5- قواعد التفسير عند الطربي )ص: 55-45(، 
6- قواعد التفسير عند ابن الفرس )ص: 166-191(، 7- قواعد التفسير عند الطربي للكثيري 
)ص: 68-73(، 8- قواعد التفسير بين التنظير والتطبيق قديًما وحديًثا )ص: 32-30، 40-36).

التفسير عند ابن الفرس )ص:  2- قواعد  التفسير عند الطربي )ص: 53).  )2) وهي: 1- قواعد 
187-188). 3- قواعد التفسير عند أبي عبد اهلل الموزعي )ص: 135-130). 

=
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ثالثاًا: الواقع التطبيقي يف املؤلفات:

وهو الميدان الفسيح للمؤلفات والغاية الرئيسة التي قدمت لها بما سبق 
دٍة يف مقدماهتا العامة. من تنظيراٍت وتقريراٍت ُمَمهِّ

والناظ��ر يف الواق��ع التطبيقي للمؤلف��ات ال يكاد يلحظ وج��ود اختالٍف 
بينها؛ إذ انتظم أغلبها يف صورٍة واحدٍة تقريًبا، وبياهنا من خالِل ثالثِة محاوَر 

كاآليت:

األول: العنونة ب��»قاعدة« ثم إيراد نصها:

تعن��ون المؤلفات ب�عن��وان »قاعدة«، ثم ت��ورد نص القاعدة مس��بوكًة يف 
. قالٍب لفظيٍّ

الثاين: توضيح القاعدة وتقريرها: 

وفي��ه تعمد المؤلفات إلى بيان نص القاعدة وش��رحه وتبيين المراد منه، 
ونقل أقوال العلماء المؤيدة للقاعدة.

الثالث: إيراد التطبيقات على القاعدة:

وفي��ه تعمد المؤلف��ات إلى اإلتيان ببع��ض األمثلة التي توض��ح القاعدة 
وتجليه��ا يف واقعها التطبيقي، م��ع تنبيه بعض المؤلف��ات على أن الخطأ يف 
األمثلة ال يعني خطًأ يف القاعدة، لكون األمثلة واردًة مورَد التوضيح للقاعدة 

ال مورَد االستدالل لها.

وُيالحظ:

-  تف��اوت المؤلفات يف إيراد تطبيق��ات القواعد قلًة وكثرًة، وكذا تفاوت 
��ف الواحد منها، بل جاءت  التطبيق��ات الواردة على القواعد يف المؤلَّ
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بعض القواعد ِخْلًوا من أيِّ مثاٍل)1)، وبعضها بمثاٍل واحٍد)2)، وبعضها 
باثنين)3) أو ثالثٍة)4) أو أربعٍة)5) وبعضها جاء بما هو أكثر من ذلك.

)1) ومن ذلك: أورد كتاب قواعد التفسير جمًعا ودراسًة أربع عشرة قاعدًة بدون أمثلٍة وتطبيقاٍت، 
وأورد كتاب: قواعد التفسير عند الطربي لسنون قاعدتين بال تطبيٍق. 

قاعدًة  وأربعين  وخمًسا  مائًة  لسنون  الطربي  عند  التفسير  قواعد  كتاب  أورد  ذلك:  ومن   (2(
التفسير  وقواعد  قاعدًة،  وستين  تسًعا  الفرس  ابن  عند  التفسير  قواعد  وأورد  واحٍد،  بمثاٍل 
عند الموزعي سبًعا وخمسين قاعدًة، وقواعد التفسير جمًعا ودراسًة ثالًثا وخمسين قاعدة، 
النظرية  بين  التفسير  وقواعد  قاعدًة،  عشرَة  ثالَث  للكثيري  الطربي  عند  التفسير  وقواعد 
والتطبيق قديًما وحديًثا خمَس قواعَد، وقواعد التفسير عند مفسري الغرب اإلسالمي خالل 

القرن السادس الهجري أربع قواعَد. 
)3) ومن ذلك: أورد كتاب قواعد التفسير جمًعا ودراسًة ثمانًيا وأربعين قاعدًة بمثالين، وقواعد 
التفسير عند ابن الفرس أربًعا وثالثين قاعدة، والقواعد التفسيرية عند ابن قيم الجوزية أربًعا 
وعشرين قاعدة، وقواعد التفسير عند الطربي للكثيري أربع عشرة قاعدًة، وقواعد التفسير 
عند الموزعي إحدى وعشرين قاعدًة، وقواعد التفسير بين النظرية والتطبيق قديًما وحديًثا 
إحدى عشرة قاعدة، وقواعد التفسير عند مفسري الغرب اإلسالمي خالل القرن السادس 

الهجري أربع قواعد. 
)4) ومن ذلك: أورد كتاب القواعد التفسيرية عند ابن قيم الجوزية خمسين قاعدًة بثالثة أمثلٍة، 
عشرة  اثنتي  الموزعي  عند  التفسير  وقواعد  قاعدة،  أربعين  ودراسًة  جمًعا  التفسير  وقواعد 
قاعدًة، وقواعد التفسير بين النظرية والتطبيق قديًما وحديًثا تسَع قواعَد، وقواعد التفسير عند 

القرطبي الزهراوان نموذًجا أربع قواعَد.
أمثلٍة، وقواعد  بأربعة  أربعين قاعدًة  التفسير جمًعا ودراسًة  أورد كتاب قواعد  )5) ومن ذلك: 
الموزعي  عند  التفسير  وقواعد  قواعد،  تسع  وحديًثا  قديًما  والتطبيق  النظرية  بين  التفسير 
ست قواعد، وقواعد التفسير عند مفسري الغرب اإلسالمي خالل القرن السادس الهجري 
خمس قواعد، والقواعد التفسيرية عند ابن قيم الجوزية أربع قواعَد، وقواعد التفسير عند 
اإلمام القرطبي  من خالل كتابه »الجامع ألحكام القرآن« تطبيًقا على أسباب النزول 
قاعدتين اثنتين، وقواعد التفسير عند مؤلِّفي الغرب اإلسالمي خالل القرنين السابع والثامن 

للهجرة قاعدًة واحدًة.
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ا: أعداد القواعد يف املؤلفات: رابعاً

بع��د حصر القواعد التي أوردهتا المؤلفات ظهر لنا كثرة القواعد الواردة 
��ٍف منها مع التف��اوت الحاصل بينها يف تل��ك الكثرة، وقد صنفنا  يف كلِّ مؤلَّ

المؤلفات تبًعا لكثرة القواعد فيها على النحو اآليت:

- مؤلفاٌت جاوزت قواعدها المائة، وهي:

1-  قواعد التفس��ير عند الطربي لس��نون )تس��ٌع وأربع��ون وخمس مائة 
قاعدٍة(.

2-  قواعد التفسير جمًعا ودراسًة للسبت )ثمانون ومئتا قاعدٍة()1).

3-  قواعد التفسير عند ابن الفرس )مئتا قاعدٍة()2).

4-  قواعد التفسير عند الموزعي »تسٌع ومائة قاعدٍة«.

- مؤلفاٌت دون المائة؛ وهي:

1-  القواعد التفسيرية عند ابن قيم الجوزية »إحدى وثمانون قاعدًة«.

2-  قواعد التفس��ير بين النظرية والتطبيق قديًما وحديًثا »تسٌع وخمسون 
قاعدًة«.

)1) وهذا عدد القواعد األصلية، بخالف ما ذكره من قواعَد أخرى تبعيٍَّة بلغت قرابة مائة قاعدٍة.
)2) ذكر الباحث أهنا تزيد على ذلك، وأشار إلى أنه تجنب ذكر الحصيلة العددية والنِّسب المئوية 
للمعطيات  الكامل  واالستقراء  التام  الضبط  ألن  الفرس؛  ابن  كتاب  يف  التفسيرية  للقواعد 
واألرقام يصعب يف نظير هذه الدراسات بخالف الدراسات الرياضية... وغيرها، وخروًجا من 
قواعد  المئوية لمجموع  والنِّسب  العددية  للحصيلة  التقريبية  باإلشارة  استعاض  هذا اإلشكال 
س وجه  ا أو إشارًة وتلمُّ التفسير يف كتاب ابن الفرس؛ ألن األهم هو تنصيص المصنف عليها نصًّ

إعمالها، وكشف َدالالهتا. قواعد التفسير عند ابن الفرس )1/ 195).



التأليف املعاصر في قواعد التفسير 48

3-  قواعد التفس��ير من خ��الل الجامع ألح��كام الق��رآن للقرطبي جمٌع 
وتصنيٌف »خمسون قاعدًة«.

4-  منه��ج اإلمام الش��وكاين يف توظيف قواعد التفس��ير »اثنتان وأربعون 
قاعدًة«.

5-  قواعد التفسير عند الطربي للكثيري »ثالثون قاعدًة«.

6-  قواعد التفس��ير عند مفس��ري الغرب خالل القرن السادس والسابع 
الهجري »سبٌع وعشرون قاعدًة«.

7-  قواعد التفس��ير عند مفس��ري الغرب خالل القرن السادس الهجري 
»ثالٌث وعشرون قاعدًة«.

8-  قواعد التفسير عند ابن جزيٍّ »ثالٌث وعشرون قاعدًة«.

- مؤلفاٌت دون العشرين قاعدًة؛ وهي:

1-  قواعد التفسير عند السعدي »تسَع عشرَة قاعدًة«.

2-  قواع��د التفس��ير عن��د اإلمام القرطب��ي تطبيًق��ا على أس��باب النزول 
والمكي والمدين »تسُع قواعَد«.

3-  قواعد التفسير المتعلقة بالقراءات المتواترة »خمُس قواعَد«.

وبذل��ك نكون قد أهنينا العرَض الوصف��يَّ للمؤلفاِت؛ لندلف بعدها إلى 
عرض منطلقاهتا المنهجية يف الحكم بقاعدية ما أوردته، ومعاييرها يف نس��بة 

تلك القواعد للتفسير أو للمفسرين.

sss
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املبحث الثاني

 منهجية التأليف املعاصر يف احلكم بالقاعدية عرٌض وبياٌن 

متهيٌد:

ُيعن��ى ه��ذا المبح��ث ببيان اإلط��ار المنهج��ي الكلي الذي تأس��س عليه 
الحكم بالقاعدية يف المؤلف��ات المعاصرة، وبيان كيفيات إقرارها للقاعدية 
وما يرتب��ط هبذا الغرض من مح��دداٍت ومعاييَر وُأُطٍر منهجي��ٍة؛ ولذا فليس 
الغرض هنا عرَض التفاصيل كاف��ًة التي تضمنتها المؤلفات، وإنما الغرض 
ع��رض كلِّ ما له أثٌر يف تكوين الرؤية الكلي��ة لمنهجية المؤلفات المعاصرة 

يف الحكم بالقاعدية.

وق��د كان من الواجب��ات المنهجية علينا يف هذا المق��ام أن ننقل الصورة 
المتكامل��ة والواق��ع الكل��ي الذي رس��مته المؤلف��ات لمنهجه��ا يف الحكم 
بالقاعدي��ة، ومعايي��ر تحققها من ذل��ك؛ إذ نص المؤلف��ات على منهجها يف 
الحك��م بالقاعدية وإفصاحها عن معايير ذلك الحكم ومحدداته هو المورد 

الذي ال يسعنا العدول عنه، وال الحيدة إلى غيره.

وبع��د طول تتبٍع وتأم��ٍل يف المؤلفات ُبغيَة الوقوف عل��ى بياهنا لمعالمها 
الكلي��ة المنهجي��ة للحكم بالقاعدية على مضامين م��ا أوردته، ودالئل ذلك 
الحكم ومثبتاته، ومس��وغات انتساب تلك القواعد للتفسير = لم نقف على 
ش��يٍء من ذلك منس��وًجا نس��ًجا منهجيًّا متكاماًل تنص في��ه المؤلفات على 
المعال��م المنهجية والمرتك��زات العلمية لحكمها بالقاعدية، أو تش��رح فيه 
المراحل والخطوات اإلجرائية الخاص��ة بحكمها بقاعدية تلك القواعد يف 
التفس��ير، فالمؤلفات لم تعت��ِن كثيًرا بتأصيل منهجها الذي س��ارت عليه يف 
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اعتمادها للقاعدية بصورة متكاملة يسهل ضبطها، اللهم إال عباراٍت متناثرًة 
يمنًة ويسرًة؛ يلزم المتصفح لواقعها أن يجمعها ويرتبها ليفهم اإلطار الكلي 
الناظم لعمل المؤلفات يف الحكم بالقاعدية، فرغم كثرة المقدمات النظرية 
التي حفلت هبا ُجّل المؤلفات والتي تتناول فيها الحديث عن أهمية القواعد 
ونش��أهتا والفرق بينها وبين عل��وم القرآن... إلخ، فإهنا َخَل��ْت تماًما من أي 
تأصي��ٍل نظريٍّ متكامٍل ُتَبيُِّن فيه مرتكزاهتا وُترس��ي في��ه منهجيتها يف الحكم 
غات ذلك الحكم ودالئله وكيفياته...  بقاعدية ما أوردته يف التفس��ير وُمَس��وِّ

إلى آخره مما يلزم يف ذلك. 

وق��د ألجأتنا المؤلفات بصنيعها ذلك إلى تتب��ع ما يمكن أن يلوح لنا من 
أية إش��اراٍت متناثرٍة يف واقعه��ا النظري، والتتبع الكام��ل لواقعها التطبيقي، 
وتحلي��ل ذل��ك الواق��ع تحلي��اًل ش��اماًل، والتملِّي في��ه مراٍت وم��راٍت حتى 
اس��تطعنا بعد جه��ٍد جهي��ٍد اإلمس��اك بالخيط الناظ��م لمنهجه��ا يف الحكم 

بالقاعدية، وفيما يلي بيان ذلك:

منهجية التأليف املعاصر يف احلكم بالقاعدية

بع��د مراجع��ة المؤلفات للوصول إل��ى آليات إثباهت��ا واعتمادها للحكم 
ُح بأن القواع��د التي أوردهتا ال  بكلي��ة قواعدها التي أوردهت��ا وجدناها ُتَصرِّ
تحتاج إلى إثبات قاعديتها وتقريرها؛ إذ تلك القواعد قررها العلماء مس��بًقا 
وحكموا بقاعديتها يف التفسير؛ ومن َثمَّ فال يلزمهم -والحالة هذه- التوجه 
يَّتها، فذلك أمٌر قد ُفرغ منه، ومن ثم قصدت المؤلفات  لتقرير القواعد وبناء ُكلِّ
قص��ًدا لجمع هذه القواعد التي نص العلماء عل��ى قاعديتها، لكوهنا متناثرًة 
يف بط��ون الكت��ب، ثم العمل عل��ى ترتيبها، وبيان أمثلته��ا، وزيادة التوضيح 

والبيان لها.
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فاألس��اس المنهجي الذي تأسس عليه واقع التأليف المعاصر يف الحكم 
بقاعدي��ة ما أورد يف التفس��ير= نس��بة الحك��م بالقاعدية يف التفس��ير للعلماء 
السابقين يف العصور السالفة، واإلحالة عليهم يف تقريرها وإثبات قاعديتها، 

ه لهم ال للتأليف المعاصر. فالحكم بالقاعدية يف التفسير َمَردُّ

وإحال��ة المؤلفات بن��اء قاعدية قواعد التفس��ير على العلماء الس��ابقين، 
ونسبة الحكم بقاعديتها لهؤالء العلماء، وبيان أن تقريرها كان منوًطا هبم ال 

ا، أبرزها: بالمؤلفات، دالئله كثيرٌة جدًّ

 النصوص المصرحة بذلك يف المؤلفات؛ ومنها:

- ق��ول خالد الس��بت يف بي��ان منهج عمله يف كتابه: »فالش��رف والس��بق 
إنما ه��و للعلماء الذين ق��رروا هذه القواع��د بعد االس��تقراء والتتبع، وإنما 
أردت جمع متفرقها، ونظم ش��تاهتا، وتقريب معانيها إن كان فيها ش��يٌء من 

الغموض مع التمثيل لها«)1). 

وقول��ه: »... كما حرصت عل��ى نقلها بعبارة قائلها قدر اإلمكان س��وى 
م��ا تدعو الحاجة إلى التصرف فيه«)2)، كما وص��ف عمله بأنه »ُيعد بدايًة يف 

جمع شتات هذه القواعد من مصادرها«)3).

)1) قواعد التفسير )1/ 2).
)2) قواعد التفسير )1/ 7). 

القاعدة مع  العلماء  يذكر  أيًضا: »يف كثير من األحيان  قال  التفسير )1/ 17(. وكذلك  )3) قواعد 
مصادر  إلى  فيرجع  ذكرت،  ما  على  إضافًة  األمثلة  من  مزيًدا  القارئ  يحتاج  وقد  لها،  التمثيل 
القاعدة ويجد فيها ُبغيته بإذن اهلل تعالى. هذا، وقد أغفل ذكر مصدر القاعدة يف بعض المواضع؛ 
اكتفاًء بما أوردته يف الشرح أو التعليق على بعض األمثلة من كالم لبعض العلماء صرح فيه بذكر 

القاعدة«.
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- وق��ول س��عيد الكثي��ري يف بي��ان س��بب عمل��ه عل��ى تفس��ير الطربي: 
»فالشرف والس��بق إنما هو للعلماء الذي قرروا هذه القواعد بعد االستقراء 
والتتب��ع، ومنه��م اب��ن جريٍر الط��ربي«)1)، كما ذك��ر أن من أس��باب اختياره 
موضوعه »... بيان الملكة العجيبة والقدرة الهائلة عند ابن جريٍر يف تأصيل 
وتأس��يس القواع��د...«)2)، وكذل��ك بيان��ه يف منه��ج بحثه أنه تتب��ع القواعد 
المبثوث��ة يف تفس��ير الطربي فوجدها تفس��يريًة؛ إذ يش��رح الطربي يف ضوئها 
اآلي��ات، وترجيحي��ًة؛ ألن الطربي يورد بعد القاعدة »أق��وااًل ال تنطبق على 
هذه القاعدة ف��ال يأخذ هبا ويقول: )وأولى هذه األقوال بالصحة والصواب 
َدها ونص عليها«)3). وكذلك ذْكره  كذا...(؛ ألنه يوافق هذه القاعدة التي َقعَّ
بعده��ا أنه: »اختار عنواًنا مناس��ًبا للقاع��دة لما أراده الطربي م��ن غير زيادٍة 
أو نقص��اٍن؛ بحي��ث يكون العنوان ش��اماًل جامًعا، فبع��ض العناوين وجدها 
جاهزًة يف لفظ الطربي، أو قاعدٌة منصوٌص عليها، لكن أضاف عليها بعض 

ا للقاعدة...«)4). ما يصلح أن يكون نصًّ

- وق��ول منعم س��نون: »غاي��ة ابن الفرس ل��م تكن متوجه��ًة للتأليف يف 
قواعد التفس��ير بالمعنى االصطالح��ي، وإنما جاءت القواعد مبثوثًة يف ثنايا 
مادته التأويلية؛ بحيث كان انش��غاله بالجانب اإلجرائي أكثر من التأصيلي، 
غي��ر أن جه��ده يف تناولها يف الدرس التفس��يري جعلها من ال��درر البارزة يف 
عمل��ه بحيث ال يتعب الباحث يف اقتناصها، وال يج��د صعوبًة يف الظفر هبا، 

)1) قواعد التفسير عند الطربي )ص: 3).

)2) قواعد التفسير عند الطربي )ص: 5).

)3) قواعد التفسير عند الطربي )ص: 9).

)4) قواعد التفسير عند الطربي )ص: 9).
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غير أنه يحتاج -أحياًنا- إلى جهٍد يف تخليصها من ثنايا كالمه وتأويله، حتى 
تكون يف مستوى المطلوب يف خصائص القاعدة«)1). 

وقول��ه أيًض��ا: »...قواع��د ابن الفرس ج��اءت يف الغالب األع��م محررَة 
الصيغة دقيقًة ُمحَكَمًة، متس��مًة بالِقَص��ِر...«)2)، وَبيََّن أن »جملة من قواعده 
-يعن��ي اب��ن الفرس- ج��اءت متداخلًة مع ثناي��ا ومواطن تفس��يره، فاحتاج 
األم��ر جرد مصطلح��ات وصيغ القاعدة، ومن جهٍة أخ��رى إدراج ألفاٍظ يف 
صدر القواعد أو يف ثناياها؛ ليستقيم أمر تجريد الصيغة وإحكام السبك«)3).

- كذلك نص منعم س��نون على ذات األمر يف دراس��ته لقواعد التفس��ير 
عن��د الط��ربي، فقال ُمَبيِّنًا أننا من خالل النظر يف تفس��ير الطربي: »يتكش��ف 
لنا أن قصد تناول ودرس وتحليل معاين اآلي الكريمة يف مصنفه التفس��يري 
)جام��ع البي��ان( ل��م يكن غرَض��ه الوحيد، ب��ل إن قصد الضب��ط والتأصيل، 
والتقعي��د والتنظي��ر لمعالم خطوات التفس��ير، كان حاض��ًرا بجالٍء؛ بحيث 

يسهل أمر اقتناصه والظفر به«)4). 

وقال أيًضا: »ال شك أن لقواعده الموظفة يف التفسير وغيره من المصنفات 
لها سمات وخصائص تتميز هبا وإعماله لها أوضحها وبينها وجالها؛ بحيث 
ال يتعب الباحث يف اقتناصها... غير أنه يحتاج إلى جهٍد يف تخليصها من ثنايا 
كالمه وتأويله، وتحرير ألفاظها بزيادٍة طفيفٍة حتى تكون يف مستوى المطلوب 

من خصائص القاعدة من حيث اإلحكام يف الصياغة والعبارة...«)5).

)1) قواعد التفسير عند ابن الفرس )ص: 218).

)2) قواعد التفسير عند ابن الفرس، )1/ 196).

)3) قواعد التفسير عند ابن الفرس، )1/ 196).
)4) قواعد التفسير عند الطربي )1/ 12).
)5) قواعد التفسير عند الطربي )1/ 87).
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وبي��ن أن من خصائص قواع��د الطربي دقة الطربي يف صياغتها وس��بك 
ألفاظه��ا، فق��ال: »...والمقصود بي��ان دقت��ه يف التجريد والصياغة وس��بك 

األلفاظ ونظمها«)1).

- وقول هشام مومني: »جردت قواعد التفسير عند الموزعي مع تفاصيلها 
وتطبيقاهت��ا وفروعها؛ س��واٌء أكانت ه��ذه القواعد مذكورًة عن��ده بنصها، أم 
كانت مما أعمله دون تقعيٍد، وسواء أكانت مما وظفه هو ، أم كانت 
مما ذكره لغيِره من الفقهاء والمفس��رين الذين نق��ل أقوالهم ومذاهبهم«)2)، 
وذك��ر مومن��ي أن الموزع��ي وضع تفس��يره ليبي��ن »كيفية تفس��ير آي القرآن 
وطرق اس��تنباط األحكام منها، وقواعد ذلك كله...كما أنه ينبه القارئ إلى 
وجه استفادة الحكم، وكيفية توظيف القاعدة المناسبة فيه«)3)، وكذا بين يف 
أهمي��ة موضوع البحث أنه »يجمع حصيلًة مهمًة من قواعد التفس��ير...كما 

هي عند الموزعي«)4).

- وق��ول عبد الجبار صدي��ق: »ذكرت القواعد التي وج��دت اإلمام ابن 
ها إلى  ج��زيٍّ -رحم��ه اهلل تعالى- نص عليه��ا أو بما يدل عليها، ول��م أتعدَّ

غيرها من القواعد األخرى التي ذكرها أهل هذا الفن«)5).

- وقول عبد الباسط فهيم: »تميز اإلمام ابن القيم  يف ذكر القواعد 
التفس��يرية؛ حي��ث إنه يذكره��ا تطبيًقا له��ا يف تفس��ير آيات الق��رآن الكريم؛ 

)1) قواعد التفسير عند الطربي )1/ 88).
)2) قواعد التفسير عند الموزعي )ص: 12).

)3) قواعد التفسير عند الموزعي )ص: 7-6). 
)4) قواعد التفسير عند الموزعي )ص: 8).

)5) قواعد التفسير عند اإلمام ابن جزيٍّ من خالل كتابه التسهيل لعلوم التنزيل )ص: 3، 9).
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فالقواع��د من��ه، واألمثل��ة التطبيقية أيًضا من��ه يف أكثر األح��وال... ومن هنا 
رأي��ت أن أقوم بجمعه��ا وترتيبها من مؤلفات ابن القيم حتى يكون لي جهٌد 

يف جمع شتات هذا العلم«)1). 

  وقوله أيًضا: »التزمت يف عنوان القاعدة بعبارات اإلمام ابن القيم
التي صاغها ِذكًرا للقاعدة، وحاولت أال أتصرف فيها إال إذا اضطررت إلى 
ذل��ك«)2)، وذك��ر أن بحثه »خاصٌّ بتلك القواعد التفس��يرية الت��ي قّعدها أو 

ذكرها اإلمام ابن القيم«)3).

- وقول الس��يد نجم أن من أسباب أهمية موضوعه »وجود هذه القواعد 
بي��ن بط��ون كت��ب التفس��ير وعلوم الق��رآن وأص��ول الفق��ه وس��ائر الرتاث 
اإلسالمي«)4)، وكذلك قوله: »الشرف والسبق لعلمائنا الكرام الذين قرروا 

األصول ووضعوا الضوابط والقواعد«)5).

- وقول ربيع يس��لم أن بحثه يحوي »تطبيًقا لقواعد التفسير التي وضعها 
العلماء وجَمعها بعض المعاصرين وبعض الباحثين«)6)، وأنه كذلك »يزيد 

تلك القواعد تأصياًل ويزيدنا لها فهًما«)7).

- وقول عبد اللطيف لمنظم بعد بيانه لظهور التصانيف الجامعة لقواعد 
التفس��ير يف اآلونة األخيرة ككتاب الس��عدي والس��بت ورغبته يف زيادة بيان 

)1) القواعد التفسيرية عند ابن قيم الجوزية )ص: 6-5).
)2) القواعد التفسيرية عند ابن قيم الجوزية )ص: 7، 13).

)3) القواعد التفسيرية عند ابن قيم الجوزية )ص: 7).
)4) قواعد التفسير بين النظرية والتطبيق قديًما وحديًثا )ص: 5).
)5) قواعد التفسير بين النظرية والتطبيق قديًما وحديًثا )ص: 5).

)6) قواعد التفسير عند القرطبي من خالل كتابه )الجامع ألحكام القرآن( )ص: 9).

)7) قواعد التفسير عند القرطبي من خالل كتابه )الجامع ألحكام القرآن( )ص: 9).
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أهمي��ة ه��ذه القواعد بص��ورٍة تطبيقي��ٍة: »ومن ه��ذا المنطلق أردت دراس��ة 
المنه��ج المتبع عند بعض المفس��رين يف توظيف واس��تعمال ه��ذه القواعد 
حت��ى يعلم مدى اعتماده له��ذه القواعد يف بيان معاين اآلي��ات«)1)، وكذلك 
قول��ه يف مش��كلة بحثه: »رأيت من المهم دراس��ة منهج اإلمام الش��وكاين يف 

توظيف القواعد يف تفسيره...«)2).

- وق��ول عب��د اهلل التويج��ري أن موضوعه عبارٌة عن »دراس��ٍة للمواضع 
الت��ي تطب��ق فيها قاعدٌة أو أكثُر من القواعد الداخل��ة يف البحث«)3)، وقال يف 
حديثه عن الدراس��ات الس��ابقة عليه: »بع��د التتبع والبحث لم أجد دراس��ًة 
علمي��ًة خاص��ًة بالقواع��د التفس��يرية المتعلق��ة بالق��راءات، ب��ل هي ضمن 
قواعد التفس��ير، أو الدراس��ات يف القواعد عامًة التي يغل��ب عليها الجانب 
النظ��ري«)4)، وذك��ر أن دراس��ته س��تتجاوز ذلك لتوس��عها يف الش��رح وذكر 
المواض��ع المندرج��ة تحت القاع��دة، وكذلك أوضح أن الش��ق النظري يف 
أطروحت��ه مخصوص ب� »تتب��ع القواعد التفس��يرية المتعلق��ة بالقراءات من 
خالل كتب علوم القرآن والتفس��ير وتوجيه الق��راءات...«)5)، وأن الجانب 
التطبيق��ي معقوٌد لتتبع اآليات التي فيها ق��راءاٌت متواترٌة تنطبق عليها قاعدٌة 

أو أكثُر من القواعد التي ساقها يف القسم النظري.

- وقول مس��عود الركيتي بعد أن َبيََّن أن الواجب تتبع قواعد التفس��ير من 

)1) منهج اإلمام الشوكاين يف توظيف قواعد التفسير )ص: 11).

)2) منهج اإلمام الشوكاين يف توظيف قواعد التفسير )ص: 13).
)3) قواعد التفسير المتعلقة بالقراءات المتواترة )ص: 3).
)4) قواعد التفسير المتعلقة بالقراءات المتواترة )ص: 4).

)5) قواعد التفسير المتعلقة بالقراءات المتواترة )ص: 10).
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كتب التفسير واستخراجها وجمعها وترتيبها: »وقد سلكت إلبراز ما يمكن 
إب��رازه من ه��ذه القواعد عند مفس��ري هذا القط��ر... الخطوتي��ن اآلتيتين: 
الخط��وة األول��ى: الق��راءة المتأنية لِم��ا ُألف يف أص��ول التفس��ير وقواعده؛ 
وذل��ك للوق��وف على م��ا ُيعترب فعاًل من قبي��ل القواعد الت��ي تعتمد بحقٍّ يف 
تفس��ير القرآن الكريم، الخط��وة الثانية: القراءة المتأنية ل��كلٍّ من... ]وذكر 
التفاس��ير الثالثة التي اش��تغل بالبحث فيها[ واس��تخراج القواعد أو األمثلة 

التطبيقية لها من هذه التفاسير الثالثة«)1).

وقول ميلود بوعبيد: »... فوقع االختيار على هذا الموضوع الذي يرمي 
إلى تتبع القواعد التفسيرية المبثوثة يف بطون التفاسير وجمعها وترتيبها«)2).

- وقول إدريس روبية يف بيان محددات بحثه: »يقتصر البحث على جمع 
القواعد التي اعتمدها اإلمام القرطبي ثم تصنيفها«)3).

- وق��ول هش��ام ش��وقي: »...كانت نش��أة قواعد التفس��ير مواكبًة لنش��أة 
عل��م التفس��ير، إال أهن��ا كان��ت متفرق��ًة ومنث��ورًة ضم��ن كتب التفس��ير، ثم 
ازدادت بازدياد كتب التفس��ير، ويف القرن الثاين دخلت قواعد التفسير طوًرا 
جديًدا... ويف القرن السابع والثامن أخذ علم قواعد التفسير منًحى جديًدا، 
حي��ث بدأت تظهر مؤلفاٌت خاصٌة يف هذا العل��م فظهر اإلمام الطويف.. كما 
ظه��رت مؤلفاٌت خاصٌة لهذا العلم عند اب��ن تيميَّة ككتابه »مقدمٌة يف أصول 

)1) قواعد التفسير عند مفسري الغرب اإلسالمي خالل القرن السادس الهجري )ص: 10-9).
)2) قواعد التفسير عند مفسري الغرب اإلسالمي خالل القرنين السابع والثامن )ص: 2).

الزهراوان   - وتصنيف  جمع  للقرطبي  القرآن(  ألحكام  )الجامع  خالل  من  التفسير  )3) قواعد 
نموذًجا )ص: 5).
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التفس��ير«... ومث��ل المباح��ث التي كتبها اب��ن قيم الجوزي��ة يف كتابه »بدائع 
الفوائد« حيث ذكر عدَة قواعَد هي قواعد تفسيٍر... ثم بقيت قواعد التفسير 
مبثوث��ًة يف بطون الكت��ب يف القرون الخمس��ة الالحقة ما بين كتب التفس��ير 
وأصول��ه، وقواعد الفقه وأصوله، ويف القرِن الرابَع َعَش��َر ظهرت مصنفاٌت 
جديدٌة مستقلٌة يف هذا الفن، أهمها كتاب القواعد الحسان للسعدي...«)1).

والمتأمل لجملة النصوص الس��ابقة يلحظ ظهور انطالق المؤلفات من 
اعتبار تقرر قواعد التفسير؛ وذلك أن: 

ا واضًح��ا على أن الفض��ل يف تقرير هذه  �  بع��ض المؤلف��ات نصت نصًّ
القواعد عرب االستقراء والتتبع يرجع إلى العلماء السابقين.

�  أغل��ب المؤلفات نصت عل��ى قصدية الجمع للقواع��د من المصادر 
ر بعضهم بغرض الجمع يف عنوان كتابه، وال ُيجمع  وترتيبه��ا، بل صدَّ

ٌس عليه)2). إال ما تقرر؛ إذ الجمع تابٌع للتقرر ومؤسَّ

ا واضًحا على التزامها نصوص المصادر  �  نصت أغل��ب المؤلفات نصًّ
يف القواع��د التي جمعتها، إال ما اقتضت الضرورة التدخل يف صياغته 

ببعض العبارات. 

)1) قواعد التفسير بين التنظير والتطبيق عند الشيخ السعدي )ص: 66-64).
التفسير جمًعا  أربعٌة: »قواعد  العنوان؛ وهي  الجمع يف  أربعة مؤلفاٍت على غرض  فقد نصْت   (2(
ودراسًة«، »قواعد التفسير عند اإلمام ابن الفرس من خالل كتابه )أحكام القرآن( جمٌع وتصنيٌف 
 - وتصنيٌف  جمٌع  للقرطبي  القرآن(  ألحكام  )الجامع  خالل  من  التفسير  »قواعد  ودراس��ٌة«، 
)الجامع  كتابه  خالل  من    القرطبي  اإلمام  عند  التفسير  »قواعد  نموذًجا«،  الزهراوان 

ألحكام القرآن( تطبيًقا على أسباب النزول والمكي والمدين، جمًعا ودراسًة«.
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ت كثي��ر من المؤلفات عل��ى وجود قواعد التفس��ير بنصوصها يف  �  نصَّ
المص��ادر المش��تغل هبا، وما لم يوج��د منها بنصه فه��و حاضٌر بمعناه 

على وجه اإلعمال. 

��ا واضًحا على تمي��ز مصادرها بوضوح  �  نص��ت أغل��ب المؤلفات نصًّ
القواعد فيها وسهولة استخراجها. 

إن نص��وص التألي��ف المعاص��ر صريح��ٌة يف كون��ه ل��م يم��ارس الحكم 
بالقاعدية، ولم َيُخْض غماره ومش��اقَّه، وأنه ُكفي خوَض تلك الغمار لسبق 
العلم��اء األوائل -بَحَس��ِب تصريح��ه- إلى الحك��م بالقاعدي��ة، وعنايتهم 
بتقريرها وذكر نصوصها، ولذا فالتأليف المعاصر صادٌر من تقرر القواعد.

ومما يؤكد انطالق التأليف المعاصر من تقرر القواعد أيًضا:

1- عدد القواعد التي أوردتها المؤلفات:

الناظ��ر يف أعداد القواع��د التي أوردهت��ا المؤلفات يعلم يقينً��ا أهنا كانت 
جامعًة لما تقررت قاعديته قبلها، وليس��ت مؤسس��ًة للقواعد؛ إذ المؤلفات 
قد حوت عدًدا كبيًرا من النصوص التي زعمتها قواعَد للتفسير، جاوزت يف 
بع��ض المؤلفات خمس مائة قاعدٍة)1)، ومث��ل هذه األعداد ال يمكن هتيؤها 

لمن يؤسس القواعد ويخوض مشاقَّ التقرير لقاعديتها.

2- منهجية المؤلفات يف األمثلة والتطبيقات التي توردها للقواعد: 

الُمطالع لمقدمات المؤلفات النظرية يجد أن بعضها ينص على أن ذكره 
لألمثلة ال يقصد به س��وى التوضي��ح للقاعدة، وليس االس��تدالل لها، وأن 

)1) يراجع أعداد قواعد المؤلفات يف العرض الوصفي السابق عنها يف الفصل األول.
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المث��ال ال يعرتض عليه؛ إذ كان المقصود منه مطل��ق التوضيح، وذلك ألن 
رٌة أصاًل، وهم شارحون لها وموضحون، فمتى كان  القواعد يف نظرهم ُمتقرِّ
المثال صالًحا له��ذا التوضيح فهو المقصود، ومتى كان غير صالٍح فالخطأ 
يف ه��ذا ُمغتَفٌر وال يس��وغ للقارئ التوقف أمامه، ألنه خط��ٌأ يف التمثيل ال يف 

التقعيد، بل للقارئ أن يأيت المثال الذي يراه أصوب!

يقول الس��بت: »واعلم أن األمثلة ُتذكر لتوضي��ح القاعدة ال لتقريرها... 
ول��ذا أرجو من قارئ هذا الكتاب أال يك��ون ضيق العطن، بحيث يقف عند 
األمثلة ويجادل فيها؛ ألن المقصود من ذكرها توضيح القاعدة، فإذا فهمت 
القاع��دة وحصلت الموافقة عليها كان هذا ه��و المطلوب، وللقارئ عندئٍذ 
أن يضع المث��ال الذي يرى أنه أكثُر مالءمةاً؛ فال يصح أن تكون األمثلة على 
؛ إذ المراد من ذكرها ما سبق«)1). القواعد محل جدٍل وخصومٍة وأخٍذ وردٍّ

ب��ل صار بع��ض المؤلفين يضع األمثلة لبعض القواعد من تلقاء نفس��ه إذا 
لم يجد العالَم َذَكَر مثااًل للقاعدة. يقول عبد الباسط فهيم: »حاولت أن أطبق 
القاع��دة على مثالين فأكثر من األمثلة التي تط��رق إليها اإلمام ابن القيم حتى 
، فإن لم أجْد مثالاً من كالمه، ذكرُت مثالاً من كالم  تتضح القاعدة بشكٍل جليٍّ

العلماء اآلخرين، وإن لم أجد من كالمهم، حاولت الجتهاد والتمثيل«)2). 

يقول هش��ام ش��وقي: »أذكر مثااًل واحًدا أو أكثر على كل قاعدٍة أدرس��ها 
بحسب ما يوضحها«)3).

)1) قواعد التفسير للسبت )1/ 8، 9).
)2) القواعد التفسيرية عند اإلمام ابن قيم الجوزية )1/ 24).

)3) قواعد التفسير بين التنظير والتطبيق عند الشيخ السعدي )ص: 18).
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وه��ذه المنهجية يف التعامل مع األمثلة درجت عليها س��ائر المؤلفات يف 
واقعها التطبيقي كما سنوضح يف النقطة اآلتية.

3- الواقع التطبيقي للمؤلفات:

المتأم��ل لواقع المؤلفات التطبيقي س��يجده مصدًق��ا لواقعها النظري يف 
تأكيد أن المؤلفات لم تكن إال جامعًة لقواعد تقررت قاعديتها س��لًفا؛ ففي 
رًة  الواقع التطبيقي تعمد المؤلفات إلى س��رد أعداٍد كبيرٍة من القواعد مصدَّ
بن��ص القاعدة يف عن��واٍن، ثم تقوم بش��رح هذه القاعدة وبياهن��ا وبيان بعض 
أقوال أهل العلم فيها، وذكر بعض األمثلة والتطبيقات الموضحة لها؛ وهذا 
دالٌّ بوضوٍح على أهنا ناقلٌة لما تقررت قاعديته من القواعد وجامعٌة لمتونه، 
وإال فبن��اء القاع��دة الواحدة وتقري��ر قاعديتها َوْف��َق مفه��وم القواعد الذي 
انطلق��ت من��ه المؤلفات ل��ه دروٌب طويلٌة ومش��اقُّ كثيرٌة، ولي��س لقصدها 
بن��اء القواع��د وتقريرها أثٌر يف الواقع التطبيقي للمؤلفات، كما أنه يس��تحيل 
بداه��ًة قي��ام المؤلفات به مع إيرادها له��ذا العدد الكبير م��ن القواعد الوارد 
فيها، والذي قارب مجموعه ألفي قاعدٍة يف المؤلفات كافًة، بغض النظر عن 

القواعد المكررة بينها مما تختلف صياغته أحياًنا وتتفق أحياًنا.

وم��ن خ��الل ما تقدم يظه��ر جليًّا ارت��كاز المؤلفات الواض��ح يف الحكم 
بقاعدي��ة القواعد التي أتت هب��ا على العلماء الس��ابقين، واإلحالة عليهم يف 
تقريره��ا وذكر نصوصها يف المص��ادر، وبذا نكون قد َأَبنَّا عن المنهجية التي 
ص��درت عنها مؤلفات قواعد التفس��ير يف الحك��م بالقاعدية، لندلف بعدها 

إلى البحث يف عالقات التأليف المعاصر بما تقدمه من تآليَف. 

sss
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املبحث الثالث
 التأليف املعاصر يف قواعد التفسري؛ اجلذور والعالقات

إن الرص��د الزمني والتتبع التاريخي للموضوعات والقضايا العلمية ُيَعّد 
م��ن أه��م األدوات المنهجية الت��ي ينبغي توظيفها لفهم ه��ذه الموضوعات 
والقضايا واستيعاهبا على نحٍو دقيٍق؛ ذلك أن التاريخ ُيعين على رسم خارطة 
هذه القضايا وتبين مس��اراهتا؛ فيرصد نش��أهتا األولى ويربز س��ماهتا وُيجلي 
خصائصه��ا، ويظهر ما ط��رأ عليها من إضافاٍت أو تغييراٍت، وما اعرتاها من 
تط��وراٍت أو نقالٍت ومنعطفاٍت... إلخ مما ال تخفى فائدته وانعكاس��اته يف 

حسن الفهم لهذه القضايا والتصدي لدراستها وَتَبيُِّن الالزم بشأهنا.

ولما كانت الدراس��ة معقودًة لتقييم منهجية التأليف المعاصر يف الحكم 
بالقاعدية كما أسلفنا، كان من األهمية بمكاٍن قبَل ذلك تتبع الجهود السابقة 
يف ذل��ك المي��دان برصد حركة التأليف يف قواعد التفس��ير عرب التاريخ؛ ُبغيَة 
تص��ور مالمحه��ا ومعالمها، وضب��ط مرتكزاهت��ا ومنطلقاهتا حت��ى َيحُصَل 
��ر بموقع التأليف المعاصر من خارطة التأليف الس��ابق عليه يف قواعد  التَّبصُّ
التفس��ير، وتتبين عالقات االتفاق واالف��رتاق بينهما، وتتحرر العالقات بين 
التأليف المعاصر لقواعد التفسير وما تقدمه من جهوٍد؛ ومن َثمَّ فإننا سنعمد 

لتحصيل ذلكم الغرض إلى:
1-  رص��د حركة التألي��ف يف التأصيل والتقعيد للتفس��ير قبل ظهور التأليف 

المعاصر يف قواعد التفسير.
2-   الموازن��ة بين التأليف الس��ابق يف التأصيل والتقعيد للتفس��ير والتأليف 
المعاصر يف قواعد التفس��ير، وتحديد االمتدادات والعالقات، وسوف 

ينتظم المبحث يف مطلبين:
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المطلب األول: حركة التأليف يف التأصيل والتقعيد للتفسير قبل التأليف 
المعاصر؛ إطاللٌة عامٌة. 

المطلب الثاين: التأليف المعاصر يف قواعد التفسير؛ العالقات واالمتدادات.

وبياهنما فيما يأيت:

املطلب األول

  حركة التأليف يف التأصيل والتقعيد للتفسري 
قبل التأليف املعاصر؛ إطاللٌة عامٌة

متهيٌد:

لما تبين لنا بعد البحث والتتبع أن مصطلح »قواعد التفسير« تتعدد َدالالته 
عرب التاريخ بين المؤلفين الس��ابقين، وال تنحصر يف َداللٍة بعينها كما س��نبين، 
وكان��ت الجهود التأليفية الس��ابقة التي يظهر من عناوينه��ا تقارهبا مع التأليف 
��ُر تحت مصطلح »قواعد التفس��ير« فقط، بل  المعاص��ر يف األغ��راض ال َتَتَأطَّ
تس��تخدم مصطلح��اٍت أخرى ربما ُتقارب��ه أو ترادفه أو ترتبط ب��ه= ارتأينا أنَّ 
إقام��َة صورٍة مكتملٍة حول تاريخ التأليف الس��ابق عل��ى التأليف المعاصر يف 
قواعد التفس��ير من خالل االقتصار على المسمى بقواعد التفسير غير محقٍق 

ْعنا دائرة الرصد لتشمل)1): للهدف، ولذا َوسَّ

- م��ن حيث المضم��ون: كافة المؤلفات الت��ي يمكن أن ُتعطِ��َي عناوينها 
بَحَس��ِب الظاهر نوع عالقة بينها وبين مصطلح »قواعد التفس��ير« ك�� »أصول 

التفسير« أو »أصول التأويل« أو »قانون التأويل« أو »قواعد التدبر«. 

المخطوطات  لكافة  الحصر  لتعذر  المخطوطة  دون  المطبوعة  بالتآليف  الرصد مخصوًصا  )1)  جعلنا 
المتعلقة بالتأصيل والتقعيد وتوصيف مضامينها.
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- وم��ن حي��ث التاري��خ: المؤلف��ات يف التأصي��ل والتقعيد للتفس��ير حتى 
ع��ام 1997م الموافق 1415ه���  باعتباره العام الذي بدأ في��ه ظهور التأليف 

المعاصر يف قواعد التفسير)1).

وال ش��ك أن توس��يع دائرة الرصد لحركة التأليف خارَج دائرة المس��مى 
ب�� »قواعد التفس��ير« ُيعطي تصوًرا أكثَر اكتم��ااًل لحركة التأليف يف التأصيل 
والتقعي��د للتفس��ير، ويس��اعد عل��ى تص��ور مس��تويات التأصي��ل والتقعيد 
ومراتب��ه، والتمييز بي��ن مقاصد المؤلفي��ن يف ذلك ومداخله��م البحثية فيه، 
الالت التي َتَبنَّْتها المؤلفات لمصطلح��ات األصول والقواعد  وتحرير ال��دَّ
الالت، ال بما  والقواني��ن واالنط��الق يف فه��م حركة التأليف م��ن تلك ال��دَّ
نفرض��ه عليها نح��ن من مفاهي��َم وتصوراٍت، وه��و أدعى لحس��ن التصور 
لحركة التأليف الس��ابقة على التأليف المعاصر، وأعون على التبصر بموقع 

التأليف المعاصر من هذه الحركة وتحرير طبيعة عالقاته هبا.

وبع��د تتبع المؤلفات التي قصدت للعناية بالتقعيد للتفس��ير قبل التأليف 
َبًة  َل لدينا خمس��َة َعَش��َر مؤلًفا)2)، وسنس��ردها جميًع��ا ُمَرتَّ المعاص��ر، َتَحصَّ

)1)  كانت بداية هذا الظهور للتأليف المعاصر يف قواعد التفسير تحديًدا مع كتاب خالد السبت »قواعد 
ثم  1997م،  عام  الموافق  1417ه�  عام  األولى  طبعته  صدرت  حيث  ودراس��ًة«،  جمًعا  التفسير؛ 

تتابعت بعده التآليف.
الغزالي  التأويل« ألبي حامٍد  ُعنِوَن بأحد االصطالحات قيد الرصد وهو »قانون  ٌف  )2)  هناك مؤلَّ
ولكون  خاصًة،  القرآن  لتفسير  الضبط  قصد  عن  لخروجه  استبعدناه  أننا  إال  505ه���(،  )ت: 
الغيبية  للنصوص  الفهم  كيفية  يف  استخدمه  بل  التفسير،  يرادف  ال  عنوانه  يف  التأويل  مصطلح 
المشكلة، كما يظهر لمن يطالع تلك الرسالة، فهي رسالٌة لطيفة الحجم يف عشر ورقاٍت تقريًبا 
تصدى الغزالي فيها لإلجابة عن بعض األسئلة المتعلقة بفهم بعض المعاين الغيبية يف النصوص 
الشرعية بصورٍة عامٍة وكيفية فهمها، كحديث جري الشيطان من ابن آدم َمجرى الدم، وهل ذلك 
=الجري كممازجة الماء بالماء، أم هو مثل اإلحاطة بالعود، وهل هو مباشرته للقلوب بتخايٍل 
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بحس��ب َوَفَيات المؤلفي��ن أو تاريخ التأليف أو الطب��ع)1)، مع عرٍض موجٍز 
لمضامين كلِّ تأليٍف أو كتابٍة منها، ثم نعلق عليها فيما يخص معالم التقعيد 

للتفسير وأطره ومنطلقاته، وفيما يأيت بيان هذه التآليف:

1- »قان��ون التأوي��ل« ألبي بكر اب��ن العربي )ت: 543ه���(: وهو كتاٌب 
أم��اله اب��ن العربي على ُطالبه لم��ا ألح بعضهم علي��ه »يف تحرير مجموٍع يف 
عل��وم القرآن يك��ون مفتاًحا للبي��ان«)2)، وقد أراد ابن العرب��ي أن يكون هذا 
الكتاب مرش��ًدا »للمبتدي إلى ضالة الطِّالب، ويفتح على المنتهي ما ُأْرتَِج 
م��ن األبواب«)3). والكتاب فيه اس��تطراداٌت وتفريعاٌت كثيرٌة، ولكن يمكن 

من خارٍج أم يباشر جوهره جوهر القلوب؟ إلخ من كيفياٍت متعلقٍة بذلك، وكإخبار القرآن أن 
عرض الجنة كعرض السماء واألرض، فهل السماء لها وعاٌء وظرٌف بحيث يزيد عرض الجنة 
على عرضها، وحوض الرسول هل هو يف أرض الموقف أم هو يف الجنة؟ وهل يكون ماؤه من 

الجنة أم من غيرها؟ إلخ تلك األسئلة.
وقد استهل الغزالي إجابته عن تلك األسئلة ببيان أصناف الناس ُتجاه المعقول والمنقول بين   
من يجرد النظر للمنقول، أو من يجرده للمعقول، أو من يتوسط، والمتوسطون كذلك منهم من 
يجعل المنقول أصاًل والمعقول تابًعا، ومنهم من يعكس ومنهم من يجعلهما أصلين ويحاول 
التوفيق بينهما، وبذا صار مجمل الِفَرِق ُتجاه تلك المسائل خمس فَِرٍق، وَشَرَع الغزالي يصف 
ُض رأَيه ُتجاه  مسالك كل فرقٍة يف النظر وما لها وما عليها، ثم أوصى بعد ذلك بعدة وصايا ُتَمحِّ
َب برهان  تلك األمور والقضايا كأن ال يطمع اإلنسان يف االطالع على جميع ذلك، وكأن ال ُيَكذِّ
البيان  يف  الغزالي  شرع  ثم  االحتماالت،  تعارض  عند  التأويل  تعيين  عن  َيُكفَّ  وكأن  العقل، 
العملي عما ورده من أسئلة ُتجاه جري الشيطان مجرى الدم، وما تاله من مسائَل وَعَرَض رأيه 

يف فهمها.
)1)  سنرمز يف العرض بعد ذكر اسم الكتاب والمؤلف برمز )ت: ( للداللة على زمن الوفاة، وبرمز 
طباعة  زمن  على  للداللة   ) )ط:  وبرمز  التأليف،  من  المؤلف  فراغ  زمن  على  للداللة   ) )ف: 

الكتاب. 
)2)  قانون التأويل، ص: 411. 
)3)  قانون التأويل، ص: 414. 

=
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م��ن خ��الل تأمله القول بأن اب��ن العربي قد جعل لهذا القان��ون مقدماٍت ثم 
َذَك��َر أمثلًة ل��ه، فأما المقدمات فمدارها على أمرين رئيس��ين يندرج تحتهما 
ف��روٌع كثيرٌة؛ وهم��ا: األول: حول معرف��ة النفس ومعرفة ال��رب)1). الثاين: 
ًجا على  عل��وم القرآن وتقس��يمها باعتباراٍت مختلفٍة)2)، وختم الكت��اب ُمَعرِّ

)1)  وتناول الكالم تحته يف أموٍر أبرُزها: 
�  كون معرفة النفس طريًقا لمعرفة الرب، وأن معرفة الرب ال أحد يقدر إنكارها وجحد وجود   

الباري سبحانه.
�  بين أن اهلل ضرب لنفسه األمثال يف مواضَع كثيرٍة من كتابه، وأنه سيذكر قانون التأويل يف آيٍة من   

تلك اآليات، واختار آية النور ﴿ہ ھ ھ ھ﴾ ونقل كالم العلماء عليها وكيفية 
االستفادة من أقوال المفسرين والبناء عليها يف جميع أنواع التوحيد، وجميع أعمال الطاعات، 
وبين كذلك أن اهلل ضرب المثل يف هذه اآلية لعشٍر بعشٍر، وشرحها، ثم بين أن ثمة وجوًها 
أخرى لم يذكرها، وأن ما ذكره كاٍف التخاذه قانوًنا والبناء عليه«، ثم ذكر تمام الوصول إلى 
المقصود من معرفة النفس والرب وأقسام النفس وأحوالها، والمنازعة بين الجسد والنفس، 
وكيفية كون النفس دلياًل ُموصاًل إلى معرفة الرب قائاًل: »فهذا طريٌق وأصٌل يف التفسير وقانوٌن 

من التأويل، فخذ به وركب عليه ما يف ابن آدم من اآليات«.
)2)  وتناول الكالم تحته يف أموٍر أبرُزها: 

يمكن  العلوم  أن  وذكر   ، ع��امٍّ بشكٍل  المعلومات  وتقسيمات  القرآن،  علوم  عن  �  الحديث   

تقسيمها بأكثر من اعتبار، كاعتبار اللفظ والمعنى وانقسام العلوم من ناحيته إلى ثالثة أقساٍم: 
علٌم باللفظ، وعلٌم بالمعنى، وعلٌم بوجه داللة اللفظ على المعنى، وكاعتبار الظاهر والباطن، 

فقد ذكر تقسيم العلوم هبذا االعتبار إلى ظاهٍر وباطٍن.
فيما  يتعلق هبما مع إسهاٍب  ما  تعريفهما، وبعض  الظاهر والباطن، وذكر  �  الحديث عن علم   

يتعلق بعلم الباطن وضالل الناس فيه.
�  ذكر التقسيم الذي يرتضيه لعلوم القرآن، وأهنا أقساٌم ثالثٌة: توحيٌد وتذكيٌر وأحكاٌم.  

ويالحظ أن ابن العربي أشار يف كتابه كذلك لبعض األمثال القرآنية، وبعض ما يتعلق هبا من معاٍن   
خفيٍة، وساق أمثلًة من القانون على أقسام علوم القرآن الثالثة التي ارتضاها )التوحيد - األحكام 
- التذكير(، وذكر شروًطا سبعًة لالستفادة من هذا القانون، وهي )اإلخالص، والتواضع للِعلم، 
حفظ  ما  يذكر  وأن  واحدًة،  دفعًة  التعليم  يف  يخوض  ال  وأن  المعلم،  مخالفة  وعدم  =والمعلِّم، 
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معنى المحكم والمتشابه وبعض ما يتعلق هبما، ثم الكالم عن تيسير العمل 
بالعلم ويف تعديد الكبائر وتقسيمها.

2- »اإلكسير يف قواعد التفسير« لإلمام الطويف )ت: 716ه�(، وقد قسم 
كتاب��ه إل��ى مقدمٍة وثالثة أقس��اٍم؛ أما المقدمة فعرض فيها لتعريف التفس��ير 
والتأويل، وأما األقس��ام فكان األول منها يف معاين القرآن)1)، والثاين يف بيان 
العلوم التي اشتمل عليها القرآن وينبغي للمفسر النظر فيها)2)، وجاء القسم 

الثالث يف علمي المعاين والبيان، وهو القسم األكرب يف الكتاب)3).

َبِه القادحة يف التأويل ُمَبيِّنًا كيفية التعامل معها  وعلم، وأن يعمل بما علم«، وأشار إلى بعض الشُّ
بالدليل، وتكلم يف التفسير بالرأي وكيفية انضباطه وسالمته.

تفسيٍر  إلى  يحتاج  وما  والتأويل،  التفسير  إلى  القرآن  احتياج  سبب  إلى  فيه  المؤلف  وعرض   (1(
وما ال يحتاج إلى ذلك، وذكر أمثلًة لذلك، وبين أيًضا بعض المسائل الخاصة باختالف أقوال 
المفسرين ومذاهب الفقهاء وأسباب ذلك، وختم الكالم بالحديث عن االحتماالت التفسيرية 

وكيفية التعامل معها والقانون الضابط لذلك.
التصريف،  وعلم  اللغة،  ومفردات  الغريب  كعلم  اللفظية،  بالعبارة  تتعلق  علوم  إلى  وقسمها   (2(
وعلم النحو، والقراءات السبعة، أو كانت معنويًة تتعلق بالَفَلك والسماء واألرض وغير ذلك، 
وعلم أصول الدين، وعلم التاريخ، وعلم أصول الفقه، وقواعد المنطق، ومناهج البحث، وعلم 

الناسخ والمنسوخ، وعلم الفقه.
)3) وقسمه إلى مقدمٍة وجملتين؛ المقدمة تشتمل على مباحَث ثالثٍة؛ األول: الكشف عن حقيقة 
وشرفه،  البيان  علم  بيان  الثاين:  وتعريفه،  ومسائله،  ومبادئه،  موضوعه،  حيث:  من  العلم  هذا 
الثالث: ورود القرآن على أساليَب مختلفٍة. والجملة األولى تشتمل على بابين؛ الباب األول يف 
أحكام البيان، ويشتمل على ثالثة فصوٍل. الباب الثاين ويشتمل أيًضا على ثالثة فصوٍل؛ الفصل 
األول: يف األلفاظ المفردة والمركبة والصفات التي تستحق هبا رتبة الحسن والجودة يف األلفاظ 
المنثور  الكالم  الثالث:  الفصل  األلفاظ.  من  أشرف  وأهنا  المعاين  يف  الثاين:  الفصل  المفردة. 
والمنظوم، وأيهما أفضل، ومناقشة ابن األثير فيما ذهب إليه إلى أن النثر أفضل. والجملة الثانية: 
الثاين:  الباب  والبالغة،  الفصاحة  يف  األول:  بابين؛  على  ويشتمل  الخاصة:  البيان  أحكام  يف 

ويشتمل على أنواع علم البيان؛ وهي معنويٌة ولفظيٌة.

=
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3- »مقدمٌة يف أصول التفس��ير« البن تيميَّة )ت: 728ه�(: وهي رس��الٌة 
ل��و س��ميت ب�»مقدم��ٌة يف قواعد التفس��ير« لكانت تس��ميًة منتزع��ًة من كالم 
ِفها نفِس��ه، فقد قال يف مطلعها: »أما بعد: فقد س��ألني بعض اإلخوان أن  مؤلِّ
أكتب له مقدمًة تتضمن قواعَد كليًة، تعين على فهم القرآن ومعرفة تفس��يره 
ومعاني��ه، والتميي��ز يف منقول ذل��ك ومعقوله بي��ن الحق وأن��واع األباطيل، 
والتنبي��ه عل��ى الدلي��ل الفاصل بين األقاوي��ل«)1). وقد طرق اب��ن تيميَّة فيها 

مجموعَة موضوعاٍت)2).

4- »التيسير يف قواعد علم التفسير« للكافيجي )ت: 879ه�(، وقد قسمه 
ا الباب األول فكان يف االصطالحات)3)، وأما الثاين  إلى بابين وخاتم��ٍة؛ فأمَّ
فجعله للقواعد والمس��ائل)4)، وأما الخاتمة فجعلها يف فضل العلم وش��رفه 

ويف آداب الشيخ والطالب.

5- »الفوز الكبير يف أصول التفسير« لولي اهلل الّدْهَلِوّي )ت: 1176ه�( 

)1)  مقدمة يف أصول التفسير، ص: 33.
  2) أبرز هذه الموضوعات تمثلت فيما يأيت: حاجة األمة إلى فهم القرآن، بيان الرسول(
يف  االختالف  أسباب  وأنواعه،  التفسير  يف  السلف  اختالف  للصحابة،  ومعانيه  القرآن  ألفاظ 

التفسير من جهة المنقول أو المعقول، طرق التفسير، التفسير بالرأي.
التفسير والتأويل والفرق بينهما، التفسير بالرأي وحكمه، العلوم التي  )3)  وعرض فيه ل�: تعريف 
يحتاج إليها المفسر، تعريف علم التفسير، وتقسيمه إلى تأويل وتفسير، وُحكم تعلُِّمه، تدوين 
القرآن،  وإعجاز  الكالم،  ومعنى  القرآن،  تعريف  وشرفه،  وموضوعه،  إليه،  والحاجة  التفسير، 
وتعريف السورة واآلية، ووجوب تواتر نقل القرآن، وأقوال العلماء يف البسملة، وشروط القراءة 
اللة، ونزول  اللة وأقسامها، ومراتب وضوح الدَّ الصحيحة، والمحكم والمتشابه، وتعريف الدَّ

القرآن، وأسباب النزول.
الرباهين  على  القرآن  انطواء  الكلم،  جوامع  من  القرآن  والمتشابه،  المحكم  داللة  فيه:  وعالج   (4(
واألدلة، أبحاث حول داللة المحكم، داللة المتشابه، التعارض والرتجيح، معنى النسخ، طرق دفع 
التعارض، أنواع المنسوخ، طبقات المفسرين، شروط راوي التفسير، طرق تحمل التفسير وأدائه.
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وق��د أدار المؤلف كتابه على خمس��ة أب��واٍب؛ أما األول: فف��ي بيان العلوم 
ا)1)، وأما الثاين: ففي بيان وجوه  الخمس��ة التي يدل عليها القرآن العظيم نصًّ
الخف��اء يف مع��اين نظم القرآن بالنس��بة إلى أهل العص��ر، وإزالة ذلك الخفاء 
بأوض��ِح بي��اٍن)2)، وأما الب��اب الثالث: يف بي��ان لطائف نظم القرآن وش��رح 
أس��لوبه البديع)3)، وأما الرابع يف بيان مناهج التفس��ير، وتوضيح االختالف 

)1) وهذه العلوم الخمسة التي تكلم عليها؛ هي: 
1-  عل��م األح��كام: كالواجب والمن��دوب والمباح والمكروه والحرام، س��واء كانت من قس��م   
العبادات أو المعامالت، أو االجتماع أو السياسة المدنية. ويرجع تفصيل هذا العلم وشرحه 

إلى الفقيه.
��ُة مع الف��رق األربع الباطل��ة، اليه��ود والنصارى والمش��ركين  2-  عل��م الج��دل: وه��و الُمحاجَّ  

والمنافقين. ويرجع يف شرح هذا العلم وتعريفه إلى المتكلم.
3-  علم التذكير بآالء اهلل: كبيان خلق الس��موات واألرض وإلهام العباد ما يحتاجون إليه، وبيان   

الصفات اإللهية.
4-  عل��م التذكير بأيام اهلل: وهو بيان تلك الوقائع والح��وادث التي أحدثها اهلل تعالى إنعاًما على   
المطيعي��ن ونكااًل للمجرمين )كقصص األنبياء -عليهم الصلوات والتس��ليمات- ومواقف 

شعوهبم وأقوامهم معهم(.
5-  عل��م التذكير بالموت وما بعد الموت: كالحش��ر، والنش��ر، والحس��اب، والمي��زان، والجنة   

والنار.
وق��د جاء ه��ذا الباب يف فصلين: »الفص��ل األول: يف علم الجدل، الفصل الث��اين: يف بقية العلوم   

الخمسة.
الثاين: يف مبحث  الفصل  القرآن،  الفصل األول: يف بحث غريب  )2)  وقد جاء يف خمسة فصول: 
الناسخ والمنسوخ، الفصل الثالث: يف أسباب النزول، الفصل الرابع: يف بقية مباحث هذا الباب، 

الفصل الخامس: يف المحكم والمتشابه والكناية والتعريض والمجاز العقلي«.
)3)  وقد جاء يف أربعة فصوٍل: »الفصل األول: يف ترتيب القرآن الكريم وأسلوب السور فيه، الفصل 
الثاين: يف تقسيم السور إلى اآليات وأسلوهبا الفريد، الفصل الثالث: يف ظاهرة التكرار يف القرآن 

الكريم، الفصل الرابع: يف وجوه اإلعجاز يف القرآن الكريم«.
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الواقع يف تفاسير الصحابة والتابعين)1)، وأما الخامس يف ِذكر جملٍة صالحٍة 
من ش��رح غريب القرآن وأس��باب النزول التي يجب حفظها على المفس��ر، 

ويمتنع ويحرم الخوض يف كتاب اهلل بدوهنا.

6- »توش��يح التفس��ير يف قواع��د التفس��ير والتأويل« لمحمد بن س��ليمان 
تنكنابن��ي )ت: 1302ه�()2): وقد أدار المؤلف كتاب��ه على بابين؛ األول يف 

المقدمات والمبادئ)3)، والثاين يف ُنَبٍذ من قواعد التفسير والتأويل)4).

الفصل  تفسيرهم،  ومناهج  المفسرين  أصناف  يف  األول:  »الفصل  فصوٍل:  أربعة  يف  جاء  وقد    (1(
من  هبا  يتعلق  وما  المفسرين  من  الحديث  أصحاب  تفاسير  يف  المروية  اآلثار  بيان  يف  الثاين: 
الكريم،  القرآن  الرابع: يف غرائب  الفصل  الباب،  بقية لطائف هذا  الثالث: يف  الفصل  مهماٍت، 

الفصل الخامس: يف ظهر القرآن وبطنه«.
)2) يالحظ أن عنوان هذا الكتاب هبذه الصورة يحتمل أن يكون من وضع الناشرين ال المؤلف؛ 

وذلك ألمرين:
األول: أن المؤلف قال يف مقدمة كتابه: »...لكني بعد ما ذرفت الخمسين وألفت يف أكثر الفنون   
ٍة أن أصنف يف  ًة بعد َكرَّ من المعقول والمنقول، خلج يف البال وتطرق يف الخيال بعد أن ُسئِْلُت َكرَّ
علم التفسير كتاًبا... ورسمته بتوشيح التفسير مشتماًل على أبواٍب...«. فالمؤلف هاهنا لم ينصَّ 

على تلك العنونة المذكورة أعاله والتي طبع هبا الكتاب.
ْض كتابه لقواعد  الثاين: تخصيص المؤلف للقواعد باًبا معينًا من الكتاب يبين بجالٍء أنه لم ُيَمحِّ  
التفسير رأًسا، وإنما جاءت فيه ضمن أجزاٍء ُأخرى ال أكثر؛ إال أن يكون المؤلف قصد التسمية 
ببعض مضاميِن كتابه؛ ولذا ارتأينا إدراجه ضمن المؤلفات المعنونة بقواعد التفسير، واهلل أعلم. 
يف  الطاعنين  شبه  دفع  يف   - القرآن  إعجاز   - القرآن  )تواتر  وهي:  فصوٍل؛  عشرة  تضمن  وقد   (3(
كالم رب العالمين - يف وجه التكارير يف اآليات الفرقانية والكلمات القرآنية والقصص المكررة 
الكتابية - يف تحقيق الكالم فيما جاء من األخبار المعتربة يف المقام - يف بيان من فسر القرآن برأيه 
- يف بيان إحاطة القرآن بجميع القرآن - يف اإلشارة إلى عمدة مقاصد الكتاب اإللهي وأصول 
معاقده وأحكامه - يف عد سور القرآن، ولم ُيَسمِّ الفصل العاشر، وإن عالجه يف عدِة أسطٍر تكلم 
فيها عن اشتهار الحديث عن عد اآلي والحديث عن مكيَّتِها ومدنيَّتِها، وغير ذلك عند أرباب 

التفسير، وأشار ألحسن التفاسير(.
=)4) وعقد فيه سبعة عشر فصاًل؛ وهي: )باب ما ينفتح منه ألف باٍب من قواعد التأويل - يف معنى 
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َدٌة  7- »التكميل يف أصول التأويل« للفراهي )ت: 1349ه�(، وهو ُمَس��وَّ
ها الفراه��ي، وإنما اعتنى بنش��رها أح��د تالمذته من  لطيف��ُة الحج��ِم ل��م ُيتِمَّ

بعده)1).

8-»القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن« للسعدي )ف:1365ه�(: 
َره المؤل��ف بمقدم��ٍة مختص��رٍة َبيََّن فيها قص��ده لِذْك��ِر جملٍة من  وق��د َص��دَّ
األصول والقواعد يف تفس��ير القرآن الكري��م، جليلة المقدار، عظيمة النفع، 
ُتعين قارئها ومتأملها على فهم كالم اهلل، واالهتداء به. وقد اش��تمل الكتاب 

السورة واآلية وجزئية البسملة - يف حقيقة القرآن وبيان مراتبه - يف تحقيق معنى نزول القرآن - يف 
قاعدٍة شريفٍة من التأويل )وذكر فيها أن المطلقات القرآنية؛ بل العمومات المشاهبة بالمطلقات 
القرآنية تنصرف يف مقام التأويل إلى الفرد الكامل يف الكمال أو النقص والوبال( - يف التعدي عن 
تأويل آية َوَرَد فيها روايٌة إلى أخرى - يف أن يف الكتاب ُنَبًذا من الخطاب من حضرة رب األرباب 
- ال بد للمفسر أن يتبين مالحة اآليات القرآنية - ال بد للمفسر ِذكر المحسنات اللفظية وبيان 
نات المعنوية - ال بد للمفسر غاية النظر والتدبر يف آيات الكتاب المبين - ألهمني اهلل يف  الُمحسِّ
َق لطريقٍة خاصٍة حاصلها التفكر يف ألفاظ الكتاب  ا )ذكر فيه أنه ُوفِّ تفسير الكتاب مشرًبا خاصًّ
وترتيب الحروف واإلعراب وترتيب الكلمات( - ال بد للمفسر أن يالحظ جامعية كلِّ آيٍة من 
العرفان -  القرآن َحْسَبَما حققه بعض أرباب  الموازين يف  العلوم - يف تحقيق  اآليات لجوامع 
يفهم  أن  بد  ال   - باآليات  يتعلق  ما  سورٍة  أو  آيٍة  كلِّ  يف  يذكر  أن  العليم  المتبحر  للمفسر  ال بد 
المفسر ويخرج من اآليات الرباهين واالستدالالت يف العلوم - دفع المتناقضات - ال يخفى 

على المهرة الَحَذَقة الخيرة الربرة من األعالم(.
)1) ويمكننا بيان أبرز الموضوعات التي تناولها فيما يأيت: 

»أصول التأويل أولى بأن يجعل فنًّا مستقالًّ ويوضع يف علم التفسير، بيان الخلل الفاحش الذي   
وقع يف طريق تعلم الدين مِن َجعِل علم التأويل مقصوًرا على الفقه، غاية هذا العلم هو المنع 
عن التفسير بالرأي، فرض التدبر والتفكر يف كتاب اهلل، دالئل وجوب التدبر يف كتاب اهلل، غاية 
الكتاب، تعريف التأويل وحكمه، الفرق بين التأويل والتحريف والتفصيل، من أسباب الخطأ 
يف التأويل، التأويل إلى معنًى واحٍد، يف المتشابه وتأويله، األصول التي َتهدي إلى معنًى واحٍد، 

طريق الفهم للمعنى المراد، األصول للتأويل«.

=
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على إحدى وسبعين قاعدًة، يبدأ يف كلِّ قاعدٍة بتصديرها بعنوان »القاعدة«، 
ث��م يذك��ر رقمه��ا تباًعا »األول��ى - الثاني��ة - الثالث��ة، حتى ينته��ي بالقاعدة 
الواحدة والس��بعين يف اش��تماِل كثيٍر من ألفاظ القرآن على جوامِع المعاين« 

ثم ُيتبع ذلك بالتعليق والشرح والبيان)1).

اين.)ط: 1368ه�(  ان يف تفسير القرآن« لمحمد رضا الَحسَّ 9- »قواعد الحسَّ
تقريًب��ا. وق��د ص��درت الطبعة الثالث��ة من هذا الكت��اب ع��ام )1385ه�(، ولم 
نس��تطع الوق��وف على تاري��خ الطبعة األول��ى للكت��اب، وإن كان ثمة كلماٌت 
��ي أصحاهب��ا قبل ه��ذا التاري��خ بمدٍة،  َر هب��ا الكت��اب ُتوفِّ أو مخاطب��اٌت ُص��دِّ
كعبد المجيد فؤاد )ت: 1369ه�(، وكلمة الش��يخ محمد حس��ين آل كاش��ف 
الغط��اء )ت: 1373ه�(، وهي إش��اراٌت ربما تفي��د أن الطبعة األولى للكتاب 
ُطبع��ت قبل الطبع��ة الثالثة بحوالي 20 س��نة تقريًبا إن لم تك��ن هذه الكلمات 

مضافًة إليه يف طبعته األولى. وقد جاء الكتاب يف جزأين)2). 

طريقة  يف  السابعة:  »القاعدة  التفسير«،  تلقي  كيفية  يف  األولى:  »القاعدة  قواعده:  نماذج  ومن   (1(
الميعاد«،  تقرير  القرآن يف  الثامنة: طريقة  »القاعدة   ، نبوة محمٍد  تقرير  القرآن يف 
»القاعدة العاشرة: يف الطرق التي يف القرآن لدعوة الكفار على اختالف مللهم ونحلهم«، »القاعدة 
الخامسة عشرة: جعل اهلل األسباب للمطالب العالية مبشراٍت لتطمين القلوب وزيادة اإليمان«، 
الثالثة والخمسون: من  الرابعة والعشرون: التوسط واالعتدال وذم الغلو«، »القاعدة  »القاعدة 
قواعد القرآن: أنه يبين أن األجر والثواب على قدر المشقة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق 

العبادة من مِنَنِه وإحسانه، وأهنا ال تنقص من األجر شيًئا«.
)2) أما الجزء األول فقد تضمن ما يأيت: )مقدمٌة يف علم الكالم، مقدمٌة للحديث عن القرآن الكريم 
وأثره يف نظام العالم، مقدمٌة للحديث عن فضل العلم والمعرفة، وصايا عشرٌة؛ وهي عبارٌة عن 
نصائَح تربويٍة لطالب الجمعية، تعريٌف بحوزِة النَّجف األشرف، تعريٌف بجمعية القرآن لكريم 
الجمعية، مقرٌر دراسيٌّ يف  افتتاح  ألقيت يف  العلماء  لعدٍد من  فيها، محاضراٌت  العلماء  وأقواُل 
ى ب��»القواعد الحسان يف تفسير القرآن« وتحته  =علم القراءات وأصول علم التجويد، عنواٌن مسمًّ
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10- »أصول التفسير وقواعده« لخالد العك )ط: 1388ه�(، وهو كتاٌب 
ُطبَِع كثيًرا وزاد المؤلف يف مادته كثيًرا، وقد أداره على ستة أقساٍم رئيسٍة)1).

11-»قواعد التدبر األمث��ل« )ط: 1400ه�( وهو كتاٌب لطيُف الحجِم، 
اِء الممارسة الطويلة  ��َفْت للمؤلف من َجرَّ ويش��تمل على جملِة قواعَد َتَكشَّ

ى  مسمًّ عنواٌن  الصرف،  النحو  قواعد  يف  دراسيٍّ  مقرٍر  عن  عبارة  وهو  والصرف؛  النحو  قسم 
ى  مسمًّ عنواٌن  الفاتحة،  لسورة  تحليليٌّ  تفسيٌر  وتحته  القرآن«  تفسير  يف  الحسان  ب��»القواعد 
أربعة  على  يحتوي  الهجاء  حروف  لتعليم  مقرٌر  وتحته  القرآن«  تفسير  يف  الحسان  ب��»القواعد 
عشر درًسا، ويف هناية الجزء األول من الكتاب ترجمٌة آليات سورة الفاتحة باللغات: الفارسية 

والرتكية والهندية(.
الثاين فقد تضمن ما يأيت: )مقدمٌة يف فضل القرآن ونظام العالم، وكلماٌت عن يوم  وأما الجزء   
اإليمان  وتحته  القرآن«  تفسير  يف  الحسان  ب��»القواعد  ى  مسمًّ عنواٌن  علمائهم،  لبعض  المولد 
اهلل  وج��ود  على  الدالة  األدل��ة  على  ويحتوي  ال��روح  علم  أو  اإللهية  الحكمة  قسم  بالغيب، 
ووحدانيته، ويحتوي على شرٍح وتأمٍل لبعض اآليات اإلنسانية والكونية يف القرآن الكريم الدالة 
اإلنجيل  يف  التوحيد  وأدلة  القديم(،  )العهد  التوراة  يف  التوحيد  وأدلة  وقدرته،  اهلل  وجود  على 
ى  والنفس، عنواٌن مسمًّ الروح  الكريم، حديٌث عن  القرآن  التوحيد يف  الجديد(، وأدلة  )العهد 
ب��»القواعد الحسان يف تفسير القرآن« وتحته كتاب الصالة، ويحتوي على بعض األحكام الفقهية 
ى ب��»القواعد الحسان يف تفسير القرآن« وتحته القسم  للصالة وبعض أحكام الزكاة، عنواٌن مسمًّ
الثاين من مقرر تعليم حرف الهجاء من الدرس الخامس عشر إلى الدرس العشرين، وبعض أنواع 
ى ب��»القواعد الحسان يف تفسير القرآن« وتحته تفسيٌر تحليليٌّ ألول  الخطوط العربية، عنواٌن مسمًّ
أربع آياٍت من سورة البقرة، وذكر أسماء القراء السبعة، وبيان السور التي تبدأ بحروف التهجي، 

وترجمٌة ألول أربع آياٍت من سورة البقرة والفاتحة باللغات: الفارسة والرتكية والهندية(.
يف  التفسير  قواعد  الثاين:  القسم  وقواعده.  التفسير  أصول  لدراسة  المدخل  األول:  القسم   (1(
القسم  القرآين.  النظم  َدالالت  بيان  يف  التفسير  قواعد  الثالث:  القسم  والعقلي.  النقلي  المنهج 
األحكام.  على  وداللتها  وإهبامها،  القرآنية  األلفاظ  وضوح  حاالت  يف  التفسير  قواعد  الرابع: 
األحكام،  علي  َداللتها  يف  القرآنية  األلفاظ  شمول  حاالت  يف  التفسير  قواعد  الخامس:  القسم 
وعدم شمولها. القسم السادس: قواعد التفسير يف ضوابط األلفاظ القرآنية، من حيث: الرواية، 

والقراءة، والكتابة، والتدوين، والرتجمة.

=
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للتَّدبُِّر، ومطالعة تفاس��ير المفسرين على اختالف مناهجهم، كما ذكر ذلك 
يف مقدمته. وقد حوت طبعته األولى والثانية على سبعٍة وعشرين قاعدًة، ثم 
زاد فيها المؤلف تباًعا يف الطبعات التالية، حتى وصلت ألربعين قاعدًة)1). 

12- »رس��الة قواع��د التفس��ير« لش��اكر الب��دري )ف: 1406ه���( وهي 
َض��ْت لع��دٍد م��ن العناوي��ن  رس��الٌة موج��زٌة م��ن قراب��ة )40( صفح��ًة، َتَعرَّ

والموضوعات)2). 

13- »بحوٌث يف أصول التفسير« لمحمد لطفي الصباغ )ط: 1407ه�(: 
وأصله مجموعُة دروٍس إذاعيٍة متنوعٍة ألقاها المؤلف ثمَّ جمعها)3).

)1) التزم المؤلف ترقيم قواعده تباًعا، ثم عنونة القاعدة بعنواٍن يتفاوت طواًل وقَِصًرا: فرتاه يقول: 
»القاعدة الثانية: حول وحدة موضوع السورة القرآنية«، ويقول: »القاعدة الرابعة عشرة: حول 
التي  التي ُحذفت لإليجاز والتضمينات  الفكرية ومحاذيفه  اقتضاءات النص ولوازمه وروابطه 

يتضمنها«، وهكذا إلى آخر الكتاب.
ترتيل  اؤه،  وقرَّ القرآن  قراءة  وُكتَّابه،  القرآن  كتابة  وفضله،  القرآن  عن  )مقدمٌة  كالتالي:  وهي   (2(
إليه  دعا  ما  ملخص  القرآن،  إعجاز  فسر،  من  أول  بالقرآن،  اإلسالم  أئمة  إشادة  القرآن،  آيات 
القرآن وأوجب العمل به أو االبتعاد عنه، القول يف ترجمة آيات القرآن إلى غير العربية، والفرق 
واتجاه  التفسير  مراحل  فيه،  الدين  أئمة  ورأي  بالرأي  التفسير  يف  القول  والتأويل،  التفسير  بين 

المفسرين، ما يجب على المفسر أن يكون عليه يف تفسير القرآن(.
العربية  اللغة   - وأهميته  التفسير  علم  شرف   - التفسير  وأصول  جريٍر  »ابن  موضوعاته:  ومن   (3(
 - األحاديث  وتخريج  العلمية  األمانة   - التفسير  وأصول  القرطبي   - وتدبره  القرآن  تالوة   -
اإلسرائيليات - اإليمان والعمل الصالح مفتاح التفسير - الورع والبعد عن الشبهات ضرورياٌت 
لحامل القرآن - تقوى اهلل والعمل الصالح - شعور الصحابة نحو القرآن - التحذير من التفسير 
القواعد  من  المفسر  يستفيد  كيف   - القرآن  يف  القصة   - التفسير  يف  الطرق  أحسن   - بالرأي 
الغيبيات والتفسير - كيف نفسر آيات الصفات؟ -  التفسير -  الفقهية؟ - المودودي وأصول 

الناسخ والمنسوخ«.
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14- »بحوٌث يف أصول التفس��ير ومناهجه« لفهد الرومي )ط: 1413ه�(: 
وق��د تن��اول الكتاب عدًدا من البح��وث والقضايا المتعلقة بالتفس��ير، من وقد 

أفَرَد أحَد مباحثِه لقواعَد مهمٍة َيحتاجها المفسر)1).

15- »فصوٌل يف أصول التفسير« )ط: 1413ه�(: وقد اشتمل الكتاب على 
ا بقواعد التفسير)2). تمهيٍد واثنْي َعَشَر فصاًل، كما حوى فصاًل خاصًّ

وم��ن خالل النظر يف ه��ذه التآليف التي ُعنَِيْت بالتأصيل والتقعيد للتفس��ير 
ظهر لنا ما يأيت:

1-  المصطلحات التي دارت عليها عناوين المؤلفات ال تخرج عن اآليت: 
»قواعد التفس��ير« »قواعد التدبر«، »قانون التأويل«، »أصول التأويل«، 

»أصول التفسير«)3).

)1) وقد جاءت على النحو اآليت: المقدمة، تعريف علم أصول التفسير، نشأة علم التفسير ومراحله، 
إعراب  التفسير،  مناهج  التفسير،  أساليب  وأسبابه،  المفسرين  اختالف  التفسير،  يف  اإلجماع 
القرآن الكريم، غريب القرآن الكريم، الوجوه والنظائر، قواعُد مهمٌة يحتاج إليها المفسر، أهم 

المؤلفات يف التفسير ومناهجه.
أصول  مراجع  الثاين:  الفصل  التفسير.  أصول  األول:  الفصل  كالتالي:  الفصول  جاءت  وقد   (2(
التفسير. الفصل الثالث: حكم التفسير وأقسامه. الفصل الرابع: طرق التفسير. الفصل الخامس: 
الفصل  السلف.  تفسير  يف  االختالف  أسباب  السادس:  الفصل  التفسير.  يف  السلف  اختالف 
السابع: اإلجماع يف التفسير. الفصل الثامن: األصول التي يدور عليها المفسر. الفصل التاسع: 
طريقة السلف يف التفسير. الفصل العاشر: توجيه أقوال السلف. الفصل الحادي عشر: كليات 

القرآن. الفصل الثاين عشر: توجيه القراءات، وأثره يف التفسير.
إليهما  المضافة  اإلضافة  عن  النظر  بغض  والقواعد  األصول  مصطلح   -1 هاهنا:  ويالحظ    (3(
عنونت  التي  المؤلفات  عدد  بلغ  فقد  المؤلفات،  عنونة  يف  استخداًما  المصطلحات  أكثر  كانا 
ْت باألصول فقد بلغت ستة مؤلفاٍت، وهناك  بالقواعد سبعة مؤلفاٍت، وأما المؤلفات التي َتَسمَّ
مؤلٌف واحٌد عنون بالقانون، وآخُر َجمع يف العنونة بين األصول والقواعد. 2- تفاوتت النسبة 
فقد  التفسير،  هو  استعمااًل  أكثرها  وكان  والتدبر،  والتأويل  التفسير  بين  السابقة  للمصطلحات 

ًفا، وأما التأويل فنُِسَب إليه كتابان، وأما التدبر فمؤلٌف واحٌد. ُنِسَب إليه اثنا عشر مؤلَّ
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2-  التأليف يف التأصيل والتقعيد للتفس��ير متأخٌر نسبيًّا، حيث لم يبدأ إال 
يف القرن الس��ادس، كما أن هناك فجواٍت زمنيًة متباعدًة بين التآليف 
��ٌف واح��ٌد يف القرن الس��ادس وهو  ال س��يما يف بداياهت��ا؛ فلدين��ا مؤلَّ
»قانون التأويل البن العربي«، واثنان يف القرن الثامن وهما »اإلكسير 
يف قواعد التفس��ير« و»مقدمٌة يف أصول التفس��ير«، وواحٌد يف التاسع 
وه��و »التيس��ير يف قواعد التفس��ير«، ومؤلٌَّف منف��رٌد كذلك يف القرن 

الثاينَ َعَشَر وهو كتاب »الفوز الكبير يف أصول التفسير« للّدهلوي.
3-  ل��م َيْح��َظ مصطلح »أص��ول التفس��ير« بتعري��ٍف يف كاف��ِة المؤلفات 
القديمة، ولكن ابتدأ التعريف له -أو ما يقارب التعريف- يف هناياِت 
القرِن الرابَع َعَش��َر الهجري وبداية الخامس عش��ر يف الكتب اآلتية: 
»أص��ول التفس��ير وقواع��ده« لخال��د الع��ك)1)،  »بح��وٌث يف أصول 
التفس��ير« لمحم��د لطف��ي الصب��اغ)2)، »بح��وٌث يف أصول التفس��ير 
ومناهج��ه« لفه��د الرومي)3)، »فصوٌل يف أصول التفس��ير« لمس��اعد 

الطيار)4). 

)1) ينظر: أصول التفسير وقواعده ص: 30، مع مالحظة أن المؤلف أورد هذا التعريف يف سياق 
تفريقه بين التفسير واألصول، وأورد كالًما آخَر عن أصول التفسير يف أماكَن متفرقٍة يمكن أن 
يكوَن مفيًدا يف التعريف وإن لم يصرح المؤلف بذلك، ينظر: )ص11، 31(. على أن الظاهر من 
صنيع المؤلف كونه يستخدم األصول والقواعد بمعنًى واحٍد وال يغاير بينهما، وبرهان ذلك أن 
الناظر يف الكتاب ال يجد أثًرا للممايزة بينهما، بل يجد المؤلف  بل يجد المؤلف يبّوب أقسام 
جعله  الذي  فقط  األول  القسم  إال  »األصول«،  وصف  دون  »القواعد«  بوصف  الستة  الكتاب 

مدخاًل، فإذا تجاوزناه لم نجد لوصف األصول حضوًرا.
قصده  على  ينص  لم  المؤلف  أن  مالحظة  مع   )11 )ص:  التفسير،  أصول  يف  بحوٌث  ينظر:   (2(

التعريف ألصول التفسير، وإنما ذكر مجموعة أوصاٍف ألصول التفسير تقارب التعريف.
)3) ينظر: بحوٌث يف أصول التفسير ومناهجه، )ص: 11).

)4) ينظر: فصوٌل يف أصول التفسير، )ص: 11).
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4-  ل��م يح��ظ مصطلح »قواع��د التفس��ير« بتعري��ٍف يف كاف��ة المؤلفات 
الس��ابقة، ولكن ابتدأ التعريف ل��ه -أو ما يقارب التعريف- يف مطلِع 
الق��رِن الخامَس َعَش��َر الهجريِّ يف »رس��الة قواعد التفس��ير« لش��اكر 

البدري)1)، ويف كتاب »فصوٌل يف أصول التفسير«)2).

5-  ل��م نقف على تعري��ٍف لمصطلح »قانون التفس��ير« يف أي مؤلٍَّف من 
المؤلفات الداخلة يف الرصد.

6-  لم تتجه عناية المؤلفي��ن إلى تحرير االصطالحات، وقد غلب على 
فاِت -إلى ما قبل كتاب »فصوٌل يف أصول التفس��ير«- التسامُح  المؤلَّ
والتجوز يف استعمال االصطالحات التي كتبت تحتها، وعدم التقيد 
دٍة)3)، اللهمَّ إال ما  يف استعمالها على َوْفِق صورٍة معيَّنٍة أو َداللٍة ُمحدَّ

)1) ينظر: رسالة قواعد التفسير لشاكر البدري، )ص: 3).
)2) ينظر: فصوٌل يف أصول التفسير، )ص: 90).

)3) فمن ذلك مثاًل نجد أن ابن العربي صاحب »قانون التأويل« يسوق مصطلح القانون مع مصطلحات 
التفسير  يقول: »فهذا طريٌق وأصٌل يف  أخرى كالطريق واألصل والدستور مساًقا واحًدا، حيث 
ْب عليه ما يف ابن آدم من اآليات« قانون التأويل )ص: 480 -  وقانوٌن من التأويل فخذ به وَركِّ
497( وكذا يقول: » ... كمصطلحي الدستور والقانون«، وأيًضا الدهلوي صاحب »الفوز الكبير 
يف أصول التفسير« فقد ساق مصطلحات »النكات - القواعد - الفوائد - األصول« مساًقا واحًدا 
واستعمل بعضها مكان بعٍض، فقال: »لما فتح اهلل تعالى عليَّ باًبا من فهم كتابه المجيد خطر ببالي 
أن أجمع وأقيد بعض النكات النافعة التي تنفع األصحاب... والمرجو من لطف اهلل -الذي ال 
انتهاء له- أن يفتح لطلبة العلم بمجرد فهم هذه القواعد شارًعا واسًعا يف فهم معاين كتاب اهلل، 
لهم هذه  تتحصل  لم  المفسرين...  والقراءة على  التفاسير  لو صرفوا عمرهم يف مطالعة  بحيث 
 15 )ص:  الكبير  الفوز  التفسير«  أصول  يف  الكبير  بالفوز  وسميتها  والربط  الضبط  هبذا  الفوائد 
- 16(، وكذا السعدي صاحب »القواعد الحسان« فقد ساق مصطلحات »األصول - القواعد 
- الضوابط« مساًقا واحًدا يف كثيٍر من المواطن، منها قوله: »فهذه أصوٌل وقواعُد يف تفسير القرآن 
=الكريم« )ص: 13(، وقوله: »القاعدة الثانية: العربة بعموم األلفاظ ال بخصوص األسباب: ... 
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كان من أمر الكافيجي كما سنَُبيُِّن، فقد ظهر أن للقواعد عنده مفهوًما 
محدًدا ُيْس��َتْلَمُح بأماراٍت، وإن كان لم َيُسْق ذلك يف مساِق التعريف 

للقاعدة.

الالت الدقيق��ة لمصطلحات  اللة أو ال��دَّ 7-  ل��م نتمكن من تحدي��د الدَّ
»األص��ول أو القواع��د أو القوانين« يف جل المؤلف��ات محل النظر؛ 
لتع��دد مضامينها وتفاوهتا حت��ى داخل الكتاب الواح��د، وارتأينا أن 
القطع بنس��بة داللٍة مفهومي��ٍة بعينها دون غيرها لكت��اٍب منها أو أكثر 

، ولم نستثِن من ذلك إال كتاَب الكافيجي. يحتاج لبحٍث خاصٍّ

8-   ل��م يعّرف الكافيجي »قواعد التفس��ير« إال أنَّا ُن��رى أنه انطلق من أنَّ 
القاع��دَة قضي��ٌة أو حكٌم كل��يٌّ منطبٌق على معظِم جزئيات��ه)1)، ولهذا 

مجموعٌة من الشواهد يف كتابه بياهنا يف اآليت:

�  ق��ول الكافيج��ي: »... عل��ى أنَّ معاني��ه -أي عل��م التفس��ير- ال تكاد 

تنحص��ر إال بقواع��َد، وه��ي علم التفس��ير. ف��إن قلت: تل��ك القواعد 
ْوُر!  مكتس��بٌة من تتبع تلك المعاين، فلو اكتس��بت المعاين منها لزم الدَّ
قلُت: القواعد مكتس��بٌة من تتبِع لغة العرب، ال من تتبع تلك المعاين، 
ْوُر أيًض��ا، بناًء على أن  عل��ى أن القواعد لو اكتس��بت منها ل��م يلزِم الدَّ

لتلك المعاين اعتبارين:

وهذا األصل اتفق عليه المحققون من أهل األصول وغيرهم، فمتى راعيت القاعدة حق الرعاية« 
)ص: 16(، وقوله: »القاعدة الحادية عشرة: ... وهذه القاعدة: من أجل قواعد التفسير وأنفعها... 
ُحه« )ص: 32(، وقوله:  والطريق إلى سلوك هذا األصل النافع... ولنمثل لهذا األصل أمثلًة ُتوضِّ

»فلنشرع اآلن بذكر القواعد والضوابط على وجه اإليجاز« )ص: 14).
)1) التعريفات )ص: 171). 

=
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أحدهما: اعتبارها على وجٍه جزئيٍّ وهو جهة االستقراء.

 ثانيهم��ا: اعتبارها على وجٍه كليٍّ وهو جهة االكتس��اب، فِقْس على هذا 
حال جميع العلوم االستقرائية يف إيراد مثل هذا اإلشكال وحله«)1). 

اللة يف أن القواعد لو كانت مكتس��بًة من تتبع المعاين  فجواب��ه واضُح الدَّ
فذل��ك بناًء على أن لتلك المعاين اعتباري��ن: اعتبارها على وجٍه جزئيٍّ وهو 
جهة االستقراء، واعتبارها على وجٍه كليٍّ وهو جهة االكتساب. فكالمه عن 
االس��تقراء وحصول القاعدة َعْبَره واضٌح يف َك��ْوِن القاعدِة عنَده حكًما كليًّا 

منطبًقا على جزئياٍت.

�  ما ذكره تعليًقا على قاعدة: »كل ُمْحَكٍم من القرآن يدل قطًعا على ما أريد 

من��ه«، فقد قال: »فإذا أراد الطال��ب أن يعرف أحكام الجزئيات من هذه 
القاعدة«)2)، وقال: »وهكذا القول يف معرفة أحكام سائر الجزئيات«)3). 
الل��ة على انطالق��ه من كلية  فكالم��ه ع��ن جزئيات القاع��دة واضح الدَّ

القاعدة وشمول حكمها لكافة ما يندرج تحتها من جزئياٍت.

�  قوله: »... على أنا نقول: ش��رط القاعدة أن تكون كليًة مش��تملًة على 

أحكاِم ما تحَت موضوِعها«)4) فوصفها بالكلية واالش��تمال واضٌح يف 
بيان ما قررنا له من مفهوٍم. 

9-  ب��دأت المماي��زة بين »أصول التفس��ير« و»قواعد التفس��ير« يف القرن 

)1) التيسير يف قواعد التفسير )ص: 32).
)2) المرجع السابق )ص: 51).
)3) المرجع السابق )ص: 51).
)4) المرجع السابق )ص: 56). 
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الخامس عش��ر الهجري، وق��د كانت هذه المماي��زة بَجْعِل األصوِل 
، وه��ذه خطوٌة نح��و تحرير المفاهي��م، وَبْدِء  أع��مَّ والقواع��ِد أخصَّ
ظهور التماي��ز المفهومي بين األصول والقواع��د، وكان ظهور هذه 

الممايزة تدريجيًّا َوْفَق اآليت:

�  أول ممايزٍة بين األصول والقواعد ظهرت بشكٍل صوريٍّ عند الصباغ 

يف كتابه »بحوٌث يف أصول التفسير«، فقد جعل ألصول التفسير أركاًنا 
ثالث��ًة َيجري البحث فيها، وجعل ركنًا منها قواعد التفس��ير، ولكن لم 

يظهر لهذه الممايزة أثٌر تطبيقيٌّ يف كتابه.

�  أول ممايزٍة فعليٍة بين مصطلحِي األصول والقواعد ظهرت يف كتابي: 

»بحوث يف أصول التفسير« لفهد الرومي و»فصول يف أصول التفسير« 
لمس��اعد الطيار، فقد جعال القواعد فصاًل أو مبحًثا من ضمن مباحث 
كت��اب كلٍّ منهما، مما يدل على أن األصول عندهم أعم من القواعد، 

وهي خطوٌة نحو تحرير المفهوم.

�  يظه��ر أن هناك تفاوًت��ا يف مدلوالت مصطلحات »األص��ول والقواعد 

والقواني��ن« بي��ن المؤلف��ات، وك��ذا بي��ن التآلي��ف تح��ت االصطالح 
الواح��د منها، وقد كان لهذا االخت��الف الداللي آثاٌر تدل عليه، أبرزها 
تفاوت مضامين المؤلفات تفاوًتا كبي��ًرا واختالفها اختالًفا ظاهًرا مما 
ُيومِ��ُئ لتباي��ٍن َدالليٍّ يف االصطالحات، وذاُت األم��ر َنْلَحُظه كذلك يف 
ي بعنواٍن واحٍد ك��»قواعد التفسير«،  المؤلفات التي تشاركت يف التََّسمِّ
فقد اختلفت مضامين المؤلفات المعنونة هبا اختالًفا كبيًرا كما تلمحه 
مثاًل بي��ن الكافيج��ي والس��عدي والتنكابن��ي والحس��اين، وك�»أصول 
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التفسير« فقد تباينت مضامين المؤلفات المسماة هبا كما تراه ظاهًرا يف 
تفاوت مضامين الّدْهَلِوّي، والعك، والصباغ، والرومي، والطيار)1).

�  هن��اك تف��اوٌت ظاهٌر بين مقاص��د المؤلفين؛ فالط��ويف أراد بياَن قانوٍن 

كليٍّ يضبط آليات النظر والتعامل مع التفس��ير س��اعَة اتفاق المفسرين 
أو اختالفه��م وط��ْرح قواعَد نافعٍة يف فهم الكتاب، والكافيجي س��عى 
لتأسيس وتأصيل منطلقات النظر لقواعد التفسير الكلية، وأما الفراهي 
فقد قصد للكتابة يف تأسيس علم أصول التأويل َوْفَق تصوراته الخاصة 
اللِة، وأنه ال يحتمل إال تأوياًل واحًدا، إلى  من اعتبار القرآن قطعيَّ الدَّ
آخر ذلك التفاوت الظاهر لمن استعرض المضامين التي سلف بياهنا.

َم م��ن نتائَج فإن إمكاني��ة إقامة صورٍة مكتمل��ِة المعالم  ويف ض��وِء ما َتَقدَّ
للتآليف يف التأصيل والتقعيد للتفس��ير تبدو غيَر متيسرٍة؛ ألن تلك المؤلفات 
ُم تقارُبه��ا أو ترادفها، أو  وإن تواردت على التس��مي بمصطلح��اٍت قد ُيَتَوهَّ
اش��تركت يف عناوي��َن ق��د ُتوِهُم بالش��تراِك يف محاول��ة التقعي��د والتأصيل 
للتفس��ير أو تقنين ممارس��ته وفهمه، إل أن ذلك الشتراك يف المصطلحات 
ويف المقص��د الكلي لم ُيظِه��ْر لنا ما يدل على اتحاده أو التوافق فيه، ولذا فال 
يصح منهجيًّا -والحالة هذه- الكالم عن حركٍة منتظمٍة للتأليف يف التأصيل 

)1)  يراجع »ملحق: مفهوم قواعد التفسير يف التأليف المعاصر بين السبق والوجود السابق«، فقد 
قمنا يف هذا الملحق بجمع التآليف قيد الرصد هاهنا وغيرها من التأليف الضمني يف التأصيل 
للتفسير وأية تآليف ظهر تقصدها لذلك وإن لم يظهر يف عناوينها ما يدل عليه، وتحليلها تحلياًل 
التأليف  المؤلفات من مفهوم  بانطالق  التبصر  الملحق وإن ركزنا على  ًعا. ونحن يف هذا  ُمَوسَّ
المعاصر يف قواعد التفسير تحديًدا، إال أننا أطلنا يف استعراض مضامين المؤلفات وطرقنا بعض 

اإلشارات الدالة على حالة التفاوت المفاهيمي بين المؤلفات بصورٍة عامٍة.
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للتفسير والتقعيد له يمكن َتَبيُُّن مالمحها، وضبط معالمها، وإقامة صورتها، 
وتتبع امتداداتها وآثارها؛ ألن صحة ذلك مرتهنٌة بقيام التقارب بينها مفهوميًّا 
أو مضمونيًّ��ا أو مقاصديًّا، وهو ما لم يق��ْع، فالمؤلفات لم تنتظم تحت لواء 
اصطالٍح محدٍد، ولم يظهر لنا تواردها على النطالق من دللٍت متقاربٍة يف 
الصطالحات التي ص��درت عنها، والمقاصد والغايات التي رامت بلوغها 

. وتحصيلها، وهو ما يحتاج يف التبصر بأسبابه إلى بحٍث خاصٍّ

sss
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 املطلب الثاني

التأليف املعاصر يف قواعد التفسري؛ العالقات والمتدادات

لقد تش��كلت االنطالقة الرئيس��ة للتأليف المعاصر يف قواعد التفسير من 
ِة  مفه��وٍم محدٍد لقواعد التفس��ير ب��رز يف تعريف��ات المؤلفات، ومِ��ن َقْصِديَّ
اإلتي��ان بنص��وٍص قاعدي��ٍة مس��بوكٍة وتصنيفها وش��رحها انطالًق��ا من تقرر 

قاعدية هذه النصوص يف المصادر المنقول عنها.

ويف ض��وء ما أظه��ره التحليل قبُل للتآلي��ف يف حركة التقعي��د والتأصيل 
للتفس��ير فيم��ا قبل التأليف المعاص��ر)1)، وبيان أن الُحك��م بوجود عالقاٍت 
مش��رتكٍة بين هذه التآليف غيُر متيس��ٍر، وأهنا ال تمثل حركة تأليٍف لها معالُم 
ِر بعالقات التأليف المعاصر يف قواعد التفسير  ماِت، فإننا لكي نّتبصَّ َبيِّنَُة السِّ
بالتألي��ف الس��ابق علي��ه،  نتبيَّن جذوره، فلي��س أمامنا س��وى االنطالق من 
مرتك��زات التأليف المعاصر يف قواعد التفس��ير، وتأمل وجودها يف التأليف 
الس��ابق عليه بأي ص��ورٍة من الصوِر، عس��ى أن تتبين أية عالق��اٍت للتأليف 
ِل انطالقته ومعالمه ُكالًّ  المعاصر بما قبله يمكن أن تكون أس��همت يف َتَشكُّ

أو جزًءا. 

ولتحقيق ذلك كان ال بد من اس��تصحاب المرتكزات المنهجية للتأليف 
المعاص��ر يف قواع��د التفس��ير، والعودة هبا إل��ى مؤلفات التأصيل للتفس��ير 
الس��ابِق ِذكُرها، وقد ألزمنا ذلك بإعادة النظر م��رًة أخرى يف كافة المؤلفات 

)1)  يف ضوء ما أظهره التحليل قبل لهذه التآليف، فإن ِذكرنا لها بحركة التأليف يف التأصيل والتقعيد 
للتفسير فيما سيأيت ال يعدو مجرد وصٍف لمحاولة تسييق التآليف فنيًّا تحت إطاٍر جامٍع يمكن 

الحديث عنه ال غير.
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ًفا  يف التأصيل للتفس��ير الس��ابق ذكرها، وتصفحها والَتَملِّي يف مضامينها مؤلَّ
ًفا للبحث عن: مؤلَّ

1-  وجود مفهوم »قواعد التفس��ير« الذي تبناه التأليف المعاصر يف تلك 
المؤلف��ات وواق��ع ذلك الوجود وآث��اره، واألم��ارات الدالة عليه يف 

تلك المؤلفات.

2-  وج��ود مقاص��د التألي��ف المعاص��ر من »اإلتي��ان بنص��وٍص قاعديٍة 
مس��بوكٍة باعتبارها أحكاًما كليًة وتصنيفها وشرحها انطالًقا من تقرر 
قاعدية النصوص يف المصادر« ولو بش��كٍل مقارٍب يف كافة مؤلفات 

التأصيل والتقعيد التفسير، وواقع ذلك الوجود وتجلياته وآثاره. 

وبع��د ط��ول البح��ث والتتب��ع ظه��ر لن��ا أن التعري��ف ال��ذي انطل��ق منه 
التألي��ف المعاصر يف قواعد التفس��ير »أح��كاٌم أو قضايا كلي��ٌة تندرج تحتها 
معظ��م جزئياهتا« ال يمك��ن تنزيله على المؤلفات الس��ابقة عليه يف التأصيل 
للتفس��ير، وال نس��بته إليها، وال القول بانطالقها منه، وك��ذا مقاصد التأليف 
المعاص��ر التي ص��در عنها ال وجود له��ا يف تلك التآليف الس��ابق ذكرها يف 
حركة التأصيل والتقعيد للتفسير، وال ُيستثنى من ذلك سوى كتابي »التيسير 
يف قواع��د التفس��ير« للكافيجي، و»فص��وٌل يف أصول التفس��ير« للطيار على 

تفاوٍت بينهما يف ذلك كما سيأيت بيانه. 

ودالئ��ل االنفصال الت��ام يف المفه��وم والمقاصد بين التألي��ف المعاصر 
والتآليف الس��ابقة يلمحها كل متصفح لتلك المؤلفات السابقة، فليس فيها 
إش��ارٌة لجزئيات القاعدة، وال للحكم القاعدي الساري فيها، وال االحتشاد 
إلثبات أدلة قاعديتها، وال س��وق الش��واهد المؤكدة للقاعدة، وال التعرض 
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لمناقش��ة مس��تثنياهتا، وال العناي��ة بس��بك القواعد وتجريدها، وال اإلش��ارة 
لمثبتات القاعدية، وال بيان اإلشكاالت الواردة على القاعدة، وال غير ذلك 
م��ن اللوازم واآلثار التي ال بد م��ن ظهور آثارها وُبُدوِّ معالمها على الكتب، 
إذا كان��ت معتم��دًة لنفس المفه��وم، وقاصدًة لنفس المقص��د الذي اعتمده 

التأليف المعاصر)1). 

وم��ن هاهنا ف��إن التألي��ف المعاصر يف قواع��د التفس��ير بمفهومه وقصده 
��ا كلي��ةاً، وجمع هذه  لإلتي��ان بنص��وٍص قاعدي��ٍة مس��بوكٍة باعتبارها أحكاماً
ا م��ن تقري��ر العلماء له��ا ل تربط��ه بالمؤلفات  النص��وص وش��رحها انطالقاً
الس��ابقة أية صلٍة، وليس بينه وبينها أية عالقٍة، وليس��ت له جذوٌر سابقٌة عليه 
يف التاري��خ، ل يف المفهوم ول يف المقصد؛ لرتهان قيام المتداد بينه وبين ما 
سبقه بقيام التقارب مفهوميًّا أو مقاصديًّا وهو ما لم يظهر، فلم يكن ثمة شيٌء 
مش��ترك بينه وبين الكتابات الس��ابقة عليه مما س��بق رصده يمكن التأس��يس 
عليه للخطو لما وراءه، س��وى الش��تراك والتقارب يف اصطالحاٍت َدللُتها 
ا،  ا كبيراً مختلفٌة، ومفاهيمها متغايرٌة، ومقاصُدها ليست متحدةاً ومتفاوتٌة تفاوتاً
ول يستثنى من ذلك إل كتابي التيسير للكافيجي والفصول لمساعد الطيار. 

)1)  ينظر الملحق الخاص بذلك »مفهوم قواعد التفسير يف التأليف المعاصر بين السبق والوجود 
بنصوص  اإلتيان  من  المعاصر  التأليف  يف  التأليف  صورة  أن  ويالحظ   .)229 )ص:  السابق« 
للسعدي،  الحسان«  »القواعد  نوًعا ما يف كتابي  مسبوكة والتعليق عليها ظهرت بصورٍة مقاربٍة 
ووصفها  بنصوٍص  اإلتيان  على  بينهما-  تفاوٍت  -على  درجا  فقد  للميداين،  التدبر«  و»قواعد 
من  لحظه  يمكن  ما  ضمن  إدراجهما  لعدم  دعانا  والذي  عليها.  والكالم  شرحها  ثم  بالقاعدة، 
المعاصر صورًة، إال  التأليف  قاربا  المعاصر والسابق عليه هو أهنما وإن  التأليف  بين  عالقاٍت 
التأليف  من  فيها  انطالقهما  على  يدلل  ما  يظهر  ولم  القواعد،  يف  مفهومه  على  ينصا  لم  أهنما 

المعاصر كما أثبتناه يف موضعه يف الملحق.
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وإذا ل��م تظه��ر أية عالق��ٍة يمكن بحثها بي��ن التأليف الس��ابق يف التأصيل 
والتقعي��د للتفس��ير والتألي��ف المعاص��ر يف قواعد التفس��ير س��وى يف كتابي 
الكافيج��ي والطيار، فسنس��لط الضوء على عالقة التألي��ف المعاصر هبذين 
الكتابين، ال س��يما فيم��ا يتعلق بمرتك��زات التأليف المعاص��ر المنهجية يف 

قواعد التفسير.

العالقة بني التأليف املعاصر وكتابي الكافيجي والطيار

عن��د النظر يف العالقة بي��ن التأليف المعاصر وكتاب��ي الكافيجي والطيار 
يظهر لنا أن عالقتهما بال�تأليف المعاصر يف قواعد التفس��ير ليس��ت واحدًة، 

بل هي تتشكل يف صورتين:

الصورة األولى: التحاد يف المفهوم والتضاد يف المقاصد:

ويمث��ل هذه الصورة كتاب الكافيجي، فقد كان مفهوم »قواعد التفس��ير« 
عن��د الكافيجي متوافًق��ا تماًما مع مفهومها يف التأليف المعاصر، وقد س��بق 
بي��ان أن الكافيج��ي وإن لم يصرح بتعري��ف »قواعد التفس��ير« إال أننا وقفنا 
على أنه انطلق يف قواعد التفسير من َكْوِن القاعدِة قضيًة أو حكًما كليًّا منطبًقا 
على معظم جزئياته، وأثبتنا دالئل ذلك من كتابه، وهذا المفهوم الذي أثبتنا 
انطالقة الكافيجي منه هو نفس المفهوم الذي انطلق منه التأليف المعاصر.

وقد كان يفرتض أن يكون هذا التوافق بين الكافيجي والتأليف المعاصر 
ًغا التح��اد مقاصد العم��ل يف القواعد أو  يف مفه��وم »قواعد التفس��ير« ُمَس��وِّ
تقارهب��ا، إال أن األم��ر كان بعكس ذل��ك، فثمة تبايٌن وتض��ادٌّ يف المنطلقات 
والمقاص��د بي��ن الكافيج��ي والتأليف المعاص��ر يف قواعد التفس��ير؛ إذ كان 
الكافيجي منطلًقا من عدم تقرر قواعد التفس��ير الكلية عرب التاريخ، وقاصًدا 
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لتأسيس��يها وتقريرها؛ فلم يس��بقه أحٌد إلى تقريرها بَحَس��ِب تصريحه الذي 
رٍة، وتحتاج لتأس��يٍس  س��يأيت، وبالتالي فهي  يف نظره غير موجودٍة وغير ُمَقرَّ
وتأصي��ٍل، وه��ذا يناقض تمام المناقضة ما س��بق إثباته م��ن انطالق التأليف 
المعاص��ر م��ن تق��رر قواعد التفس��ير، وتصريحه بس��بق العلم��اء يف األزمنة 
الس��ابقة إلنجاز ذلك التقرير للقواع��د بكافة متطلبات��ه المنهجية والعلمية، 
وقص��ده تبعا لذلك المعاصر لجمع تلك القواع��د المقررة، وفيما يلي بيان 

دالئل انطالقة الكافيجي من عدم تقرر القواعد والتي سنقسمها لقسمين:

األول: مضامين كتاب الكافيجي وترتيبه وواقعه التطبيقي: 

لقد انطلق الكافيجي يف كتابه »التيس��ير« إلى تأس��يس القواعد وتقريرها، 
وَمن تأمل ترتيبه لكتابه، وتقس��يمه له وواقعه التطبيقي ال يسعه سوى القول 

بذلك، وبيان ذلك فيما يأيت:

�  أدار كتاب��ه على بابي��ن؛ األول منهم��ا يف »االصطالح��ات«، والثاين يف 

»القواعد والمس��ائل«، فالكافيجي أّخر الكالم عن القواعد إلى الباب 
الثاين، وعقد الباب األول من كتابه -والذي عنونه ب� »االصطالحات«- 
من أجِل تحريِر جملِة أموٍر مهمٍة يف التوصل إلى غرضه، على رأس��ها 

ما يلي:

: ضب��ط معنى التفس��ير الذي يري��د التقعيد له، حيث عرف التفس��ير  أولاً
وبي��ن معناه والفرق بينه وبين المصطلحات المتش��ابكة معه كالتأويل وكذا 

بيَّن موضوعه وغايته وحكمه... إلخ)1). 

بينهما،   والفرق  والتأويل  التفسير  تعريف  يلي:  ما  تفصيالً  األول  الباب  يف  الكافيجي  ناقش   (1(
إلى  التفسير، وتقسيمه  المفسر، تعريف علم  إليها  التي يحتاج  العلوم  بالرأي وحكمه،  التفسير 
تعريف  وشرفه،  وموضوعه،  إليه،  والحاجة  التفسير،  تدوين  تعلمه،  وحكم  وتفسيٍر،  =تأويٍل 
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ثانياًا: الكالم على علم التفس��ير وبيان موضوع��ه وحيثيته، والذي حدده 
الكافيج��ي بقوله: »إن لكلِّ علٍم من العل��وم المخصوصة كالفقه واألصول 
والنح��و والص��رف إلى غير ذل��ك موضوًعا يبحث فيه ع��ن أحواله، فيكون 
لعلم التفس��ير موضوٌع يبحث فيه عن أحوال��ه، فموضوعه كالم اهلل العزيز، 
م��ن حيث إنه يدل عل��ى المراد؛ وإنما ُقيِّ��َد هبذه الحيثية ليك��ون ممتاًزا عن 
موض��وع العلم اآلخر؛ فإن الكتاب داخ��ٌل -إن لم ُيَقيَّْد هبا- تحَت موضوع 
علم األصول من حيث إنه ُيس��تفاد منه األحكام إجمااًل، ويندرج أيًضا -إن 
لم ُيَقيَّْد هبا- تحت موضوعات علوٍم ُأَخَر، بَحَسِب اعتبار حيثياٍت ُأَخَر«)1).

وهذه انطالقُة َمن يؤس��س ش��يًئا جدي��ًدا بتأصيل مصطلحات��ه ومفاهيمه 
ومنطلقاته قبل الخوض يف إثباته وتقريره.

وأم��ا الب��اب الث��اين يف كت��اب الكافيج��ي فق��د ج��اء ُمعنَوًن��ا ب�»القواع��د 
والمس��ائل«)2)، ولو كان يرى أن القواعد مقررٌة لرأينا كتابه َيفيض بالقواعد 
كم��ا هو حال التأليف المعاصر، ولرأين��اه يكتفي بذكر نصوص القواعد مع 
بعض أمثلتها دون توس��ٍع يف تأسيس القواعد ومناقشة إشكاالهتا ومسائلها، 

إال أن الباب الثاين بتمامه لم يكن فيه سوى قاعدتين فقط، هما:

القرآن،  نقل  تواتر  واآلية، ووجوب  السورة  القرآن، وتعريف  الكالم، وإعجاز  القرآن، ومعنى 
اللة  وأقوال العلماء يف البسملة، وشروط القراءة الصحيحة، والمحكم والمتشابه، وتعريف الدَّ

اللة، ونزول القرآن، وأسباب النزول. وأقسامها، ومراتب وضوح الدَّ
)1) التيسير يف قواعد التفسير، ص: 158-157.

)2) ناقش الكافيجي يف هذا الباب ما يلي: داللة المحكم والمتشابه، القرآن من جوامع الكلم، انطواء 
القرآن على الرباهين واألدلة، أبحاًثا حوَل داللة المحكم، داللة المتشابه، التعارض والرتجيح، 
معنى النسخ، طرق دفع التعارض، أنواع المنسوخ، طبقات المفسرين، شروط راوي التفسير، 

طرق تحمل التفسير وأدائه.

=
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 - »كل ُمْحَك��ٍم م��ن القرآن يدل قطًعا على ما ُأري��َد منه، بحيث يكون يف 
مرتبٍة أعلى من مرتبة المتشابه«)1).

- »كل متش��ابٍه م��ن القرآن ي��دل قطًعا على ما أريد منه بحس��ب قدر فهم 
المخاطب«)2).

 وقد تميز صنيع الكافيجي يف التعامل مع هاتين القاعدتين بما يأيت:

�  قام بشرح القاعدتين، وإن كان أطال يف شرح القاعدة األولى، وأحال يف 

بيان الثانية على ما ذكره يف شرحه للقاعدة األولى؛ لظهور ارتباطها هبا.

�  ذك��ر مس��وغات القاعدة األول��ى، فق��ال: »لكون��ه -أي المحكم- أمَّ 

الكت��اب م��ع قولِ��ه تعال��ى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ﴾  ولوج��وب العم��ل 
بموجب��ه قطًع��ا... ولقي��ام المقتض��ى هاهنا جزًم��ا مع ارتف��اع المانع 

ولإلجماع على ذلك«)3). 

�  بيَّ��ن كيفية معرفة أحكام جزئيات قاع��دة المحكم بذكر بعض األمثلة 
التطبيقية للقاعدة)4). 

�  ذكر خمس��ة عش��ر إش��كااًل أو مس��ألًة متعلقًة بالقاعدة وناقش��ها، وقد 

أوردها جميًعا بعد قوله: »ثم إن هاهنا أبحاًثا«)5). 

�  ذكر يف القاعدة الثانية كيفية معرفة أحكام الجزئيات المرتبطة هبا)6).

)1) )ص: 208). 
)2) )ص: 226).

)3) )ص: 209-208).
)4) )ص: 209، وما بعدها(.
)5) )ص: 218 وما بعدها(.

)6) )ص: 227، وما بعدها(.
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�  تكلم عن التعارض لإلشارة إلى المسالك العملية التي يجب سلوكها 

عند وقوع التعارض بين قاعديت المحكم والمتشابه)1).

ُد لبناء القاعدة ويجتهد يف  فواضٌح من خالل ما س��بق أن الكافيجي َيَتَقصَّ
االس��تدالل إلثبات صحة قاعديتها يف ذاهتا، وبيان كيفية ومسوغات الحكم 
بذلك؛ ولذا تراه يطيل يف االستدالل لها ويتوسع يف التفصيل يف ذلك ويبين 
الجزئي��ات المندرجة تحت القاعدة ويصورها ويدفع اإلش��كاالت الواردة 
عليها... ونحو ذلك مما ينشغل به من ينطلق من عدم وجود القواعد وعدم 

تقرر قاعديتها وأهنا ال تزال بحاجٍة لبناٍء وتأسيٍس.

الثاين: بعض التقريرات النظرية التي ذكرها الكافيجي:

أشار الكافيجي يف كتابه للعديد من التقريرات النظرية المؤكدة النطالقه 
من عدم تقرر قواعد التفسير؛ منها: 

�  بيان��ه أنه س��يزيد تمهيد القواع��د للطالب، فقال: »ه��ذا الذي رتبته يف 
تدوي��ن علم التفس��ير على س��بيل إيج��از الق��ول والخط��اب، ليكون 
أنموذًج��ا من��ه... وس��نزيد إن ش��اء اهلل تمهي��د القواع��د ليزي��د النفع 
للط��الب«)2). والتمهي��د للقواعد الذي ذكره ُيفَه��ُم يف ضوء صنيعه يف 
الكتاب من عنايته بذكر القاعدة وبيان جزئياهتا ومس��ائلها وُمستثنياهتا 
واإلشكاالت الواردة عليها، وهذا صنيع المؤسس الذي ال يرى تقرر 
القواع��د، ويزيد ذلك تأكي��ًدا بياُنه أن كل ما فعل��ه يف الكتاب أنموذٌج 
ُيحت��ذى، ول��م يك��ن الكافيجي يجم��ع القواعد ويزع��م تقررها حتى 
يحتذى به يف ذلك، وإنما خاض غمار التأسيس والتقرير كما هو َبيٌِّن.

)1) )ص: 228، وما بعدها(. 
)2)  )ص: 284). 
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�  ادعاؤه األسبقيَة للتدوين يف قواعد التفسير)1)، فمن ذلك:

قول��ه يف مقدمت��ه ُمنَبًِّها على خلو التاريخ من الكتابات يف قواعد التفس��ير 
وأس��بقيته للكتاب��ة والتدوين يف ذلك: »ثم إن علم التفس��ير لم��ا كان بمنزلة 
اإلنس��ان للعي��ن والعين لإلنس��ان، وق��د دل عل��ى أفضليته الربه��ان، وكان 
ه يف س��لك النظم والبيان، وأردت تدوينه بقدر الوس��ع  غي��ر منتظٍم على َحدِّ

واإلمكان= رتبت هذه الرسالة على بابين وخاتمٍة...«)2).

وقوله يف حكم تدوين قواعد التفسير: »ال يلزم من َكْوِن تدوينه بدعًة كوُن 
تعلُِّمه بدعًة، حتى ُينافَِي كوَنه واجًبا وفرًضا من فروض الكفاية، وهو وسائر 
العلوم الش��رعية س��واٌء يف ذلك، على أن تدوينه وإن كان بدعًة لكنه واجٌب 
كوجوِب تدويِن س��ائر العلوم لمساِس الحاجِة إليه«)3). وقوله يف إجابته عن 
أن ع��دم تدوين العلماء لعلم التفس��ير على مر التاري��خ ال يقدح يف وجوب 

اللة على  )1)  يفرق الكافيجي بين التفسير وعلم التفسير باعتبار أن الثاين له ثالثة إطالقاٍت منها الدَّ
قواعد التفسير، حيث يقول: »علم التفسير هو علٌم يبحث فيه عن أحوال كالم اهلل المجيد، من 
حيث إنه يدل على المراد بحسب الطاقة البشرية... ويطلق أيًضا على قواعَد مخصوصٍة، كما 
تقول: »فالٌن يعلم علم التفسير« تريد به قواعده. ويطلق على التصديقات بقواعده«، وكذا قوله: 
»ثم إن علم التفسير محتاٌج إليه؛ ألن الناس يحتاجون يف االطالع على الشرائع واألحكام إلى 
معرفة معاين القرآن، التي ال يطلع عليها على ما ينبغي إال هبذا العلم الشريف؛ على أن معانَيه ال 
تنحصر إال بقواعد وهي علم التفسير«. وقد خصصنا الكالم أعاله بقواعد التفسير؛ ألهنا أحد 
اإلطالقات الداخلة يف كتابه، وألنه سمى كتابه هبا، وألن جل كتابه يدور حول القواعد، وما سبق 
ذلك هو تمهيٌد للقواعد، وألن إطالقين من اإلطالقات الثالثة يراد هبما القواعد، سواٌء أريد هبا 

نفس القواعد أو التصديقات بالقواعد كما هي عبارة الكافيجي.
)2) التيسير، ص: 116-117. وذلك أنه يتكلم عن علم التفسير بإطالٍق يف المقدمة، وهو ما يجعله 

شاماًل لسائر الدالالت والتي منها حتًما قواعد التفسير.
)3) التيسير يف قواعد التفسير )ص: 153-152).
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تعلمه وتدوينه: »قلت: ما تركوه لكنهم اكتفوا بتدوين سائر العلوم عن زيادة 
االش��تغال بتدوينه ونظمه اكتفاًء بالرخصة عن العزيمة... وغاية ما يف الباب 
أن تدوينه ما اشتهر اشتهار تدوين سائر العلوم«)1). وقد نقل السيوطي ذلك 
صريًح��ا عنه، فقال: »ولقد كنت يف زمان الطل��ب أتعجب من المتقدمين إذ 
لم يدونوا كتاًبا يف أنواع علوم القرآن... فس��معت ش��يخنا أس��تاذ األستاذيَن 
محيي الدين الكافيجي -َمدَّ اهلل يف أجله، وأسبغ عليه ظله- يقول: قد دونت 

يف علوم التفسير كتاًبا لم أسبق إليه«)2). 

الصورة الثانية: التحاد يف المفهوم والتطابق يف المقاصد:

يمثل هذه الصورة يف العالقة بالتأليف المعاصر كتاب »فصوٌل يف أصول 
التفس��ير« للطي��ار، فقد ن��ص على تعريف��ه للقواع��د، وأهنا »األم��ور الكلية 
المنضبطة التي يس��تخدمها المفس��ر يف تفس��يره، ويكون اس��تخدامه لها إما 
ابتداًء، ويبني عليها فائدًة يف التفسير، أو ترجيًحا بين األقوال«)3)، ورغم كون 
تعريفه لم ينصَّ على بعض ما نصَّ عليه التأليف المعاصر يف تعريف قواعد 
التفس��ير، م��ن ذكر اندراج الجزئي��ات تحت الحكم الكل��ي للقاعدة، إال أن 
صنيعه يف القواعد ومقاصده يف النظر لها تتطابق تماًما مع التأليف المعاصر، 
ولذا حكمنا باالتحاد يف المفهوم بينه وبينها، ويتأكد ذلك بانطالقه من تقرر 
قواعد التفسير الكلية يف المصادر الرتاثية، وحاجتها للجمع ال إلى التأسيس 

والتقرير كما هو صنيع التأليف المعاصر. 

)1) التيسير يف قواعد التفسير )ص: 155).
)2)  اإلتقان )ص: 1/ 16).

)3) فص��وٌل يف أص��ول التفس��ير، )ص: 87(، ط: 1، دار النش��ر الدول��ي للنش��ر والتوزي��ع بالرياض 
)1413ه�(. 
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وانطالق الطيار من تقرر القواعد أمٌر ش��ديُد الظهور يف كتابه، ويظهر من 
جوانَب عدٍة؛ أبرزها ما يلي: 

�  بع��ض نصوص الكتاب ت��دل على هذا المنطلق بوض��وٍح، فهو يقول 
مث��اًل: »فه��ذه بعُض القواعد التي اس��تعملها ابن جري��ٍر، وقد حاولت 
نقل عبارته وإن تكررت بعُض القواعد، ولذا فإنك تستطيع أن تسبك 
ه��ذه القواعد، وتضعه��ا يف ُجمٍل واضحٍة بعد جمعه��ا وتنقيحها«)1)، 
»أم��ا اس��تعمال القواعد الرتجيحي��ة يف ثنايا التفس��ير؛ فقد حاز قصب 
الس��بق فيها ش��يخ المفس��رين اإلمام ابن جريٍر الطربي، وقد كان له يف 
الرتجيح بالقواعد طريقان: األول: أن يذكر القاعدة الرتجيحية بنصها 
عند ترجيحه لقوٍل يف التفس��ير. الثاين: أن ال ينص على القاعدة بعينها 

ولكن يرجح هبا«)2). 

فتنصيص��ه على التزامِه نقَل عبارات الط��ربيِّ كما هي، وأهنا بحاجٍة فقط 
لس��بٍك ووضٍع يف جمٍل أكثَر وضوًحا، وكذا قوله بأن الطربي َيذُكُر القاعدة 
ها أحياًنا= صريٌح يف كون القواعد موجودًة ومقررًة يف تفسير  الرتجيحية بنَصِّ
الط��ربي، وأن الط��ربي نفس��ه ن��ص عليها وهن��ض بتقريرها، ويبق��ى الجهد 

منحصًرا يف جمعها وتنقيحها وسبكها كما ذكر. 

�  اعتب��اره األمثل��َة لمطلق التمثي��ل للقواعد وليس��ت لالس��تدالل لها؛ 
وذل��ك قوله: »والمراد يف ه��ذا المبحث بيان بعض القواعد المرجحة 
التي ُيستفاد منها يف ترجيح األقوال، ولذا فيكفي يف أمثلة هذه القواعد 

)1) فصوٌل يف أصول التفسير، )ص: 87). 
)2) فصوٌل يف أصول التفسير، )ص: 95).
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مطل��ق المث��ال دون التحقي��ق يف صحت��ه«)1). فاعتبار األمثل��ة لمطلق 
التمثي��ل ظاهٌر يف أهنا لبيان القاعدة المقررة س��لًفا ال لتأس��يِس وتقرير 

تِها ابتداًء. قاعديَّ

�  خل��و الكتاب م��ن مثبت��ات القاعدي��ة لم��ا أورده من قواع��د؛ فكتاب 

»الفص��ول« حدد مفهوًما للقاعدة التفس��يرية يجري أو يقارب العرَف 
االصطالحي المتأخر للقواعد من كوهن��ا أحكاًما كليًة، وطفق يجمع 
نص��وص القواع��د م��ن مص��ادَر متنوع��ٍة، ويق��وم بنس��بتها للمصادر 
وألصحاهب��ا قاطًعا بقاعديته��ا دون إبراٍز لكيفية الحك��م بقاعدية هذه 
القواعد، حيث قال: »ويمكن استنباط هذه القواعد من كتب التفسير، 
وكت��ب اللغة، والبالغة، واألصول... وس��أذكر جملًة منثورًة من هذه 
القواعد من غير تبويٍب وترتيٍب«)2). ثم شرع يف سرد القواعد مباشرًة. 
وك��ذا يقول يف طريقته يف اس��تخراج قواعد الطربي: »اعتمدت يف ذكر 
هذه القواعد على الجزأين: األول والثاين، ولم أذكر إال بعض ما ورد 

فيها«)3). وهذا ظاهٌر يف اعتباره لتقّرر قواعد التفسير قبله.

وم��ن خالل ما س��بق يظهر معنا أن الجه��د الذي قام ب��ه التأليف المعاصر 
ا  يف قواع��د التفس��ير من النضواء التام تحت اصطالح قواعد التفس��ير تحديداً
ا  والصدور يف الكتابة تحته َوْفَق مفهوٍم محدٍد َينطلق من اعتبار القواعد أحكاماً
��د لإلتيان بنص��وٍص قاعديٍة مس��بوكٍة َوْفَق ه��ذا المفهوم  كلي��ةاً، وكذا التَّقصُّ

)1) فصوٌل يف أصول التفسير، ص: 97.

)2) فصوٌل يف أصول التفسير، ص: 87.
)3) فصوٌل يف أصول التفسير، ص: 97، هامش رقم »5«.
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ا من تقررها يف المصادر= ليس له جذوٌر سابقٌة عليه،  واعتبار قاعديتها انطالقاً
ا  ا جديداً وأن التأليف المعاصر قد خطا بالكتابة بذلك يف قواعد التفس��ير خطواً
لم ُيعرف له نظيٌر قبَله يف تاريخ الكتابات يف ضبط التفسير، اللهم إل يف تأليٍف 
معاصرٍ سابٍق عليه بقليٍل، وهو كتاب »فصوٌل يف أصول التفسير«، وهو ما يشير 
إلى تأثر التأليف المعاصر بكتاب »الفصول«، ل س��يما وأن كتاب »الفصول« 
ٌم عل��ى أول الكتابات فيه وه��و كتاب خالد  مزام��ٌن للتألي��ف المعاصر وُمتقدِّ

ا ودراسةاً« بثالثة أعواٍم فقط)1).  السبت »قواعد التفسير؛ جمعاً

وأم��ا الكافيجي فهو وإن وافق التأليف المعاص��ر يف المفهوم إل أنه باَينَه 
تم��ام المباينة، فلم ينطلق من تقرر قواعد التفس��ير ووجودها، بل انطلق إلى 
تقرير القواعد وتأسيسها، ولذا أخرج التأليف المعاصر كتاب الكافيجي من 

دائرة كتب قواعد التفسير، واعتبره كتاباًا يف علوم القرآن)2).

 وب��ذا ظهر جليًّا أنه ليس��ت ثمة عالقٌة من قريٍب أو م��ن بعيٍد بين التأليف 
المعاص��ر وكاف��ة المؤلف��ات القديمة الس��ابقة علي��ه يف التأصي��ل والتقعيد 

)1)  ظهرت الطبعة األولى لكتاب »الفصول« يف عام 1413ه�، وكان بدء ظهور التأليف المعاصر 
يف قواعد التفسير مع كتاب السبت، وهو يف أصله رسالٌة علميٌة ُنوقشت عام 1416ه�، )ينظر: 
الكريم  القرآن  بكلية  القرآن  وعلوم  التفسير  قسم  يف  المسجلة  العلمية  الرسائل  موضوعات 
والدراسات اإلسالمية يف الجامعة اإلسالمية. د. أمين بن عائش المزيني، ص: 90( ثم طبعت 
رسالة السبت ونشرت عام 1417ه�، وقد ذكر السبت كتاب »الفصول« للطيار ضمن مصادره.

)2)  ذكر الدكتور خالد السبت التآليف قبله يف قواعد التفسير، وبعد أن أورد كتاب الكافيجي علق 
عليه، بقوله: »وهو كتاٌب يف علوم القرآن« قواعد التفسير جمًعا ودراسًة )ص: 1/ 44(. وقد 
تابعته المؤلفات بعده يف هذا الحكم. وهو حكٌم غيُر صحيٍح، كما هو بّين يف ضوء ما مر معنا من 

عرض الكتاب وتحليله.
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للتفس��ير حتى بداية القرن الخامس عش��ر، فمنه بدأت ظهور معالم انطالقة 
التأليف المعاصر يف قواعد التفس��ير وتش��كلها، وثبت أن للتأليف المعاصر 
منهجيَته الخاصة يف النظر لقواعد التفس��ير والشتغال بها، وفيما يأتي تقويم 

تلك المنهجية ومناقشتها. 

sss



الفصل الثاني

منهجية التأليف املعاصر يف احلكم بالقاعدية؛ 

نقٌد وتقومٌي





الفصل الثاني
منهجية التأليف املعاصر يف احلكم بالقاعدية؛ نقٌد وتقويٌم

بيَّنَّ��ا قب��ُل أن العمل الرئي��س للمؤلفات هو جمع قواعد التفس��ير الكلية، 
وَلْمَلَمُة شتاهتا، ونظم متفرقها والتوسع يف شرحها وبياهنا. 

القواع��د وتأسيس��ها  تقري��ر  القواع��د دون  المؤلف��ات لجم��ع  وقْص��ُد 
ه إلى أن المرتكز الرئيس الذي انطلقت منه  واالس��تدالل على صحتها، َمَردُّ
المؤلف��ات، واألس��اس الذي صدرت عن��ه يف ذلك هو الق��ول بتقرر قواعد 
التفس��ير الكلي��ة؛ ذلك التق��رر الذي بّين التألي��ف المعاصر أنه ثم��رُة جهوِد 
العلماء يف القرون الس��الفة عرب درسهم للقواعد، وبنائهم لكليتها وتقريرهم 
لقاعديته��ا، ول��ذا ارت��أت المؤلف��ات المعاص��رة أنَّ مرحل��ة تقري��ر قاعدية 
القواعد وما يس��بقها من متطلباٍت ومراحَل أمٌر قد فرغ منه، وتم تجاوُزه؛ إذ 
قواعد التفس��ير -َوْفَق ذلك- تخلقت عرب تلك الجهود المتتابعة، وخرجت 
إلى الواقع الوجودي الفعلي، فلم تعد تحتاج لتقريٍر وتأس��يٍس وبناٍء، وإنما 

تحتاج إلى جمٍع وترتيٍب وتوضيٍح.

ولما كان غرض الدراس��ة النظَر يف منهجية الحكم بالقاعدية يف المؤلفات 
وكيفيات تأسيس��ه، وكان اعتم��اد المؤلفات يف ذلك قائًما عل��ى القول بتقرر 
اًل بدراسة  قواعد التفسير= كان ال بد لنا من مناقشة ذلك التقرر يف حد ذاته أوَّ
شواهده التاريخية، وصوره الواقعية، ودالئله العلمية، ومثبتاته المنهجية، ثم 
مناقشة المؤلفات ذاهتا ثانًيا يف كيفية اشتغالها بالتقرر وكيفيات تأسيسها عليه.

ولذا سوف ينتظم هذا الفصل يف مبحثين؛ وهما: 
المبحث األول: دعوى تقرر قواعد التفسير؛ نقًدا وتقويًما.

المبحث الثاين: المؤلفات وتقرر القواعد؛ نقًدا وتقويًما.
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 املبحث األول
ا ا وتقومياً دعوى تقرر قواعد التفسري؛ نقداً

س��بق بيان أن المؤلفات يف قواعد التفس��ير صدرت يف عملها عن دعوى 
مفادها أن قواعد التفسير الكلية تم تقرير قاعديتها من قِبِل العلماء السابقين؛ 
ولذا لم تتجه المؤلفات أصاًل لتقرير القواعد وبنائها؛ إذ ذلك أمٌر قد تحقق 
-بحس��ب دعواه��ا- فيما س��لف من الق��رون، وإنما كان م��دار عملها على 
جم��ع تل��ك القواعد المتناث��رة يف بطون كتب ال��رتاث، وتصنيفه��ا وترتيبها 

وجلب األمثلة الموضحة لها. 

والغرض هنا مناقش��ة هذه الدع��وى يف ذاهتا، باعتبار مركزيتها وتأس��س 
ص��رح التأليف المعاص��ر بتمامه عليها يف الحك��م بالقاعدية، وانطالقه منها 

َمٍة علميٍة ال تقبل الجدل. كُمَسلَّ

وإنن��ا بع��د طول تتب��ٍع وبحٍث لج��ذور هذه الدع��وى ومنابته��ا ودالئلها 
ومواطنها المحتملة يف تآليف العلماء وتقريراهتم لها تصريًحا أو تلميًحا، لم 
نقف يف التاريخ على من س��بق التأليَف المعاصر يف قواعد التفس��ير إلى هذه 
الدعوى َوْفَق مفهومه لقواعد التفسير)1)، بل إن المتتبع لحركة علم التفسير 
وتطوراهت��ا التاريخي��ة، وما احت��فَّ هبا من عل��وٍم أو جهوٍد رام��ت التأصيل 
للتفس��ير يق��ف على ما ُيناق��ض تلك الدع��وى، ويجد أنَّ م��آالِت تنظيراِت 
العلم��اِء وتطبيقاهتم ناطقٌة بعكس��ها، فلي��س يف التاريخ ما ُيثب��ت قيام حركٍة 
علميٍة هنضت وانتصبت لتقرير قواعد التفسير الكلية وتحريرها وتجريدها، 
ولي��س فيه ما يثبت أن ثمة نش��اًطا تصنيفيًّا كليًّا أو جزئيًّ��ا انتهض لمثل تلك 
َل طريقها ومهد ُس��ُبَلها، وليس يف التاريخ كذل��ك ما يثبت تبني  الغاي��ة، وَذلَّ

)1)  سيأيت بيان كيفيات تشكل دعوى التقرر لدى التأليف المعاصر يف الفصل التالي.
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العلم��اء لمفهوم قواعد التفس��ير المعاصر وقصديتهم لتقري��ر القواعد َوْفَق 
ذلك المفهوم أو تصريحهم بذلك التقرير. 

إن القول بتقرر قواعد التفسير الكلية قوٌل ل يشهد له تاريخ التفسير، ول 
واقع التأليف النظري في��ه، ول كالم العلماء وصنيعهم، بل هو مصادٌم تماَم 

المصادمِة لذلك كله، ودالئل ذلك فيما يأيت: 

: نقد بعض العلماء لِعْلمية التفسري: أولاً

لقد احتف ب��� »التفس��ير« جدٌل ومناقشٌة حوَل استحقاقه وصَف الِعْلميِة، 
وِص��دق مفهوم »الِعلم« عليه، فقد انتقد بعض العلماء اعتبار التفس��ير ِعلًما 
اعتم��اًدا على أن مفهوم »العلم« دالٌّ على »األص��ول والقواعد أو َمَلَكتِها«؛ 
وهو ما ال ينطبق على »التفس��ير« لع��دم اختصاصه وانفراده بقواعَد وأصوٍل 
ُع عليها جزئياته، يقول الَفنَاري)1) يف صدد مناقشته ألحد هذه التعاريف  َتَتَفرَّ
التي وصفت التفس��ير بالعلمية: »... عبارة »العل��م الباحث« يف المتعارف، 
ينصرف إل��ى األصول، والقواع��د، أو ملكتها، وليس لعلم التفس��ير قواعُد 

يتفرع عليها الجزئيات، إال يف مواضَع نادرٍة«)2).

)1) الفناري هو: محمد بن حمزة بن محمٍد، شمس الدين الَفنَاري )أو الَفنَري( الرومي: عالٌم بالمنطق 
واألصول، ولي قضاء بروسة، وارتفع قدره عند السلطان )بايزيد خان( وحج مرتين، زار يف األولى 
مصر )سنة 822( واجتمع بعلمائها، والثانية )سنة 833( شكًرا هلل على إعادة بصره إليه، وكان قد 
أشرف على العمى، أو عمي، وشفي، ومات بعد عودته من الحج. قال السيوطي: كان يعاب بنحلة 
ابن العربيِّ وبإقراء الفصوص. من كتبه )شرح إيساغوجي - ط( يف المنطق، و )عويصات األفكار - 
خ( رسالٌة يف العلوم العقلية، و )فصوُل البدائِع يف أصول الشرائع - ط( و )أنموذج العلوم( و )شرح 

الفرائض السراجية - خ( و)تفسير الفاتحة - ط(. ينظر: األعالم للزركلي )6/ 110).
)2) كْشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )1/ 427(. وقد أورد الفناري هذا النقد ضمن إيراداته 
اللة  على تعريف التفسير بأنه: »العلم الباحث عن: أحوال ألفاظ كالم اهلل  من حيث: الدَّ

على مراد اهلل تعالى«.
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وكذلك صرح ابن عاش��ور أن التفسير ليس ِعلًما؛ إذ قال: »ما كنت أرى 
التفسير ُيَعدُّ ِعلًما إال لو كان شرُح الشعر ُيَعدُّ علًما«)1)، بل عدَّ اعتبار التفسير 
علًما من باب التس��امح، وبَس��ط نقاش هذه المس��ألة يف المقدمة األولى من 
تفس��يره)2)؛ فقال: »ويف عدِّ التفسير ِعلًما تس��امٌح؛ إذ العلم إذا ُأطلق، إما أن 
ُيراد به نفس اإلدراك؛ نحو قول أهل المنطق: العلم إما تصوٌر وإما تصديٌق، 
وإما أن يراد به الملكة المسماة بالعقل، وإما أن يراد به التصديق الجازم وهو 
مقاب��ل الجهل، وه��ذا غيُر مراٍد يف َعدِّ العلوم، وإما أن يراد بالعلم المس��ائل 
المعلوم��ات؛ وهي مطلوباٌت خربيٌة ُيربهن عليها يف ذلك العلم وهي قضايا 
كلي��ٌة، ومباحث هذا العلم ليس��ت بقضاي��ا ُيربهن عليها فما ه��ي بكليٍة، بل 
هي تصوراٌت جزئيٌة غالًبا؛ ألنه تفس��يُر ألفاٍظ أو اس��تنباُط معاٍن، فأما تفسير 
األلفاظ فهو من قبيل التعريف اللفظي، وأما االس��تنباط فمن َداللة االلتزام 
وليس من القضية... ولكنهم عدوا تفسير ألفاظ القرآن علًما مستقالًّ أراهم 

د هذه الوجوه)3).  فعلوا ذلك لواحٍد من وجوٍه ستٍة...«، ثم عدَّ

وهو ما أشار إليه محمد حسين الذهبي أيًضا وهو بصدد تعريف التفسير؛ 
إذ ق��ال: »يرى بعض العلماء: أن التفس��ير ليس من العل��وم التي ُيتكلف لها 
؛ ألنه ليس قواعَد أو ملكاٍت ناشئًة من مزاولة القواعد كغيره من العلوم  حدٌّ
التي أمكن لها أن تش��به العلوم العقلية، وُيكتفى يف إيضاح التفس��ير بأنه بيان 
كالم اهلل، أو أن��ه المبيِّن أللفاظ القرآن ومفهوماهتا، ويرى بعٌض آخُر منهم: 

)1) أليس الصبح بقريٍب، دار السالم، ط: 1، 1427ه�-2006م )ص: 160).
يف  األولى  »المقدمة  بقوله:  األولى  وعنون  المقدمات،  من  بعدد  تفسيره  عاشور  ابن  استهل   (2(

التفسير والتأويل وكون التفسير علًما«.
)3) ينظر: التحرير والتنوير )1/ 12( وما بعدها. 
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أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد الكلية، أو الملكات الناشئة 
م��ن مزاول��ة القواعد، فيتكلَّ��ف له التعري��ف، فيذكر يف ذل��ك علوًما أخرى 
ُيحتاج إليها يف فهم القرآن؛ كاللغة، والصرف، والنحو، والقراءات... وغير 

ذلك«)1). 

والمتأمل للمقوالت السابقة يالحظ أهنا تعلل عدم علمية التفسير بما يأيت:

��ه، ذلك أن  �  أن التفس��ير يخل��و من تفرده بنس��ٍق قاعديٍّ مس��تقلٍّ َيُخصُّ

عملية تفس��ير القرآن ال تس��تقل بصورٍة كليٍة بأدواٍت ومعاييَر تفسيريٍة 
متكامل��ٍة ومتمايزٍة عن عملية تفس��ير النصوص العربي��ة من الحديث 
النبوي أو الش��عر أو النثر؛ ول��ذا ُيتوقف يف اعتباره فنًّا وعلًما مس��تقالًّ 

على ِوزاِن بقية الفنون.

�  أن التفس��ير يق��وم على بي��ان المعنى، والذي هو من قبي��ل الجزئيات؛ 

فلي��س بقضايا ومس��ائَل كلي��ٍة ليس��تأهل وصف العلمي��ة التي تقتضي 
حضور مثل ذلك.

وق��د كان يل��زم مؤلفات القواع��د لتصحيح دع��وى التقرر مناقش��ة هذه 
المق��والت، ونقدها هبذه الكث��رة الكاثرة من القواعد الت��ي جلبتها ونقلتها، 
بوصفه��ا برهاًنا عمليًّا على فس��اد نفي العلمية عن التفس��ير، قبل المجاوزة 

إلى ادعاء تقرر القواعد، وهو ما لم تخُط له المؤلفات.

والش��اهد مما تق��دم أن نقد علمية التفس��ير تعني نق��ض دعوى انتصاب 
العلماء عرب القرون لتقرير قواعد التفسير عرب التاريخ؛ وذلك لآليت: 

)1) التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة )ص: 1/ 12).
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: لو كانت قواعد التفس��ير مقررًة هبذه الصورة وكان جانبه التأصيلي  أولاً
النظري مس��توًيا على ُس��وقه، لما كان ثم��ة مجاٌل لنفي علمية التفس��ير، بل 
لزال اإلش��كال من أصله وُرفِع بجملته؛ ذلك أن التفس��ير يغدو س��اعتها فنًّا 
له أنس��اٌق وموضوعاٌت وقواعُد مستقلٌة خاصٌة على غرار بقية الفنون، لكنَّ 
نف��ي ِعْلِميَّتِ��ه أو جعَلها مح��لَّ نقاٍش دالٌّ عل��ى عدم وج��ود القواعد الكلية 
ْرنا خفاَء جهود التقرير لقواعد التفس��ير الكلية،  للتفس��ير، اللهم إال إذا َتَصوَّ
وخفاَء النشاط والتصنيف المتتابع فيها على العلماء الذين استشكلوا علمية 

التفسير كاإلمامين الفناري وابن عاشور وغيرهما!

ثانياً��ا: إعراض العلم��اء الذين تس��امحوا يف اعتبار التفس��ير علًما -كابن 
عاش��ور- عن االس��تدالل بوجود قواعد مقررة للتفس��ير= دالٌّ كذلك على 
ع��دم وجود ه��ذه القواعد وعدم حصول االش��تغال بتقريره��ا؛ إذ لو كانت 
القواع��د هب��ذا الث��راء والوض��وح يف التآلي��ف والتصانيف عرب الزم��ن لَدَفَع 
اللة عل��ى مصادرها؛ فذلك  اإلش��كال بربوزها ووجوده��ا وجالئه��ا، والدَّ
أم��ٌر قريٌب وظاهٌر، بل هو أولى وأحرى من س��ائر الوج��وه التي حاولوا هبا 
االعتذار للتس��امح يف اعتبار التفس��ير علًم��ا، اللهم إال إذا اعتربن��ا أيًضا أهنا 
قواع��ُد ومص��ادُر َخِفَيْت عل��ى أمثال ابن عاش��ور وغيره؛ ولذا لم يتيس��ر له 
دفع اإلش��كال من ذلك الجانب، أو أهنم عرفوه��ا ولكنهم لم يتبينوا اندفاع 

اإلشكال من خاللها! 
ثانياًا:  ح��ال التأليف يف قواعد التفس��ري الس��ابق على التأليف املعاصر م��ن حيث الندرة 

للة:  وتفاوت الدَّ

أظهر تتبع التآليف يف قواعد التفسير وأصوله قبل التأليف المعاصر أنه لم 
يك��ن له َثمَّ مفهوٌم محدٌد يتوارد الَكَتَبُة والمصنفون على التزامه يف القواعد؛ 
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فالكتاب��ات تح��ت عن��وان قواع��د التفس��ير وأصوله وم��ا قارهبم��ا اختلفت 
مفاهيمه��ا ومراداهتا بمصطلحات القواعد واألص��ول والقوانين، وتفاوتت 

مضامينها ومادهتا ولم يتبين تبنيها لمفهوٍم محدٍد أو دالالٍت متقاربٍة. 

كما أن داللة قواعد التفس��ير التي انطلق منها التأليف المعاصر لم ينطلق 
منه��ا أحٌد ممن كتب تحت عنوان قواعد التفس��ير س��وى كتاب��ي الكافيجي 

والطيار، وقد خالف الكافيجي المؤلفات المعاصرة يف مسلكها تماًما.

وال ش��ك أن عدم بروز المفهوم الذي تبناه التأليف المعاصر يف القواعد 
دالٌّ عل��ى ع��دم تقرر القواع��د، وأن الكتاب��ة يف قواعد التفس��ير َوْفَق مفهوم 
المؤلف��ات لم تظف��ر بتتابع الجهود وتواليها على طرق باب قواعد التفس��ير 
حت��ى تصل القواعد إلى قم��ة ُنضجها واكتمالها الم��ؤدي للحكم بتقررها؛ 
إذ ل��و كانت قواعد التفس��ير ق��د حظيت برتكيٍب وتقنيٍن وتق��ررت قاعديتها 
عرب تآليَف متتابعٍة لش��اع مصطلح قواعد التفسير أو أضحى له َداللٌة مركزيٌة 
يت��وارد المصنفون على اعتبارها والصدور عنه��ا عند الكتابة فيه، وإال فمن 
غير المتصور نسبُة القول بتقرر القواعد للعلماء عرب الزمن مع عدم استقرار 

مفهوم القواعد، وعدم بروز داللٍة مركزيٍة له.

فإذا انضاف إلى عدم بروز مفهوم قواعد التفس��ير ندرُة التأليف يف قواعد 
التفس��ير= صار نفي وق��وع التقرر عرب حرك��ة تأليف أكثر ظه��وًرا؛ ذلك أن 
القي��ام ببن��اء الجان��ب القاع��دي ألحد الفن��ون يس��تغرق جه��وًدا حثيثًة من 
االس��تقراء والتتب��ع... إلخ،  وم��ن َثمَّ فليس من المعق��ول أن ترتكب قواعد 
التفس��ير على التمام عرب هذه األعداد القليلة من المؤلفات والتي ال تجاوز 
بما كان منها مس��تقالًّ أو ضمنًا ثمانيَة مش��اركاٍت، حتى ل��و افرتضنا توافقها 
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المفهوم��ي مع المفهوم الذي ص��درت عنه المؤلفات، اللهم إال إذا قلنا بأن 
قواعد التفس��ير ج��رى تقريرها تحت اصطالٍح آخ��َر تتابعت تحته الكتابات 
عرب التاريخ غير مصطلح القواعد، وهو ما ال يمكن قوله ألن س��ائر التآليف 
التي عنونت باصطالح��اٍت مقاربٍة الصطالح القواعد كاألصول والقوانين 
ثب��ت عدم انطالقها م��ن داللة التألي��ف المعاصر يف القواع��د، اللهم إال أن 
يك��ون هناك اصطالٌح آخُر، فما هو؟ وأين الكتاب��ات فيه؟ ولماذا لم يكتب 

التأليف المعاصر تحت رايته)1)؟!

وإذا انض��اف إلى تفاوت المفهوم وندرة التأليف تصريُح بعِض مؤلفات 
نِها م��ن التأري��خ لحركة التألي��ف يف قواعد  القواع��د المعاص��رة بع��دم َتَمكُّ
التفسير، وعدم تمكنها كذلك من بيان المناهج المتبعة يف التأليف يف قواعد 
التفس��ير؛ ألن التأليف يف قواعد التفس��ير ضئيٌل أو ش��به منعدٍم كما هو نص 
بع��ض المؤلف��ات)2)، فكيف يمكن مع عدم إمكان التأري��خ لحركة التأليف 
ومع التصريح بعدم التأليف يف قواعد التفس��ير، القول بتقرر قواعد التفس��ير 

عرب التاريخ؟!

إن ن��درة التألي��ف يف قواعد التفس��ير، وع��دم اتحاد مفه��وم القواعد بين 
المؤلف��ات، وعدم تمكن المؤلفات من التأريخ لها= دالٌّ على عدم حصول 
التق��رر لقواعد التفس��ير، وه��و كذلك دالٌّ عل��ى عدم وجود حرك��ة تأليٍف 

انتصبت لتقرير قواعد التفسير عرب التاريخ.

)1) يراجع ملحق »مفهوم قواعد التفسير يف التأليف المعاصر بين السبق والوجود السابق«.
المتعذر  من  أصبح  منعدٍم  شبه  أو  ضئياًل  التفسير  قواعد  يف  التأليف  كان  »لما  السبت:  يقول   (2(

الحديث عن المناهج المتبعة فيه«. قواعد التفسير جمًعا ودراسًة، )1/ 46). 
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ثالثاًا:  اشتغال من وافق التأليف املعاصر يف مفهوم القواعد بتأسيس القواعد ل جبمعها: 

سبق معنا أن كتاب »التيسير يف قواعد علم التفسير« للكافيجي )ت: 879(، 
هو الكتاب الوحيد الذي انطلق من ذات المفهوم الذي انطلقت منه المؤلفات 
المعاصرة يف القواعد)1)، إال أن الكافيجي صدر يف عمله من محاولة تأس��يس 
سًة من قَِبِل السابقين. رًة ومؤسَّ القواعد وتقرير قاعديتها ال جمعها باعتبارها ُمقرَّ

- على قاعدتين فقط وحاول تأس��يس  فق��د أدار الكافيج��ي كتابه -كما َمرَّ
لٍة قام هبا، ووصف كتابه بأنه مجرُد أنموذٍج للكتابة  قاعديتهما عرب أبحاٍث ُمَطوَّ
يف قواعد التفس��ير وترغيٍب يف طْرقها؛ إذ ق��ال يف خاتمته: »هذا الذي رتبته يف 
تدوين علم التفسير على س��بيل إيجاز القول والخطاب، ليكون أنموذًجا منه 
وترغيًب��ا فيه ألولي األلب��اب...«)2)، ثم صرح بعدها بأنه ينوي مواصلة تمهيد 
القواعد للطالب، فقال: »وسنزيد إن شاء اهلل تمهيد القواعد للطالب...«)3).

وال شك أن هذه االنطالقة من الكافيجي مؤكدٌة استحضاره لخلو التاريخ 
من تآليَف ُعنَِيْت بتقريِر قواعد التفسير، وأن القواعد بحاجٍة لتأسيس وتقريٍر 

ال إلى جمٍع وترتيٍب.
رابعاًا:  خلو البنية النظرية للتفسري من اخلطو لتقرير القواعد الكلية: 

إن قواعد العلوم تمثل أرقى صور النضج التي يمكن أن تصل إليها تلك 
العلوم؛ »ألن انتقال العلم من مرحلة استقراء جزئيات مباحثه، والبحث فيه 
-عن طريقها- إلى مرحلة تقعيد قواعده وتأسيس أسسه، يعني اكتمال ذلك 

)1) يراجع دالئل انطالقه من هذا المفهوم )ص: 79، 80).
)2) )ص: 284). 
)3) )ص: 284). 
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العل��م ونضجه واس��تواءه، كما يعن��ي أن ما يملكه من الجزئي��ات والقضايا 
الفرعي��ة قد وص��ل إلى مس��توى تقديم صورٍة نظري��ٍة تجريديٍة ع��ن طبيعته 

وعناصره ومقوماته«)1).

ول��ذا فإن بن��اء القواعد يف الفنون ال يتيس��ر الخطو إلي��ه إال بعد أن يقطع 
العل��م ذاته أش��واًطا مديدًة، ويجتاز مراح��َل عديدًة، فتكثر مس��ائله وتنداح 
دائ��رة تطبيقات��ه، وتنض��ج مصطلحات��ه، وتح��رر أصول��ه، وتبي��ن مناهجه، 
وتتجلى حدود التمايز واالتفاق بين مؤسس��يه ورواده؛ ومن ثم يأيت التقعيد 
بعد ذلك لُيرجع األمور إلى أسباهبا والظواهر إلى نواميسها، ويسعى إليجاد 
الكلي الضابط للتفاصيل الواس��عة والتطبيقات الكثيرة، فيرد الجزئيات إلى 

ِرَدٍة. الكليات، وينظم الفرعيات يف قوانيَن ُمطَّ

يق��ول يعقوب الباحس��ين: »م��ن المنطقي أن تنش��أ القواع��د والضوابط 
الفقهي��ة بعد نش��أة الفقه، وبعد تن��وع فروعه وكثرة مس��ائله، وبعد أن يثير ما 
تش��ابه منها انتباه الفقي��ه، ويحفزه على البحث عما يرب��ط بينها من المعاين، 

وما تدخل يف إطاره من العلل«)2).

ولم��ا كانت القواعد بمنزلة الخالصات الكلية التي تعتصر العلم وتوجز 
تفصيله وتجمع شتات ما انشعب من جزئياته وفروعه لم يكن بناؤها ميسوًرا 
ُينال بأقرِب مجهوٍد، بل هو أمٌر شاقٌّ بعيد المنال يستلزم الغوص يف مناحي 
العل��م كافًة لتحدي��د الجزئيات، وتمييزه��ا عن الكلي��ات، ومعرفة كيفيات 
ارتباطها هبا، كما يس��تلزم جمع الجزئيات المتناظرة ودراسة العلة الجامعة 

)1) نظرية التقعيد الفقهي، محمد الروكي، دار ابن حزم، ط: 1، 1428ه�-2000م )ص: 18).
)2) القواع��د الفقهي��ة، يعق��وب الباحس��ين، مكتب��ة الرشد-ناش��رون، ط: 4، 1429ه���- 2008م 

)ص: 297).
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الت��ي أدت لتناظرها وتماثلها، إلى غير ذلك مما أش��ار الفارابي لطرٍف منه، 
وهو بصدد بيان كيفية الوصول للكليات يف مجال اللغة، حيث قال: »فتؤخذ 
ألفاظهم المفردة أّولاً إلى أن يؤتى عليها، الغريب والمش��هور منها، فُيحَفظ 
بة كّلها من األشعار والُخَطب، ثّم من بعد ذلك  أو ُيكَتب، ثّم ألفاظهم المركَّ
يحدث للناظر فيها تأّمُل ما كان منها متشاهبًا يف المفردة منها وعند الرتكيب، 
وتؤخذ أصناف المتش��اهبات منها وبماذا تتش��ابه يف صنٍف صنٍف منها، وما 
الذي يلحق كلَّ صنٍف منها، فيحدث لها عند ذلك يف النفس كّلّياٌت وقوانيُن 
كّلّيٌة... فيصّيرون عند ذلك لس��اهنم ولغتهم بصورِة صناعٍة يمكن أن ُتتعلَّم 

وُتعلَّم بقوٍل، وحّتى يمكن أن ُتعطى ِعَلل كّل ما يقولون«)1).

يق��ول محم��د صدقي البورنو يف مقدمة موس��وعته للقواع��د الفقهية بعد 
بيان��ه لتعدد المذاهب الفقهية وكثرهتا، وكيف كان ذلك دافًعا فيما بعُد لقيام 
حرك��ة التقعيد وضب��ط القواعد الفقهية: »...فق��د رأى العلماء المجتهدون 
والفقه��اء المتمرس��ون أن الحاجة ماس��ٌة لوضع قواعَد كلي��ٍة وأصوٍل عامٍة 
تجمع تلك الفروع والمسائل الكثيرة والمتفرقة؛ حتى ال يتوه طالب الحكم 
بين أش��تات الجزئيات وأحكام المس��ائل المختلفات، فق��ام عدٌد من أكابر 
فقهاء المذاهب الذين أحاطوا علًما بمناهج كبار األئمة السابقين وأصولهم 
فتعرف��وا علل األحكام التي يس��تنبطها أولئك، واس��تقصوا أن��واع األحكام 
المتش��اهبة التي تجمع بين المس��ائل المختلفة، فجمعوا الش��بيه إلى ش��بيهه 
وضموا النظير إلى نظيره، وضبطوا ما تش��ابه وتماث��ل برباط وضابط واحد 
ه��و القاع��دة؛ فتكونت بذلك القواع��د الفقهية التي تجم��ع كل واحدة منها 

)1) كتاب الحروف، الفارابي، )1/ 42( بتصرف. 
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المس��ائل يف حكمها وتنظمها بس��لك واحد...«)1)؛ فههنا مذاهُب ومدارُس 
وتياراٌت لها رجالها الذين تعاقبوا تباًعا على تحريِر وضبِط أصولها يف النظر 
واالس��تدالل... إلخ؛ مما أثمر حركًة ش��ديدَة الس��عة م��ن التأليف يف ضبط 
الجان��ب التقعيديِّ يف تاريخها ال ُتخطئها عي��ُن دارِس الفقه وقواعده، وُقل 

مثل ذلك يف أصول الفقه وعلوم الحديث... إلخ.

وغير خاٍف أن المقارن لفن التفس��ير بواق��ع الحركة العلمية يف هذه الفنون 
التي أثمرت نضًجا يف قواعدها ال يرتدد يف الجزم بأن واقع هذا الفن يخلو من 
مثل هذه الجهود أو ما يقارهبا؛ فالمتتبع لحركة التأليف النظرية يف علم التفسير 
يجد أن هذا العلم لم يظفر عرب التاريخ بتأس��يس قواعده الكلية االس��تقرائية، 
ولم يحَظ بحركة تأصيلية نظرية متتابعة -يمكن َلْحُظ ش��واهِدها يف التاريخ- 
تنهض بضب��ط البناء القاعدي ل��ه، وتعمل يف محاوالٍت دائم��ٍة إلقامة أصوله 
وقواع��ده، وتتتاب��ع فيها الجهود بصورٍة َيبني فيه��ا اآلخُر على األول، ويمكن 
من خاللها معرفة األصول والقواعد الكلية المتفق عليها بين جل المفسرين، 
والجزئي��ات المتفرع��ة عنه��ا، والمس��تثنيات الخارج��ة عنها وك��ذا األصول 
والقواعد الخاصة بكل مفسٍر إلى غير ذلك مما يتعلق هبذا الباب، فرغم كثرة 
ا وتأويالاً  التفاسير على مر الزمان، واتساع رقعة التعامل مع النص القرآين تفسيراً
بما يوجب نهوُض فنٍّ تقعيديٍّ ُيوازي يف قوته الجانب التطبيقي، فإنَّ الشواهَد 
م��ن التاريخ ناطقٌة بأن هذا لم يحصْل، وأن التفس��ير قد بقي على طول الزمان 
ا منه، فلم ُتس��تقرْأ قواعده، ولم ُيدون له حتى عه��ٍد قريٍب علٌم ألصوله،  خل��واً

ولم يتأسْس له حتى ظهور التأليف المعاصر علٌم لقواعده.

)1) موسوعة القواعد الفقهية للبورنو )1/ 7-6).
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وحتى ال يك��ون ذلك مجرد دعاوى ُنطلقها أو تعميمات ُنصادر هبا على 
الواقع، فإننا نستند يف إثبات ما تقدم كافة إلى الواقع الميداين لحركة التأليف 
النظرية يف علم التفس��ير؛ فالمطالع لذلك الواقع يجد أن حركة التأليف التي 
يمك��ن أن يتصور مساس��ها منه بدائرة القواعد أو اقرتاهب��ا منها بأي وجٍه من 

أوجه الصلة جلها كائٌن فيما يأيت: 

-  مقدمات التفاسير.

-  كتب علوم القرآن.

-  كتب أصول التفسير وقواعده. 

-  كتب مناهج المفسرين.

فأم��ا مقدم��ات التفاس��ير وكتب عل��وم الق��رآن، فموضوعاهت��ا متقاربٌة، 
وطريق��ة التعاطي والتناول لها كذلك متقاربٌة؛ من حيث كوهنا طرًحا لبعض 
الموضوع��ات والقضايا التي ي��رى المؤلفون اتصالها بالق��رآن وأهميتها يف 
التعام��ل معه من جوان��َب متعددٍة، ولكن هذه المقدم��ات وتلك الكتب لم 
تخ��ُط مطلًق��ا إلى إيجاد قوانيَن ش��املٍة أو تقرير قواعَد كليٍة اس��تقرائيٍة، وال 
ا صريًحا أو إش��اراٍت ضمنية لذلك، وال نجد مضامينها معنيًة  نلمح فيها نصًّ

بذلك أو حائمًة حوله)1).

القرآن ال تنحصر  الربهان: »ولما كانت علوم  تأليف كتابه  بيان غرضه من  الزركشي يف  يقول   (1(
ومعانيه ال تستقصى وجبت العناية بالقدر الممكن، ومما فات المتقدمين وضع كتاٍب يشتمل 
على أنواع علومه، وكما وضع الناس ذلك بالنسبة إلى علم الحديث فاستخرت اهلل تعالى -وله 
الحمد- يف وضع كتاٍب يف ذلك جامٍع لما تكلم الناس يف فنونه وخاضوا يف نكته وعيونه وضمنته 
مفتاًحا  ليكون  عجًبا  العقول  ويبهر  طرًبا،  القلوب  يهز  ما  الرشيقة  والحكم  األنيقة  المعاين  =من 
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أم��ا كتب علوم القرآن، فيقول عنها د/ موالي عمر: »والغالب على هذه 
الكتب أهنا تجمع س��ائر العلوم التي لها تعلٌق مباش��ر بالقرآن الكريم؛ كعلم 
أس��باب النزول، والناسخ والمنس��وخ، والمكي والمدين، وجمع القرآن... 

ِد التقعيَد الذي َيضبُط العملية التفسيرية نفسها«)1). إال أهنا لم ُتَقعِّ

ث��م َبيَّ��َن بعد ذل��ك أن هذه الكت��ب وما اش��تملت عليه من العل��وم، وإن 
صيغ��ت يف أصلها لتيس��ير تفس��ير القرآن الكري��م، إال أهنا ق��د »غلب عليها 
أحد المنهجين: الوصفي والتاريخي؛ ما يجعلها قاصرًة عن ضبط التفس��ير، 
فالحديث عن أس��باب النزول وعن المكي والمدين والناس��خ والمنس��وخ، 
ونحو ذلك ال َيزيد عن وصف ما وقع... ويف مبحث جمع القرآن ال يتعدى 

ألبوابه وعنواًنا على كتابه، معينًا للمفسر على حقائقه ومطلًعا على بعض أسراره ودقائقه، واهلل 
يف  الربهان  القرآن«.  علوم  يف  الربهان  وسميته  أستعين،  وبه  أتوكل  وعليه  والمعين،  المخلص 

علوم القرآن )1/ 9).
الكتاب  هذا  على  وقفت  »ولما  اإلتقان:  تأليف  من  غرضه  بيان  يف  أيًضا  السيوطي  ويقول   
]يعني كتاب الربهان للزركشي[ ازددت به سروًرا وحمدت اهلل كثيًرا، وقوي العزم على إبراز 
العلي  الكتاب  هذا  فوضعت  قصدته؛  الذي  التصنيف  إنشاء  يف  الحزم  وشددت  أضمرته؛  ما 
الشأن الجلي الربهان الكثير الفوائد واإلتقان، ورتبت أنواعه ترتيًبا أنسب من ترتيب الربهان، 
وأدمجت بعض األنواع يف بعض، وفصلت ما حقه أن يبان وزدته على ما فيه من الفوائد والفرائد 
والقواعد والشوارد ما يشنف اآلذان، وسميته باإلتقان يف علوم القرآن«. اإلتقان يف علوم القرآن 

.(27 /1(
)1) أصول التفسير؛ محاولٌة يف البناء، دار السالم، ط: 1، 1431ه� - 2010م  )ص: 22(. ويالحظ 
القاعدي  الفراغ  إشكالية  تبين  التي  النصوص  من  بالعديد  مقدمته  يف  حفل  الكتاب  هذا  أن 
والتأصيلي يف التفسير، إال أن محاولته للعمل يف أصول التفسير جاءت على خالف ما أّصل له 
بصورٍة كبيرٍة. يراجع يف تقييم هذا الكتاب والوقوف على جهده يف أصول التفسير مقالة: »قراءٌة 
يف كتاب أصول التفسير؛ محاولة يف البناء«، للكاتب: خليل محمود اليماين، وهي منشورٌة على 

 https://tafsir.net/article/5120 :موقع تفسير تحت الرابط اآليت

=
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األمر التأريخ للمراحل التي مر هبا تدوين النص القرآين«)1).

وأما مقدمات التفاسير، فيقول عنها د/ موالي كذلك: »ما قيل عن كتب 
عل��وم القرآن يقال عن أغلب هذه المقدم��ات من حيث القصور التقعيدي؛ 

فأغلبها أشبه ما يكون بمباحَث يف علوم القرآن«)2). 

وأما كتب أصول التفس��ير وقواعده، فقد سبق عرضها وتناولها يف حركة 
ا،  التأصيل والتقعيد للتفس��ير، والسابق منها على التأليف المعاصر قليٌل جدًّ
ول��م تنطلق ه��ذه الكتب يف نظرهت��ا لألص��ول أو القواعد من نف��س مفهوم 
التألي��ف المعاص��ر، بل هي مباين��ٌة تماًما للمفهوم الذي ص��در عنه التأليف 
المعاص��ر يف القواع��د، والتناول فيه��ا كان لموضوعاٍت ومباح��َث متفاوتٍة 
بَحَسِب نظر كل مؤلٍف، ولم تقصد لقواعد التفسير الكلية وال لذكرها، وال 
ألمحت أو أش��ارت لتقريرها وال لقصدها له��ا)3)؛ وذلك يعني أنه ليس ثمة 
تأسيٌس تاريخيٌّ سابٌق على التأليف المعاصر يمكن التعويل عليه يف تسويغ 
دعوى التقرر، وال يف القصد لتأس��يس القواعد الكلية للتفس��ير، وال يف قطع 
أشواٍط يمكن إكمالها يف سبيل الوصول لتأسيس القواعد الكلية االستقرائية 

وتركيبها الذي ادعت المؤلفات المعاصرة يف القواعد حصوله. 

وأما كتب مناهج المفس��رين، فالمطالع لها يجد أن استفتاح الكتابة فيها 
بالصورة المش��تهرة كان على يدِي الدكتور محمد حس��ين الذهبي ؛ 

)1) أصول التفسير؛ محاولٌة يف البناء )ص: 23-22).
)2) أصول التفسير؛ محاولٌة يف البناء )ص: 23).

السابق«،  والوجود  السبق  بين  المعاصر  التأليف  يف  التفسير  قواعد  »مفهوم  ملحق   -1 ينظر:   (3(
2- دراستنا السابقة )أصول التفسير يف المؤلفات دراسٌة وصفيٌة موازنٌة بين المؤلفات المسماة 

بأصول التفسير(، والصادرة عن مركز تفسير )ص: 45- 56).
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ا، وذلك يعني عدم وجود امتداٍد تاريخيٍّ س��ابٍق  فه��ي إذن كتاباٌت قريبٌة جدًّ
يساند دعوى التأليف المعاصر يف القواعد بحصول الرتكيب لقواعد التفسير 

الكلية االستقرائية يف القرون السابقة، وتقرير العلماء لها ونّصهم عليها.

كما أن ُجل الكتابات يف مناهج المفسرين تدور يف اإلطار الوصفي العام 
الذي أسس��ه الش��يخ الذهب��ي لكثرة التفاس��ير التي عرض له��ا، وقد جاءت 
ُج��ّل الكتاب��ات بعده يف ذلك المي��دان ُمعتمدًة ُأُطَره الوصفية نفس��ها ودائرًة 
يف َفَلكِ��ه، دون أن نلمح يف كثيٍر منها ال��درس المنهجي العميق يف منهج كل 
مفس��ٍر الذي ُيعنى بضب��ط مصطلحاته، وتحرير منطلقات��ه، وتحديد أصوله 
التفس��يرية، وتتبع جزئيات التفسير المتناظرة يف كتابه، ثم تحرير العلل التي 
أنتجت تلك الجزئيات، واس��تخالص القواعد الكلية التي اعتمدها يف فهم 
المعنى أو نقده، ثم دراس��ة ما مايز به غيره من كتب التفس��ير على مس��توى 
أصول التفس��ير وضوابط التأويل وقواعد الفهم والنقد ومقدار االشرتاك أو 

االختالف بينه وبين غيره من المفسرين... إلخ.

فه��ذا الجهد المعاصر لّما يرَق بعد للكش��ف عن مناهج األئمة بالصورة 
المرضي��ة؛ وهذا ما حدا بالدكتور فريد األنصاري وهو بصدِد صياغِة تصوٍر 
لبناء الجانب التقعيدي للتفسير أن يقول عن المطلوب يف التعامل مع مناهج 
أئمة التفس��ير: »والش��رط يف ذلك أال تك��ون البحوث س��طحيًة، فال تتناول 
طريق��َة المؤلف يف تفس��يره للق��رآن، بإحصاء األدوات العلمية المس��تعملة 
لديه فحس��ب؛ كتوظيفه للغة مثاًل، والش��عر والقراءات القرآنية، والحديث 
النب��وي... إل��خ)4)؛ فهذا مطلوٌب، نع��م، ولكن ال بد من تعمي��ق العمل بأن 

)4) وضرب مثااًل يف الحاشية بكتاب »التفسير والمفسرون« للذهبي، وذكر أنه الكتاب الذي تأثرت 
به بحوٌث كثيرٌة يف مناهج التفسير، فجاءت ضعيفًة يف بناء الجانب النظري للتفسير.
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تس��تنبط القواعد المعتمدة لدي��ه يف عملية الفهم والتأوي��ل والتوجيه، وكذا 
الضواب��ط والمقاصد المتحكمة يف العملية التفس��يرية عنده، فال بد من بيان 
األصل والفرع يف ذلك، وكذا الكلي والجزئي، والثابت والمتغير، والشرط 
والرك��ن... إل��خ، ثم ح��االت التقدي��م والتأخير له��ذه األدوات أو حاالت 
اإلعم��ال واإلهمال لها عن��د التعارض، وضوابط ه��ذه وتلك يف كل حال، 
ا! إذ استخراج  إلى غير ذلك مما ُيساهم يف بناء النظرية التفسيرية من بعُد حقًّ
المناهج واس��تنباطها هب��ذه الصورة ُيعترب خطوًة مهمًة يف بن��اِء وتركيِب علِم 
أص��ول التفس��ير باعتب��اره نظريًة متكامل��َة األطراِف؛ وذلك بقيام دراس��اٍت 
وبح��وٍث ُأخ��رى تجمع كلَّ ذلك وتركبه تركيًبا ينس��ق بين أجزائه من حيث 

وظائفها التفسيرية للخروج بكلياٍت محكمٍة ُتَقنُِّن التفسيَر وَتضبطه«)1).

ويق��ول الدكتور موالي عم��ر حماد معلًقا على الدراس��ات التاريخية يف 
التفس��ير واتجاهات��ه وكتب مناه��ج المفس��رين: »أما الدراس��ات التأريخية 
فأغلبه��ا مالحظ��اٌت عامٌة ال تقوم على اس��تقراٍء وال إحص��اٍء، ومثلها كتب 
مناه��ج المفس��رين؛ فغالًبا ما تتش��كل مادهتا من موقف المفس��ر المدروس 
م��ن جملٍة م��ن القضايا دون أن َترقى إلى درجة تقدي��م تصوٍر نظريٍّ مركٍب 

للعملية التفسيرية عنده«)2). 

َم دالٌّ على أن قواعد التفسير الكلية لم يتم الخطو إلنجازها  إنَّ كافَة ما َتَقدَّ
وتركيبه��ا، وال أن��ه تم تقريره��ا، وإال لرأينا دالئل ذل��ك وأماراته يف الواقع، 
بحيث نش��هد ضبًطا دقيًقا لمفهوم التفس��ير عند كل مفسٍر، وتحريًرا لطبيعة 
األص��ول المتحكمة يف العملية التفس��يرية لدى المفس��رين، واس��تقراءاٍت 

)1) أبجديات البحث يف العلوم الشرعية، دار السالم، ط: 2، 1431ه�-2010م )ص: 196-195).
)2) أصول التفسير؛ محاولٌة يف البناء )ص: 25).
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مطول��ًة لكتب التفس��ير ومادهتا، وحرك��َة بحٍث ضخمًة حول التفاس��ير عرب 
��مات، وهو ما لم يقع؛ إذ ال تزال هذه  التاريخ بينَة الَقَس��َماِت وواضحَة السِّ

المناحي غيَر مطروقٍة أصاًل يف مثل هذه الدراسات النظرية حولها.

والحاصل أن حركة التأليف النظرية التي سبقت اإلشارة إليها شاهدٌة على 
نق��ض دعوى تقرر قواعد التفس��ير الكلية عبر التاريخ، ب��ل إن واقع التأليف 
النظري يصل بنا إلى نتيجٍة معاكس��ٍة لتلك الدعوى؛ وهي أنه لم يتش��كْل لنا 
حتى اآلن يف نش��اٍط تأليفٍي »م��ادٌة مركبٌة من ضوابَط وقواع��َد جزئيٍة تترابط 
فيما بينها -كما هو الش��أن يف أصول الفقه- لتشكل يف النهاية كلياٍت جامعةاً 

مانعةاً تكون هي المسطرة العلمية المشروعة لتفسير القرآن الكريم«)1).

فالواقع العملي لتلك المؤلفات النظرية كاش��ٌف عما يعانيه علم التفسير 
من فراغ يف التأليف المتعلق بتقرير قواعده الكلية الستقرائية، ومؤكٌد افتقاَر 
التفس��ير للجهود العلمية المؤصلة والضابطة لهذا الجانب منه؛ س��واٌء على 

مستواه العام، أم مستوى مدوناته المفردة. 

ا: تتابع العلماء على التصريح بضعف البناء النظري للتفسري: خامساً

لقد تتابع العلماء عرب التاريخ على بيان غياب التقنين النظري لعلم التفسير 
ولقضاياه ومس��ائله، بل صرحوا بندرة الجه��ود فيما هو دون تقرير القواعد 

االستقرائية وتجريدها؛ كجمع أنواع علوم القرآن وترتيب موضوعاته.

فف��ي القرن الثامن نجد الزركش��ي )ت: 794( يق��ول يف مقدمة الربهان: 
»ومما فات المتقدمين وضع كتاٍب يش��تمل على أنواع علومه«)2). فهو يبين 

)1) أبجديات البحث يف العلوم الشرعية )ص: 195).
)2) اإلتقان يف علوم القرآن )1/ 5).
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عدم وجود كتاٍب جامٍع ألنواع وموضوعات علوم القرآن.

ويف القرن التاس��ع يكتب الكافيجي )ت: 879( كتابه »التيسير يف قواعد 
ُث تلميذه السيوطي عن ذلك الكتاب قائاًل: »قد دّونت  علم التفسير«، وُيَحدِّ

يف علوم التفسير كتاباًا لم ُأسَبق إليه«)1).

ويف هنايات ذلك القرن يكتب السيوطي )ت: 911( كتابه »التحبير يف علم 
ُره بقوله: »وإن مما أهمل المتقدمون تدوينه، حتى تحلى يف  التفس��ير« وُيَصدِّ
آخر الزمان بأحس��ن زينة؛ علم التفس��ير الذي هو كمصطلح الحديث، فلم 

يدونه أحٌد ل يف القديم ول يف الحديث«)2).

ثم يكتب الس��يوطي كتاب��ه »اإلتقان يف علوم الق��رآن«، فيقول يف مطلعه: 
»ولق��د كنت يف زم��ان الطلب أتعجب من المتقدمي��ن؛ إذ لم يدونوا كتاباًا يف 

أنواع علوم القرآن كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث«)3).

وقد اس��تمر الحال على هذا وتتابع حتى وجدنا الفراهي يف القرن الرابع 
، ويؤكد أهنا لم ُتعَط  عشر الهجري ينادي بجعل أصول التأويل علًما مستقالًّ
العناية الالئقة هبا، وأهنا ينبغي أن تكون جزًءا رئيًسا يف علم التفسير)4)، وهو 

صدوٌر من نفس المنزع الذي صدرت عنه شكوى السابقين من العلماء.

وظاه��ر من هذه النص��وص المذك��ورة تتابع أصحاهبا عل��ى إثبات خلوِّ 
الس��احة النظرية للتفس��ير من الضب��ط والتقنين الالئق ب��ه، بل إثبات ضعف 

)1) الربهان يف علوم القرآن )1/ 9).
)2) التحبير يف علم التفسير )ص: 28).

)3) اإلتقان يف علوم القرآن )1/ 4).
)4) التكميل يف أصول التأويل )ص: 9).
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التوج��ه لمجرد جمع موضوعات علوم الق��رآن وترتيبها عرب التاريخ، وكذا 
بيان أن الجانب النظري للتفسير يحتاج إلى تتميٍم وبناٍء، وأنه لم يقطع فيه ما 
ُر لقواعد التفسير الكلية إذن؟ ولم كانت شكوى  يستحقه، فمتى حصل التَّقرُّ
بع��ض العلماء عبر التاري��خ وحتى وقٍت متأخرٍ من غي��اب التقنين والتقعيد 
للتفس��ير؟ وما مسوغات تلك الش��كوى إذا كان األمر كما ادعت المؤلفات 
ا عبر تآلي��َف؟! وكيف يمكننا أن  المعاصرة بأن للتفس��ير بن��اءاً قاعديًّا متقرراً
نفهم تلك المقولت الس��ابقة إذا كانت القواعد الكلية للتفس��ير قد وصلت 
ا عليه��ا؟! وكيف نفهم ادعاء  َرةاً ومنصوصاً إلى هذا النض��ج بأن صارت ُمَقرَّ
بعض العلماء الس��بق إلى الكتابة يف الجانب القاعدي للتفسير كما ظهر عند 
الكافيجي؟! وإذا كانت موضوعات علوم القرآن وقضاياه يف رأي الزركشي 
والس��يوطي لم تجمْع وتدوْن وُتضبْط عل��ى غرار مصطلح الحديث، فكيف 
يس��وغ الق��ول -والحالة هذه- بتقرر قواعد التفس��ير التي ه��ي يف رتبٍة أعلى 
وأفٍق أرقى بكثيرٍ مما قصد إليه الزركش��ي والسيوطي يف جمع الموضوعات 

والقضايا؟!

إن شكوى بعض العلماء من عدم وجود بناٍء قاعديٍّ ضابٍط للتفسير ومن 
غياب التقنين النظري للتفسير= تؤكد عدم وجود حركة تأليٍف نشطت لهذا 
المقص��د عرب الزم��ن، وإال فلو كانت القواعد موج��ودًة ومتقررًة لكنها فقط 
غي��ر مجموعٍة يف مدوناٍت مس��تقلٍة، لما كان هناك إش��كاٌل أص��اًل؛ إذ جهد 
الجمع والرتتي��ب للقواعد -على أهميته- أمره قريٌب والنهوض به متيس��ٌر 

وال ُيفضي للقول بخلوِّ التفسير من نسٍق قاعديٍّ كما هو بيٌِّن.
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ونخلص مما س��بق إل��ى أن القول ب��أن قواعد التفس��ير ت��م تقريرها عبر 
الس��تقراء والتتب��ع عبر التاريخ أمٌر ظاه��ُر الغلِط ول يمك��ن القول به، وأنه 
لي��س ثمة قواعُد تم تقريره��ا يف مصادَر بعينها لَينَْص��بَّ الجهُد على جمعها 
وترتيبها، وأن عكس ذلك من القول بحاجِة قواعِد التفس��ير لتأس��يس وبناٍء 

هو ما ُيَؤيُِّده الواقع ويشهد له التاريخ.

وإذا كان هذا ما أس��فر عن��ه نقاُش دعوى التقرر يف ذاهت��ا، فمن المنطقي 
أن يتج��ه البح��ث بعد ذلك يف واق��ع المؤلفات المعاص��رة، والنظر يف كيفية 
تأسيس��ها على تقرر القواعد يف اشتغالها وجمعها، وكيف تمكنت من ذلك 
يف ضوء اإلشكاالت الس��ابق طرحها عن التقرر؟ وما المحددات المنهجية 
التي َتَأطََّرْت هبا يف العمل؟ وما الحكم على قواعدها يف ضوء ذلك؟ هذا ما 

نناقشه يف المبحث التالي.

sss
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 املبحث الثاني
املؤلفات وتقرر القواعد؛ نقٌد وتقويٌم

لقد تأسس واقع التأليف المعاصر يف قواعد التفسير بتمامه -كما سبق- 
َس كوُنها كليًة على ادعاِء أنَّ  على القول بأن القواعد الواردة فيها كليٌة، وَتَأسَّ

كليَة تلك القواعِد وتقريرها حصل من العلماء السابقين.

وإذا كنا أسلفنا نقض دعوى تقرر قواعد التفسير يف حد ذاهتا، فإن النقاش 
هن��ا مختصٌّ بانطالقة المؤلفات من ذلك التقرر؛ إذ ذلك االنطالق  يفيد أن 
المؤلف��ات ارتأت صحته وأن لها مس��وغاهتا يف ذلك، كما يفيد أن للمصادر 
التي اش��تغلت المؤلف��ات بجمع القواع��د منها نوَع خصوصي��ٍة وتميٍز، من 
حي��ث كوهن��ا اتجهت لبناء قواع��د التفس��ير، واعتنت بتقريرها وتأسيس��ها، 
وأن المؤلف��ات وقفت يف تلك المصادر -مع كثرهتا وتفاوهتا- على منهجيٍة 
متكامل��ٍة ُتج��اه قواعد التفس��ير وبنائها، وَتَثبََّت��ْت من معالم تل��ك المنهجية 
��ه إلى القول بتقرير  وفحصت حدودها ودرس��ت مقوماهتا، فهداها ذلك كلُّ
تل��ك المص��ادر لقواعد التفس��ير، ومن َث��مَّ َتمَّ القص��د مباش��رًة لجمع هذه 
القواع��د ونظم متناثره��ا، وتوضيحها بمزيٍد من الش��رح والتمثيل بما ُيثري 
��ُل مادهت��ا وَيزيدها بياًن��ا ووضوًحا؛ فكيف اس��تدلت المؤلفات لذلك  وُيَذلِّ
ا له القواعد؟ وما المحددات التي  األمر؟ وكيف تعاملت معه وجمع��ت تبعاً

تأطرت بها يف ذلك؟ هذا ما سنبينه يف السطور اآلتية.

* المؤلفات واستدللتها لدعوى تقرير المصادر لقواعد التفسير:

إن المؤلف��ات تبًع��ا لقوله��ا بتقرر القواعد لم يعد يلزمها تجش��ُم مش��اقِّ 
تأس��يِس القواع��د، وال خوض غمار كل ما له صلٌة ببن��اء القواعد باعتبار أن 
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كافة متطلبات التقرر ومشاقه قد قام هبا السابقون، غير أن دعوى المؤلفات 
للتقرر ال يصلح منهجيًّا قبولها والتسليم لها إال بعد إبراز المؤلفات دالئلها 
المثبتة لصحتها، وبياهنا لمنهجية المصادر التي اش��تغلت هبا يف بناء القواعد 
وآلي��ة تقريرها لكلِّ قاعدٍة، وكيفية معرف��ة المؤلفات بقصد المصادر لتقرير 
القواعد، وآليات استخراج القواعد من تلك المصادر... إلخ، وإال أضحت 

دعواها غير قائمٍة على أساٍس، وال مستندٍة إلى برهاٍن)1).

وبي��ان المؤلفات لذلك كله بياًنا ش��افًيا باألدل��ة والرباهين ليس من نافلة 
البح��ث، بل هو من أوجب الواجبات؛ لكون دعواه��ا التي تنطلق منها تأيت 
عل��ى خ��الف المعهود م��ن ش��كوى العلماء من ضع��ف الجان��ب النظري 
والقاع��دي للتفس��ير، وع��دم قيام حركة تألي��ف عرب التاري��خ للنهوض هبذا 

الغرض كما أثبتنا. 

فهل يا ترى َجاَد واقُع المؤلفات بإثباِت صحِة دعوى تقرير المصادر التي 
اشتغلت بها لقواعد التفسير؟ 

وهل ثمة نصوٌص وقفت عليها المؤلفات يف المصادر تثبت دعواها؟

وهل ثمة أدلٌة أفصحت عنها المؤلفات وتوافقت عليها تؤكد ذلك؟

أو  االستقراء  مثاًل عن طريق  يكون  فقد  له طرائُق،  القواعد  كلية  تقرير  أن  هاهنا  بالنظر  )1)  جدير 
لمنطلقات  الوصفي  العرض  يف  قبُل  معنا  مر  -كما  المؤلفات  بعض  صرحت  وقد  االستنباط، 
المؤلفات- بأن قواعدها استقرائيٌة، وأن العلماء قرروا عرب االستقراء والتتبع، إال أن غالبها لم 
نقف فيه على نصوٍص تتعلق ببيان هذه النقطة، ولسنا هاهنا بصدد مناقشة طرائق بناء القاعدية يف 
ذاهتا وأوالها بالصواب، ال سيما يف مجاٍل تطبيقيٍّ كالتفسير، وإنما بصدد مناقشة المؤلفات يف 

وجود هذا التقرير أيًّا كانت وسيلته.
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 إنن��ا بع��د مراجعة الواق��ع النظ��ري للمؤلفات لتبي��ن موقفه��ا إزاَء تلك 
التساؤلت المنهجية لم نقف على أية إشاراٍت ُتثبت تلك الدعوى بأي وجٍه 

. ا ول إجمالاً ول تفصيالاً ا ول تلميحاً من الوجوه، ل تصريحاً

 وإذا كان��ت تل��ك الدع��وى تش��كل المنطلق األساس��ي لعم��ل مؤلفات 
القواعد، فذلك مقتٍض -بداهًة- حشَد األدلة والرباهين، ودفَع االعرتاضات 
الواردة على هذا المنطلق، وإش��باع القول يف التأصيل لذلك؛ إذ غياب ذلك 
ُم��ْؤِذٌن باهني��ار ص��رح المؤلف��ات، وُمنْبٌِئ عن غي��اب المرتك��زات، وقاٍض 

باندراج منطلقاهتا يف مسلك االدعاءات.

والناظ��ر يف المؤلف��ات يطول عجبه من فراغ س��احاهتا النظري��ة من بيان 
ذل��ك؛ فالمؤلف��ات صِف��رت ميادينها وخلت س��احاهتا النظرية م��ن أية أدلٍة 
تؤك��د صحة دعواها، أو تدل��ل عليها بأي صورٍة من الص��ور؛ فلم تربز أدلة 
نس��بتها اس��تقراَء القواعد للمصادر ولو بش��كٍل محتمٍل، وليس فيها كذلك 
بي��اٌن لمعايير بناء هذه المصادر لقاعدي��ة القواعد والكيفيات التي تثبتت هبا 

من ذلك.

وغاي��ة ما يمكن أن نق��ف عليه أن المؤلفات التي كتب��ت يف القواعد عند 
مفس��ٍر أو أكثَر التزمْت عقد ترجمٍة للمفس��ر صاحب المصدر الذي تشتغل 
بقواعده، تتكل��م فيها عن مكانته العلمية، وأهمي��ة كتابه، وعصره، وحياته، 
، وهو كالٌم غير  ومؤلفات��ه... إل��خ مما يذكر يف تراج��م المؤلفين بوجٍه ع��امٍّ
مفي��ٍد يف بيان كيفية اش��تغال المصدر بالتقعيد ومنهجيته المس��لوكة يف ذلك 
الت��ي س��وغت للمؤلفات الق��ول بتقريره للقواع��د عرب االس��تقراء والتتبع، 

وأباحت للمؤلفات نقل نصوصه بوصفها قواعَده التي قررها.
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إنَّ خلوَّ المؤلفات من إثبات الدعوى المركزية لعملها ش��يٌء ُمستغَرٌب، 
ولذا س��نجتهد يف تأمل واقعها من جهتين رئيس��تين، عسى أن يعطينا التأمل 

فيهما شيًئا من الدالئل التي لم تظهر يف الجانب النظري.

فأم��ا الجه��ة األول��ى فه��ي: المصادر الت��ي اش��تغلت المؤلف��ات بجمع 
قواعدها، ونسبت لها تقرير القواعد.

وأم��ا الجهة الثاني��ة فهي: المحددات المنهجية الت��ي وضعتها المؤلفات 
لجمع القواعد من المصادر. 

الجهة األولى: مصادر المؤلفات وتقرير القواعد:

إن اختيار المؤلفات لمجموعة م��ن المصادر يدل على نوِع تميٍز وفرادٍة 
لتل��ك المص��ادر يف تقرير قواعد التفس��ير، ول��ذا خصت المؤلف��ات عملها 
بمجموع��ٍة من المصادر تجمع قواعدها المقررة، وحتى يمكننا البحث عن 
أية دالئ��َل للمؤلفات يف كون تلك القواعد مقررًة فال بد من النظر يف اختيار 
اًل ومنهجيتها يف ذلك، وهل كان ثمة توافٌق بين  المؤلفات لتلك المصادر أوَّ
المؤلف��ات على تلك المص��ادر، ثم ننظر يف واقع تل��ك المصادر من حيث 

خطوها لتقرير القواعد أو ال.

أ- اختيار المصادر ومسوغاته:

إذا كان��ت المؤلف��ات تنس��ب للمص��ادر التي اش��تغلت هبا تقري��ر قواعد 
التفس��ير، فه��ذا معناه أن يف ه��ذه المص��ادر خصوصياٍت ماَي��َزْت هبا غيَرها 
من مصادر الرتاث اإلس��المي، وذلك َيعن��ي أن اختيارها للمصادر ال بد أن 
يخضع لمحدداٍت منهجيٍة، وأن تخلَو هذه المصادر المعتمدة من التشكيك 

يف صالحيتها الستخالص القواعد المقررة منها.
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وبعد مراجعتنا للمؤلفات لم نقْف على أية محدداٍت منهجيٍة يف اختيارها 
لبعض المصادر دون بعٍض، بل وقفنا يف بعض المؤلفات على ما ُيثبُت غياب 
المنهجي��ة يف االختيار للمصادر، كما وقفنا على اضطراب موقف المؤلفات 
تجاه بعض المصادر من حيث صالحيتها الستخالص القواعد منها أو عدم 
صالحيتها لذلك، فالمتأمل لواقع المؤلفات يجد ثمة تباينًا ظاهًرا بينها تجاه 
بعض المصادر؛ من حيث صحة اس��تمداد القواعد منها أو عدم صحة ذلك، 
فقد تباينت المؤلفات يف النظرة إلى كتب التفس��ير تباينًا واضًحا بين مؤلفات 
تعتمدها أساًس��ا الس��تمداد القواعد منها، وهي المؤلفات التي جعلت مدار 
عملها يف القواعد على كتب التفسير، ومؤلفات تنتقد ذلك وتستبعده، فتنص 

على عدم صالحية كتب التفسير ألن تكون جهة إمداٍد لقواعد التفسير.

فالناظر يف كتابِي السبت وهشام مومني سيجد نّصهما على استبعاد كتب 
التفس��ير من جهات اس��تمداد قواعد التفس��ير)1). وقد نقل تصريح الس��بت 

واعتمده كتاب قواعد التفسير عند ابن جريٍر الطربي للكثيري)2). 

نذكر  »لم  بقوله:  التفسير  قواعد  استمداد  جهاِت  ضمن  التفسير  كتَب  ذكِره  عدَم  السبت  علل   (1(
كتب التفسير مع أهنا مشحونٌة بالقواعد بسبب أن وجود القواعد فيها إنما هو عبارٌة عن تطبيقاٍت 
للقواعد، وليس المقصوُد من ذكرها تقريَرها، كما هو الحال يف الفقه مثاًل، فإن كتبه مشحونٌة 
قواعد  األصول«.  قواعد  منها  ُيستمد  مادًة  الفقه  كتب  تعترب  ال  ذلك  ومع  األصولية،  بالقواعد 
كتب  إلى  الرجوع  ض��رورة  بعدم  مومني  هشام  وصرح   .)41  /1( ودراس��ًة،  جمًعا  التفسير 
أحكامه  واستنباط  القرآن  معاين  تفسير  نقول:  أن  »يمكن  فقال:  القواعد،  التفسير الستخالص 
متوقٌف بالضرورة على علم قواعد التفسير... أما هو -أي علم قواعد التفسير- فإنه ال يحتاج 
إلى التفسير بنفس درجة اضطراره إليه، وإن كان تحصيل قواعد هذا العلم ربما احتيج فيه إلى 
إعمالها، كشأن هذا  يناسب  بما  لمادهتا،  الجمع  التفسير على سبيل  وتتبعها يف كتب  إحصائها 
العمل الذي نقوم به، هذا مع كون ذلك غيَر الزٍم وال ُمطَِّرٍد؛ إذ يمكن اعتبار قواعد التفسير دونما 

حاجٍة إلى مراجعة كتب التفسير«. قواعد التفسير عند الموزعي )ص: 137-136).
)2) قواعد التفسير عند الطربي للكثيري )1/ 3).
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وأما كتابا »قواعد التفس��ير عند ابن جريٍر الطربي« و»قواعد التفسير عند 
ابن الفرس«، فإن مؤلفهما وإن لم يصرح فيهما باستبعاد كتب التفسير وعدم 
صالحيتها الستمداد القواعد منها، إال أنه لما ذكر مصادر استمداد القواعد 
َفين على كتب  لم يذكر كتب التفس��ير فيها، مع كون مدار عمله يف كال المؤلَّ

التفسير)1). 

وه��ذا التباي��ن دالٌّ عل��ى مق��دار التناف��ر المنهج��ي ُتجاه كتب التفس��ير، 
واألعجب منه أن بعض المؤلفات التي كان مدار عملها يف القواعد أساًس��ا 
على كتب التفس��ير أو تفس��ير آيات األحكام تنص يف مقدماهتا النظرية على 
اس��تبعاد كتب التفس��ير م��ن جهات اإلم��داد؛ ككتابي منعم س��نون، وكتاب 

الكثيري، وقواعد التفسير عند الموزعي. 

َل من صرح باستبعاد كتب التفسير وعدم  بل إن كتاب السبت وإن كان أوَّ
صالحيته��ا الس��تمداد القواعد، إال أنه لما س��رد المؤلفات التي اس��تخرج 
منه��ا جميع ما تحويه من القواعد، جعل على رأس��ها كتب التفس��ير وعلوم 
القرآن وصرح بكون تفاسير الطربي والشوكاين والشنقيطي من الكتب التي 

اعتمدها يف ذلك)2) ونقل عنها بعض قواعد كتابه)3).

)1) عّدد المؤلف يف كتابيه جهات استمداد قواعد التفسير فذكر أهنا: 1- اللغة. 2- النحو والصرف. 
3- علم البيان. 4- أصول الفقه. 5- القراءات. 6- أسباب النزول. 7- الناسخ والمنسوخ. ولم 

يذكر كتب التفسير.
)2) قواعد التفسير جمًعا ودراسًة، )1/ 3).

)3) وال ندري كيف يقول إن ذكر القواعد يف كتب التفسير ال يكون وارًدا مورد التقرير للقاعدة، بل 
القواعد؟ أم أن   القواعد، فهل معنى ذلك أال نعتد هبذه  التطبيق لها، ثم يأخذ منها بعض  مورد 
مورد  واردٌة  أهنا  ورأى  أحياًنا،  التفسير  كتب  من  القواعد  بعض  اختيار  وجهته يف  َبيََّن  المؤلف 

التقرير؟ وهو ما لم يفّصل فيه السبت وال ذكره!
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فواضٌح من خالل ما سبق أن الوقوف على األسباب التي دفعت المؤلفات 
العتبار المصادر التي عملت من خاللها مقررًة لقواعد التفس��ير غيُر متيس��ٍر، 
وأن��ه ليس ثم��ة معايي��ُر تل��وح يف اختي��ار المؤلف��ات للمصادر، وليس��ت ثمة 
ُمس��وغاٌت ُتجاه اختيار المصادر يمكن استلماحها، وأن واقع المؤلفات ُتجاه 
هذه القضية يخلو من أية أدلٍة، وال يجمعها زماٌم منهجيٌّ ُمطَِّرٌد يحصل توافقها 
عليه، بل كان كل مؤلٍف يش��تغل يف تلك الدائرة على َوْفِق ذوقه الخاص الذي 

عجزنا عن استكناه محدداته. 

ب- واقع المصادر: 

إن الناظ��ر يف المص��ادر الت��ي اش��تغلت المؤلفات بجم��ع قواعدها يجدها 
متنوعًة ومتعددًة ومتفاوتَة األهداف والفنون والغايات)1)، فمن خالل النظر يف 
المصادر التي عملت من خاللها المؤلفات أمكننا قسمتها إلى ثالثة أقساٍم)2):

القسم األول: كتب التفسير.

القس��م الثاين: مصادر عام��ة ومتنوع��ة؛ كالمؤلفات األصولي��ة، واللغوية، 
والعقدية، وكتب علوم القرآن.

القسم الثالث: مؤلفات معاصرة يف قواعد التفسير؛ ككتاب »القواعد الحسان« 
للس��عدي، وكت��اب »قواعد التفس��ير؛ جمًعا ودراس��ًة« لخالد الس��بت، وكتاب 

»قواعد الرتجيح عند المفسرين؛ دراسٌة نظريٌة تطبيقيٌة« لحسين الحربي)3).

)1) ُتراجع مصادر المؤلفات يف المقدمة األولى المتعلقة بالعرض الوصفي لمؤلفات الدراسة.
)2) ُتراجع تلك المصادر يف المقدمة األولى المتعلقة بالعرض الوصفي لمؤلفات الدراسة.

المفسرين، وأصله ُأطروحٌة  بين  الرتجيح  َبيٌِّن من عنوانه- يعالج قواعد  )3)  وهو كتاٌب -كما هو 
=علميٌَّة نال هبا المؤلف درجة الماجستير، وقد صدرت طبعته األولى يف مجلدين عن دار القاسم 



127املبحث الثاني: املؤلفات وتقرر القواعد

فأما القسم األول )كتب التفسير(، فلم يتيسْر لنا تبين كيفية حدوث تقرير 
القواعد فيها؛ فس��واٌء تلك التفاس��ير التي عملت عليها المؤلفات أم غيرها، 
فإن��ه ليس من غرضها أصاًل تقري��ر القواعد الكلية االس��تقرائية، بل غرضها 
بي��ان معاين الق��رآن وما يتعلق هبا؛ ولذا فمن البده��ي أال تقصد لتقرير قواعد 
التفس��ير وتحرير الكالم عليها؛ إذ ذلك ليس منوًطا هبا وال بالكتب التطبيقية 
الرئيسة يف أي فنٍّ كما أنه ليس من غرض كتب الفقه واللغة تقرير قواعدهما، 
وإنم��ا تس��تخلص القواع��د الحًقا من تل��ك الكتب بع��د اس��تقراء تطبيقاهتا 
وتحري��ر متناظراهتا، وتصنيف جزئياهتا، وتحديد الحكم الكلي الس��اري يف 

تلك الجزئيات... إلى آخر ذلك مما يلزم لمن أراد العمل يف القواعد.

فالناظ��ر يف كت��ب التفس��ير ل��ن يظهر ل��ه قصدها إل��ى تقري��ر القواعد عرب 
االستقراء والتتبع والتنصيص عليها وصياغتها، كما صرحت بذلك المؤلفات 
ب��ل تصوُر ذلك مغالط��ٌة علميٌة كبي��رٌة يف فهم مقاصد تل��ك الكتب، ويف فهم 
القواعد ذاهتا كما سيأيت؛ فالتفاسير ال تقرر القواعد ذاهتا وإنما تحوي بالنسبة 
ِد والمشتغل بالعمِل يف القواعد ثروًة عظيمًة للتأمل وتبين المالحظات  للُمَقعِّ
والمعاين الت��ي يمكن أن تمثل َمْعِقًدا وإطاًرا كليًّا لضبط التفس��ير، والتي متى 

قام بتتبعها واستقرائها والتثبت من كليتها أمكنه أن يقرر قواعد التفسير. 

ُل هبا  عام )1417ه� - 1996م(، وقد عّرف قواعد الرتجيح بأهنا »ضوابُط وقواعُد أغلبيٌة ُيتَوصَّ
إلى معرفة الراجح من األقوال المختلفة يف تفسير كتاب اهلل«. وقد َصنََّف قواعَد الرتجيح عدَة 
تصنيفاٍت رئيسٍة، وتحتها تصنيفاٌت فرعيٌة، وبنى تقسيم فصوله ومباحثه على تلك التصنيفات، 
المتعلقة  الرتجيح  قواعد  القرآين،  بالنص  المتعلقة  الرتجيح  قواعد  وقد جاءت فصوله كاآليت: 
بالسنة واآلثار والقرائن، قواعد الرتجيح المتعلقة باستعمال العرب لأللفاظ والمباين. وسيأيت 

كالٌم على منطلقاته يف بناء الحكم بالقاعدية الحًقا.

=
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إن المتأم��ل يف التفاس��ير ويف كاف��ة مناحيه��ا وموارده��ا وأدواهت��ا ُبغي��ة 
اس��تخالص القواعد الكلية المقررة فيه��ا قصارى ما يخرج به يف هذا الباب 
��ُر بجملة من االفرتاضات والملحوظات والقضايا التي  أن يحصل له التَّبصُّ
تحتاج إلى اختباٍر وتتبٍع للجزئيات المتعلقة هبا، واختباٍر لألحكام الس��ارية 
فيه��ا... إل��خ؛ حت��ى ُيمكنَ��ه الحك��م بالقاعدية فيم��ا تحققت فيه الش��روط 
والمعايير، وأما أن تكون التفاس��ير قامت هبذا فحررت قواعدها بذاهتا فهذا 
ُر؛ إذ هو جهد المتصدي للتقعي��د والمنتصب له، وليس صنيًعا  م��ا ال ُيَتَص��وَّ

تمارسه هي، وإال خرجت عن كوهنا تفاسيَر. 

وليس هذا نفًيا الس��تبطان المفس��رين يف ممارس��تهم التطبيقية لكثيٍر من 
القواعد، وتأسيسهم عليها يف تفاسيرهم؛ إذ ذلك من األمور البدهية التي ال 
يمكن إنكارها وال المصادرة عليها، فقد »كان للمفسرين مناهُج يف التفسير، 
وق��د توصل كلٌّ منهم إل��ى قواعَد وَضحت له يف فِك��ِره، فكانت هاديًة له يف 
تفس��يره؛ س��واٌء أذكر ه��ذه القواعد وأباهن��ا منهًجا له، أو ل��م يذكرها، لكنها 
كانت ماثلًة يف تصوره«)1)، ولسنا ننفي كذلك إمكانية أن ينص المفسر على 
بعض قواع��ده، أو إمكانية اس��تخالص تلك القواعد بالش��روط المنهجية، 
وإنم��ا المراد هنا التنبيه على األصل الس��اري يف كتب التفس��ير وغيرها مما 
ماثلها من كتب الفنون األخرى من عدم قصديتها وانتصاهبا للتقعيد وتقرير 
القواعد؛ إذ ال يعمد المفسر إلى النص على قواعده الكلية االستقرائية، وإن 
ا ويف عدٍد ضئيٍل من القواعد، ال أن يكون متعمًدا  حصل يكون أمًرا نادًرا جدًّ

النص على كافة ما استبطنه من قواعَد.

)1) قواعد التدبر األمثل لكتاب اهلل، َحَبنََّكة الميداين، دار القلم، ط: 4 )ص: 12-11).
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 ويقّرر ذلك ش��اكر ُمَبيِّنًا أنه ليس »مِن َعَمِل أيِّ كاتٍب مبيٍن عن نفس��ه، أن 
ل كلِّ شيٍء فيفيَض يف شرح منهجه يف القراءة والكتابة = وإالَّ يفعْل،  يبدأ أوَّ
��ًرا تقصي��ًرا ال ُيْقبل منه بل يردُّ عليه = ثم يكتُب بعد ذلك ما يكتُب  كان مقصِّ
ليق��ول للناس: هذا هو منهج��ي، وها أنا ذا طبَّقته. هذا س��خٌف مريٌض غير 
معق��وٍل، بل عكُس��ُه هو الصحيح المعق��ول، وهو أن يكت��ب الكاتب مطبًِّقا 
منهجه، وعلى القارئ والناقد أْن يستِشفَّ المنهج ويتبيَّنه، محاواًل استقصاَء 

وجوهه الظاهرة والخفّية، مّما يجُده ُمَطبًَّقا فيما كتب الكاتب«)1). 

فمدونات التطبيق ال تطرح نصوًصا لقواعَد قامت بتحرير قاعديتها هي، 
وإنم��ا تحمل ث��روًة هائلًة من المعاين واإلش��ارات الحامل��ة ألحكاٍم خاصٍة 
والت��ي َتِرُد كثي��ًرا يف س��ياقات االحتجاج ل��رد األقوال ونقده��ا، والتي متى 
تم التثب��ت من قاعديتها واختبار كليتها َعْبَر االس��تقراء والتتبع أمكننا الظفر 

بعدها بقواعد التفسير.

وأما القس��م الثاين )مصادُر عام��ٌة ومتنوعٌة(، فهي مصادُر متنوعٌة يف الفقه 
واألص��ول واللغ��ة وغيرها، وليس��ت قاص��دًة للتقعيد للتفس��ير عل��ى َوْفِق 
المفه��وم ال��ذي انطلقت من��ه المؤلفات بأي وج��ٍه من الوج��وه، ولم يذكر 
أح��ٌد م��ن مؤلفيها ذلك، وغاية األم��ر أن بعض هذه العلوم ترتبط بالتفس��ير 
بعالقات، أو إن ش��ئنا قلنا: لها بالنص القرآين صالٌت تختلف بحس��ب كلِّ 
؛ وم��ن َثمَّ َي��ِرُد الحديُث فيها ع��ن بعض اآليات وتفس��يرها، وما  عل��ٍم وفنٍّ
يمكن أن ُيس��تنَْبَط منها؛ سواٌء من أحكاٍم كما هو حال الفقه وأصوله، أم من 
جمالياٍت بالغيٍة أو دقائَق نحويٍة كما هو الحال يف بعض علوم اللغة، أو من 

)1)  رسالٌة يف الطريق إلى ثقافتنا، )ص: 21-20).
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أمثلٍة وش��واهَد، ويف أثناء ذلك يذكر أهل هذه الفنون وأرباب هذه المصادر 
كالًم��ا ويق��ررون معاين، غير أن أحًدا منهم لم يق��ل بأن هذه المعاين أو تلك 

األحكام قواعُد تفسيريٌة كليٌة. 

على أن هذا ال يمنع أن تكون بعض المعاين التي ذكرها أهل هذه الفنون 
أو غيرهم قواعد للتفسير، إال أن إثبات هذا له طرٌق علميٌة معتربٌة إذا اتُّبعت 
وُس��لكت، أما أن يكون مجرد ذكر بعض المصادر لبعض المعاين التي ُيرى 
أن لها تعلًقا بالنص القرآين أو تفس��يره مس��وًغا للق��ول بقاعدية هذا المعنى 
ًغا لدخول الباحثين على تل��ك المصادر لينتقي  ونس��بته للمصدر، أو ُمَس��وِّ
كل باح��ٍث النصوص الت��ي يراها قواعَد= فإن هذا مم��ا ال ُيقَبُل بحاٍل، وإال 
- قديًما وحديًثا على الشكوى من الفراغ القاعدي  فالعلماء تتابعوا -كما مرَّ

للتفسير مع وجود هذه المصادر وتداولها يف أزماهنم.

وينس��حب ه��ذا على المص��ادر كافًة يف هذا القس��م؛ إذ ال ف��رق، فما من 
مص��در منه��ا  َزَع��م أنه يقعد للتفس��ير، حتى أق��رب هذه المصادر للتفس��ير 
وأكثره��ا التصاًقا به؛ وهي كتب علوم القرآن، ال يظفر الناظر فيها بما يجعله 

يقطع أو يظن بأن أرباهبا قصدوا التقعيد للتفسير.

وأما القس��م الثالث )مؤلفاٌت معاصرٌة يف قواعد التفس��ير(، فلم يتيس��ر لنا 
كذل��ك فهم كيفي��ات حدوث التقرر فيه��ا؛ فالمؤلفات المعاص��رة يف قواعد 
التفسير والتي مثلت مصادَر رئيسًة لبعض المؤلفات يف جمع القواعد ككتاب 
السبت لم تزعم لنفسها استقراء القواعد وتقرير قاعديتها، بل إهنا نفت ذلك 
عن نفس��ها وأحالته على العلماء الس��ابقين، وأما المؤلفات األخرى السابقة 
عل��ى تل��ك المؤلفات ككتاب الس��عدي ففيها وصف للكثي��ر من النصوص 
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بالقاعدية يف التفس��ير، إال أهنا لم تنص عل��ى مفهوم القاعدة لديها، ولم يكن 
انطالقه��ا من المفهوم الذي انطلقت منه المؤلفات للقواعد من كوهنا ُحْكًما 
يًّ��ا منطبًق��ا عل��ى جزئياٍت، كم��ا أهنا لم تص��رح بلزومها اس��تقراَء القواعد  ُكلِّ

وتقريرها َوْفًقا لهذا المفهوم، بل إن ظاهر واقعها على خالف ذلك. 

وإذا لم يتيس��ر لنا فهم وجهة المؤلفات يف إثبات دعواها بتقرير المصادر 
الت��ي عملت عليها للقواعد، ال من خالل المؤلفات ذاهتا، حيث لم تربز أية 
أدل��ٍة على صحة ذل��ك، وال من خالل النظر يف المصادر التي عملت عليها، 
ال م��ن حيث اختياره��ا وال من حيث واقعها، فإنه لم يع��د أمامنا لفهم ذلك 
إال النظ��ر يف كيفيات جمعها لتلك النصوص الكثيرة من المصادر باعتبارها 
قواع��َد مقررًة، والتأم��ل يف محدداته؛ إذ هي أخذت م��ن نصوص المصادر 
وترك��ت ما ُينْبُِئ عن مح��دداٍت منهجيٍة لديها إزاَء بع��ض النصوص دفعتها 
العتبار هذه النص��وص بعينها بمنزلة قواعَد مقررٍة من قِبل المصادر، وبيان 

ذلك يف السطور التالية: 

الجهة الثانية: جمع القواعد ومحدداته يف المؤلفات: 

النظر يف محددات جمع القواعد والمعايير التي أسست عليها المؤلفات 
جمع قواعدها منظوٌر فيه لجانبين: 

الجانب األول: تصريح المؤلفات بمحددات الجمع ومعاييره.

الجانب الثاين: الواقع التطبيقي لجمع القواعد يف المؤلفات.

فأما الجانب األول: المتعلق بتصريح المؤلفات بمحددات الجمع:

فبعد مراجعة المؤلفات مراجعًة شاملًة دقيقًة للبحث عن ضوابط جمعها 
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لتل��ك النصوص م��ن المص��ادر، ومعرفة المح��ددات التي اس��تطاعت من 
خالله��ا انتقاء بع��ض النصوص من المصادر ومنحها رتب��ة القاعدية، وترك 
بع��ض النص��وص األخرى وعدم وصفه��ا بالقاعدية لم نق��ف على تصريٍح 
للمؤلف��ات يف هذا إال مؤلًفا واح��ًدا)1)؛ فالمؤلفات لم تبي��ن الكيفيات التي 
عرف��ت هبا القواع��د داخل المص��ادر التي عمل��ت عليه��ا، وال المحددات 
التي مايزت من خالله��ا بين نصوص المصادر؛ فاعتمدت بناًء عليها بعَض 

رًة دون غيرها من بقية النصوص... إلخ. النصوص قاعدًة تفسيريًة مقرَّ

وقد كان إفصاحها عن تلك المحددات أمًرا يف غاية األهمية لنتبين طبيعة 
نظرهتا لدعوى تقرر القواع��د يف المصادر لهذه النصوص المجموعة وفهم 

أسباهبا ودوافعها، إال أن المؤلفات لم َتُجْد علينا بشيٍء من ذلك.

ويف ض��وء ع��دم ن��صِّ المؤلفات عل��ى مح��ددات الجمع ف��إن تحريرنا 
ا؛ إذ المؤلفات ترتكز  الموقَف من قواعدها والحكم عليها صار مشكاًل جدًّ
بذلك على منطلقاٍت ال يتيسر الوقوف على دالئلها بأي صورٍة من الصور، 
وه��و ما يجع��ل ُحكمه��ا بالقاعدية عل��ى ما أوردت��ه من النص��وص ُعرضًة 

لتشكيٍك وطعٍن كبيريِن.

ونظ��ًرا لخطورة اإلش��كال وكونه يقضي على عمل المؤلفات وُيس��قطه 
تماًم��ا، فإنن��ا رأينا قب��ل الخط��و لتقرير ذلك ل��زوم تتبعن��ا الواق��ع التطبيقي 
للمؤلف��ات ال��ذي تس��رد في��ه القواعد وتش��رحها عس��ى أن نس��تخلص منه 
المحددات التي جرى جمع القواعد تبًعا لها، وبالتالي فهم رؤيِة المؤلفات 
إزاء الق��ول بتقرير المصادر لقاعديتها وتأس��يس األح��كام تبًعا لها؛ إذ ليس 

)1) وهو كتاب »قواعد التفسير عند ابن جريٍر الطربي« للكثيري، وستأيت مناقشته.
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م��ن المنطقي تصور خلوِّ الواق��ع التطبيقي للمؤلفات من أية مس��وغاٍت تم 
االعتماد عليها يف الجمع، ال س��يما وأهنا قامت فعليًّا بالممايزة بين نصوص 
المصادر وتخيرت بعضها ومنحته وصف القاعدية دون س��واه، مما ُيوحي 
بأن لها وجهًة منهجيًة إزاَء الجمع واالختيار والرتك، وما يكون قاعدًة مقررًة 

من نصوِص المصادر وما ليس كذلك.

الجانب الثاين: الواقع التطبيقي لجمع القواعد يف المؤلفات: 

اجتهدت الدراس��ة يف تتب��ع الجانب التطبيق��ي للمؤلف��ات؛ لتتبين كيفية 
��َرْت هبا يف ذلك حتى تتبصَر بالنظرة  جمعه��ا للقواعد والمحددات التي َتَأطَّ

المنهجية للمؤلفات إزاء دعواها بتقرير المصادر لقاعدية ما جمعوه منها.

ولم��ا كان الواق��ع التطبيق��ي للمؤلف��ات ال يحوي إال عدًدا م��ن القواعد 
المشروحة والممثَّل لها اجتهدت الدراسة يف القيام ب�:

-  تأمل نصوص القواعد ومتوهنا وتصنيفاهتا وكالم المؤلفات عليها.

-  تتبع نصوص القواعد يف مصادرها التي انتزعت منها.

-  االجتهاد يف تأمل سياقات هذه النصوص يف المصادر وسائر ما احتّف 
هبا؛ لتبين مختلف األسباب والمسوغات التي أفضت إلى اعتبار تقرير 

المصادر لقاعدية النصوص.

وبعد هذه الجولة الموس��عة م��ع النصوص التي ارت��أت المؤلفات تقرر 
قاعديته��ا يف المصادر، لم يتبين لنا محدداٌت منهجيٌة ُيمكننا الجزُم بنس��بتها 
للمؤلف��ات والقول بصدورها عنها يف الجمع للنصوص القاعدية، والحكم 
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بتقرره��ا؛ فالمؤلفات تورد أعداًدا هائلًة من النصوص المحكوم بقاعديتها، 
والتي لم يتبين لنا على طول البحث والتتبع وجُه اعتبار تقرير المصادر لها، 
وغاي��ة ما ظهر لنا فقط جملة قرائَن وعالماٍت يف بعض ما أوردته المؤلفات 
دون بع��ٍض، وترج��ح عندنا أن المؤلفات أسس��ت عليه��ا يف الحكم بتقرير 
المص��ادر لقاعديتها؛ ومن ثم أباحت لنفس��ها بناًء عليها نقَل هذه النصوص 
م��ن المصادر وجمعها ووصفها بكوهنا قواعَد تفس��يريًة مقررًة يف المصادر، 

أو استنباط وتركيب نصوص القواعد منها.

َة أموًرا مهمًة بخصوص تلك القرائن يجب التَّنبُّه لها:   على أن هنا َثمَّ

هذه القرائن والعالمات متعلقٌة بجانٍب محدوٍد من قواعد المؤلفات   �
أمكننا الوقوف عليه، وإال فواقع المؤلفات ال ُيفضي لمنهجيٍة مطردٍة 

يمكن التبصر بمالمحها. 

هذه القرائن وإن كانت المؤلفات لم تنصَّ عليها، ولم تبين مس��الك   �
ا تدفع لرجحان  عملها من خاللها، إال أن هناك مسوغاٍت ظاهرًة جدًّ
صدوره��ا عنها يف الحك��م بتقرير المصادر للقواعد، وسنش��ير لهذه 

المسوغات لدى ذكرنا لكل قرينٍة.

��َة قرائُن لها  حضور ه��ذه القرائن يف واق��ع المؤلفات متف��اوٌت، فَثمَّ  �
ظهوٌر يف بعض المؤلفات، وقرائُن لها ظهوٌر يف مؤلفاٍت ُأخرى، كما 
ِف الواحد،  أن بع��ض القرائن له ظهوٌر يف بعض القواعد داخَل المؤلَّ

وبعضها له حضوٌر يف قواعَد أخرى عنده.

وفيما يلي عرٌض لتلك القرائن وبياٌن لمدى صحة تأسيس الحكم بتقرير 
المصدر للقاعدية من خاللها:
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ا ترجيحيًّا أو نقديًّا: ا بوصفه مستنداً القرينة األولى: كون النص وارداً

 بتتب��ع النص��وص التي انتقته��ا المؤلفات يف مصادره��ا األصلية، خاصًة 
تلك النصوص المنتزعة من كتب التفس��ير، َتَبيَّ��َن أن بعضها نصوٌص واردٌة 
كمس��تنداٍت يف س��ياِق الرتجي��ح والنقد لألق��وال، وهذا -يف ض��وء انطالق 
المؤلف��ات م��ن الق��ول بتقرير المص��ادر ونصها عل��ى القواع��د- داٌل على 
ارتكازه��ا الظاه��ر عل��ى أن ورود النص يف هذا الس��ياق عند المفس��ر يعني 
تقريره لقاعديته، وال غرو فما يؤس��س عليه المفسر يف منازع االختيار والرد 
لألقوال يمثل ثروًة يف استكناه منطلقاته التي يصدر عنها يف ممارسة التفسير، 
غير أن الواجب لتأس��يس الحكم بتقرير المصدر لقاعدية هذه المس��تندات 
التي يوردها، ونس��بة تلك القواعد إلي��ه أن يكون المصدر َنصَّ على قاعدية 
هذه المستندات، وطابق مفهوم القاعدة عنده مفهوم المؤلفات، وإال فاألمر 
يقتضي مس��لًكا مختلًفا لتقرير القاعدية يف ضوء واقع كتب التفسير، وكوهنا 
مدوناٍت تطبيقيًة كما أس��لفنا؛ ذلك أن المستند ال يكون هو بالضرورة نص 
القاعدة ذاته، وإنما تكون فحواه المتضمنة يف نصه هي بمنزلة ُحكٍم يحتمل 
أن يك��ون قاعدًة ضابطًة لجزئياٍت كثيرٍة ويحتمل أال يكوَن، ويقتضي إثبات 
قاعدية هذا الحكم القيام بمس��الَك مطولٍة من االستقراء للمواطن المشاهبة 

لذات الموطن الذي وظف فيه ذات الحكم لتبين:

- مدى سريان المعنى الكلي لهذا الحكم عند المفسر واطراده.

-  س��ائر المس��تثنيات والش��روط والضوابط المقيدة له��ذا لمعنى الكلي 
للحكم.
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فالتقعي��د هاهن��ا ال يك��ون بمح��ض نصوص المس��تندات واإلش��ارات 
النظري��ة، وإنم��ا لألح��كام المتضمن��ة فيها والمع��اين الكامنة يف أحش��ائها، 
والتثبت من كليتها باس��تقراٍء موسٍع للجزئيات الداخلة تحتها عند المفسر، 
وإال أضحت بذلك س��ائر المس��تندات واإلش��ارات قواعَد مقررًة، ونصبح 
بذلك أمام عدٍد هائٍل من القواعد يجاوز مئات القواعد عند المفسر الواحد، 
وهو ما يأباه الواقع والمنطق، بل يأباه مفهوم القاعدة ذاهتا؛ إذ القاعدة حكٌم 
َفَق، وأما المستند فليس شأنه كذلك؛  كليٌّ يستخلص، ل نصٌّ ُينتزع كيفما اتَّ

إذ يحمل سبب قبول القول أو رفضه.

والغرض أن مس��تندات المفس��ر يف النق��د والرتجيح ال يمك��ن اعتبارها 
َرها؛ كونه ارتكز عليها يف رد األقوال وقبولها،  قواعَد بذاهتا وأن المفس��ر َقرَّ
وإنم��ا غايتها أن تتضمن إش��اراٍت وأحكاًما ومعاينَ تحت��اج لبناِء كليتها عرب 

ٍل. استقراٍء ُمَطوَّ

يقول د/ موالي عمر حماد بش��أن هذه المس��تندات واإلشارات النظرية 
التي توجد يف كتب التفس��ير: »مع االقتناع بأن هذه اإلش��ارات تش��كل مادًة 
ى هذه  مهم��ًة ألي��ة صياغ��ٍة تأصيلي��ٍة، فإنه لم تق��م إل��ى اآلن محاول��ٌة َتَتَقصَّ
اإلشارات وتتبعها، ويف غياب أي إحصاٍء دقيٍق لها تبقى هذه المادة مظنًة من 
مظانِّ البحِث، وهي بطبيعتها الحالية هذه يف حاجٍة إلى اس��تنباٍط واس��تقراٍء 

ثم استثماٍر«)1).

وإن الناظ��ر يف واق��ع المؤلفات يف ضوء مس��الك التقعي��د التي ذكرنا من 
خالل مس��تندات المفسرين يلحظ أنه بعيٌد كلَّ البعِد عنها، بل وفيه معاكسٌة 

)1) أصول التفسير؛ محاولٌة يف البناء )ص: 24).
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تام��ٌة له��ا؛ ذلك أن المؤلفات تورد نصوص مس��تندات المفس��رين بش��كٍل 
مباش��ٍر وتعتمدها قواع��َد)1)، فإذا كانت قواعد المؤلف��ات التي جمعتها من 
كتب التفس��ير هي مس��تندات المفس��رين، فهي ترى بذلك أن المستند ذاته 

َر قاعديتها. قاعدٌة منصوٌص عليها من المفسر، وأن المفسر َقرَّ

ا باإلفادة أو الضبط يف تفس��ير النصوص  القرينة الثانية: كون النص مش��تهراً
: بشكٍل عامٍّ

ا  ال شك أن بين العلوم اإلسالمية صالٍت كثيرًة، ولما كان النص القرآين نصًّ
مركزيًّا يف العلوم اإلسالمية كان من الطبيعي أن يكون لمختلف العلوم مساٌس 
به وتوارٌد عليه؛ إذ ُيعد الدليل الش��رعي األول الذي ينهل منه كلُّ علٍم ش��رعيٍّ 

يف التأصيل لمسائله وقضاياه، وما يستخلصه فيها من تقريراٍت وأحكاٍم. 

وال شك أن هذه العلوم وإن اشرتكت يف بعض األحوال، إال أهنا تتفاوت 
غايات تعاملها مع النص القرآين ومس��توياته بحس��ب حيثياهتا، كما تتفاوت 

يف الجهات التي تتوارد عليه فيها.

وإن م��ن أكث��ر الفن��ون ُقرًب��ا م��ن التفس��ير اللغة وأص��ول الفق��ه؛ باعتبار 
، وإفادة مفس��ري القرآن منهما  مركزيتهما يف تفس��ير النصوص بش��كٍل ع��امٍّ

. بشكٍل خاصٍّ

)1) وصحيٌح أن المؤلفات َماَيَزْت يف انتقاء المستندات التفسيرية يف المصادر فأخذت منها وتركْت، 
ما يعني أهنا لم تؤسْس بوجٍه منفرٍد على مجرد كون النص وارًدا كمستنٍد تفسيريٍّ أو لم تؤسس 
عليه أصاًل، إال أنَّ نقلها لتلك المستندات واعتبارها قواعَد يف ضوء نصها الصريح على تقرير 
المصادر للقواعد يدل على خالف ذلك، وأهنا انطلقت منها بصورٍة عامٍة، إال أن التبصر بقرائِن 
تعاُملِها مع هذه المستندات يف المصادر، وما يكون منها قاعدة وما ال يكون يتعذر تحريره يف 

واقعها ويف ضوء طرائِق اشتغالِها كما َبيَّنَّا. 
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وبعد تأمل قواعد التفسير الواردة يف المؤلفات وتصنيفاهتا ظهر لنا أن أكثر 
القواعد الت��ي أوردهتا المؤلفات كانت يف األب��واب أو التصنيفات المتعلقة 
باللغ��ة أو أصول الفق��ه)1)، فهي أكث��ر القواعد ال��واردة يف المؤلفات، إذا ما 
قورنت بغيرها من قواعَد لها اختصاٌص مباش��ٌر بالتفسير كمصادر التفسير، 
أو اختالف المفسرين... إلخ، وذلك دالٌّ على أن المؤلفات لما رأت توارد 
العلم��اء على ذك��ر بعض النص��وص وتوظيفهم إياها يف تفس��ير النصوص، 
ورأت إمكانية توظيفها يف تفس��ير القرآن= نسبت للمصادر القول بقاعديتها 

يف التفسير.

وال ش��ك أن تفس��ير النص��وص يرتب��ط بمنظوم��ٍة كبي��رٍة م��ن الضواب��ط 
والقواع��د التي يمكن توظيفها يف ش��رح النصوص وتفس��يرها، بغض النظر 
عن كون هذا النص وحًيا كالقرآن والسنة، أو غير وحي كالنثر والشعر وغير 
ُغ إطالَق وصِف القاعدة على كل ما تم توظيفه يف  ذلك، إال أن ذلك ال ُيَسوِّ
تفس��ير النصوص، وال يسوغ اعتبار كل ما صحت قاعديته يف فنٍّ من الفنون 

قاعدة يف تفسير القرآن خاصًة إال بعد عدة إجراءاٍت منهجيٍة أبرزها:

-  التثبت من قاعديتها ابتداًء يف فنها األساسي؛ كاللغة واألصول وغيرها. 

الفرس جعل  قاعدٍة البن  مئتي  أورد  الفرس«  ابن  التفسير عند  أن صاحب »قواعد  )1) ومن ذلك 
ا باألصول والفقه واللغة  منها ما يتعلق بالدرس التفسيري ستين قاعدًة فقط، وكان الباقي خاصًّ
وعلم الكالم، وكذلك يف كتابه »قواعد التفسير عند الطربي«؛ إذ أورد تسًعا وأربعين وخمَس مائِة 
قاعدٍة؛ منها أربع وثمانون ومائُة قاعدٍة خاصٍة باألصول، وثالٌث وخمسون قاعدًة خاصًة باللغة، 
وإحدى وثالثون قاعدًة خاصًة بعلم الكالم، وخمَس عشرَة قاعدًة خاصًة بالفقه، وكذلك أورد 
كتاب السبت ثمانين ومئتي قاعدٍة كثيٌر منها َيرجع للمادة اللغوية واألصولية، وكذا كتاب »قواعد 

التفسير عند ابن القيم«.
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-  التثب��ت من ك��ون صاح��ب المصدر يج��ري عل��ى َس��نَِن القاعدة وال 
يخالفها. 

-  تقرير المصدر لقاعديتها يف التفسير؛ فمجرد إيراد المصادر لمثل هذه 
النصوص المس��تعملة يف تفسير النصوص بش��كٍل عامٍّ ال يعني تقريره 
لقاعديته��ا يف تفس��ير القرآن؛ ذل��ك أنَّ لكلِّ حقٍل مع��ريفٍّ خصوصياتِه 
وقواع��َده، الت��ي وإن تقاربت يف ج��زٍء فإهنا قد تف��رتق يف آخَر، فبعض 
هذه القواع��د وإن افرتضنا أهنا محل اتفاٍق يف الجملة يف فنوهنا، إال أن 
ما َيِصحُّ قاعدًة يف فنٍّ ربما ال يصح كوُنه قاعدًة يف فنٍّ آخَر، وما يجري 
عل��ى قواعِد فنٍّ ليس ش��رًطا أن يصح إجراؤه على القواعد نفس��ها يف 
فنٍّ آخَر؛ لتمايز كل فنٍّ بخصائَص وموضوعاٍت وحيثياٍت مختلفٍة عن 
اآلخ��ر)1)، والختالف درج��ات اإلعمال والتوظي��ف للقواعد من فنٍّ 

وكيفية  النصوص  مع  التعامل  كيفية  لبيان  جاء  الفقه  أصول  »علم  الحسين:  القادر  عبد  يقول   (1(
وأفعال  باألحكام  ألصُق  الفقه  أصول  علم  أن  إال  غيرها...  أو  قرآنية  أكانت  سواء  تفسيرها؛ 
الذي هو  الذي هو خطابه، والمحكوم  والُحكم  اهلل،  الذي هو  الحاكم  فهو يدرس  المكلفين؛ 
بما  الكريم  للقرآن  فالتفسير شامل  الجهة،  التفسير من هذه  قواعد  المكلف... فهو أخص من 
فيه من عقائَد أو أحكاٍم أو أخباٍر وقصٍص، كما أنه من جهٍة أخرى أعمُّ من قواعد التفسير؛ إذ 
يدرس قضايا الرواية وأخبار اآلحاد وقضايا التكليف واالفرتاضات العقلية، كمسائل التكليف 
بما ال ُيطاق ونحوها... وقواعد التفسير أعمُّ من أصول الفقه؛ إذ ال تختص باألحكام وأفعال 
، فال تدرس  ؛ هي منصبة على النص القرآين بشكٍل خاصٍّ المكلفين، ومن ناحيٍة أخرى هي أخصُّ
القياس واالستحسان... وإن تعرضت لشيٍء من ذلك فليس لذاته، إنما يكون مساعًدا لتفسير 
القرآنية،  للدراسات  الغوثاين  دار  القرآين،  النص  لتفسير  والرد  القبول  معايير  القرآين«.  النص 
ط: 1، 1428ه� - 2008م )ص: 84(، ثم ذكر بعد ذلك اتفاق قواعد التفسير مع األصول يف 
اللة والبيان وكيفية استنباط االحكام من النص وقضايا التعارض والرتجيح يف بعض  مباحث الدَّ
مفهوم  متوقٌف على  ذكرها  التي  االتفاق  بعَض وجوه  أنَّ  يخفى  النسخ، وال  جزئياهتا ومسائل 

التفسير سعًة وِضيًقا.
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، وكذا اختالف فروع القاعدة ومس��ائلها بين الفنون)1)، كما أن  إلى فنٍّ
العلماء تختلف مذاهبهم اللغوية واألصولية اختالًفا كبيًرا يكون له أثٌر 
بال��ٌغ يف إعمال هذه القواعد وتوظيفها، فمجرد اجرتار تلك النصوص 
-ولو كانت قواعَد- إلى س��احٍة أخرى ينبغي أن يكون على َوْفِق رؤيٍة 

علميٍة ُتراعي تفاصيل ذلك االجرتار.

فنقل قواعد النَّسخ مثاًل عند األصوليين وتطبيقها بحذافيرها على تفسير 
القرآن يوقع يف أخطاٍء كثيرٍة؛ ذلك أن النس��خ وم��ا يرتبط به عند األصوليين 

)1) وقد طّبق السيوطي شيًئا من ذلك بصورٍة عمليٍة، فبين أن القاعدة وإن كانت مشرتكًة بين علمين 
إال أن فروعها وتطبيقاهتا ومسائلها تختلف يف كل ِعلٍم بَحَسِب طبيعته، فبعد ذكره لبعض القواعد 
الفقهية يف األشباه والنظائر وبيانه لفروعها َبيََّن جرياَن تلك القواعد يف علم العربية، وَذَكَر الفروع 
المتعلقة هبا يف العربية، ويقول السيوطي: »القاعدة التاسعة والعشرون: الُمَكبَّر ال ُيَكبَّر؛ ومن َثمَّ 
ال ُيشرع التثليث يف غسالت الكلب، وال التغليظ يف أيمان القسامة، وال دية العمد، وشبهه، وال 

الخطأ إذا غلظت بسبٍب؛ فال يزداد التغليظ بسبٍب آخَر يف األصح...

أال   بشرط  ثانيًة،  مرًة  جمُعه  يجوز  الجمع  فروعها:  ومن  العربية،  يف  القاعدة  هذه  تجري  تنبيٌه:   
وقاعدة  ر،  ُيَصغَّ ال  ُر  الُمَصغَّ قاعدة:  أيًضا  العربية  يف  ونظيره  الجموع.  منتهى  صيغة  على  يكون 

فة على الَعَلِم والمضاف«.  ُف؛ ومن ثمَّ امتنع دخول الالم الُمعرِّ ُف ال ُيَعرَّ الُمَعرَّ

ذلك  اعترب  ما  فاألول  أيًضا،  العربية  بمقاصدها يف علم  األمور  قاعدة  تجري  »خاتمٌة:  ويقول:   
النائُم  به  نطق  ما  كالًما  ى  ُيَسمَّ فال  فيه،  القصد  باشرتاط  والجمهور:  سيبويه  فقال  الكالم،  يف 
والساهي، وما تحكيه الحيوانات الُمعلَّمة... ومن ذلك: المنادى النكرة إن ُقِصَد نداُء واحٍد بعينه 
أنَّ  بالنصب، ومن ذلك:  ْف، وُأعرب  َيَتَعرَّ ُيقصد لم  ، وإن لم  مِّ الضَّ بناُؤه على  َف، ووجب  َتَعرَّ
َن بالضم جاَز ضم نعته ونصبه،  َن للضرورِة يجوُز تنوينُه بالنصب والضم، فإن ُنوِّ المنادى المنوَّ
َن مقصوٌر؛ نحو: )يا فتى( ُبني  ، فإن ُنوِّ أو بالنصب َتَعيََّن نصبه؛ ألنه تابٌع لمنصوٍب لفًظا ومحالًّ
النعت على ما ُنِوَي يف المنادى، فإن ُنِوَي فيه الضمُّ جاز األمران، أو النصُب َتَعيََّن... ومن ذلك: 
قالوا: ما جاز إعرابه بياًنا جاز إعرابه بداًل... ومن ذلك: العلم المنقول من صفة، إن ُقِصَد به لمُح 
النحو  ُأدِخَل فيه )أل( وإال فال، وفروُع ذلك كثيرٌة، بل أكثر مسائل علم  المنقول منها،  الصفة 

َمبنيٌة على القصد«. األشباه والنظائر، السيوطي )ص: 49 - 50).
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يخال��ف َدالالت النس��خ عن��د أكث��ر المفس��رين األوائل، فهو عن��د األوائل 
الالت ومس��تعمٌل بمعنى التخصيص، أو التقييد، أو رفع الحكم،  متعدد الدَّ

إلى غير ذلك.

وإن الناظ��ر يف واقع اج��رتار المؤلفات لتلك النص��وص يجد أنه كذلك 
يخل��و من أية مح��دداٍت منهجيٍة؛ فقد نقلت المؤلف��ات كثيًرا من النصوص 
األصولية واللغوية ونس��بتها إلى التفس��ير بنفس صورهتا، بل وأحياًنا بنفس 

أمثلتها دون مراعاٍة لشيٍء مما تقدم من اللوازم المنهجية أو غيرها. 

ولقد كان اجرتار المؤلفات لتلك النصوص واقًعا على صورتين بحسب 
اختالف مصادر العمل يف القواعد: 

الص��ورة األول��ى: نقل النص��وص من مص��ادر اللغة واألصول، ونس��بة 
قاعديته��ا للتفس��ير بعموم��ه، دون الت��زام بأي��ة ل��وازَم منهجي��ٍة، أو اتباع أية 
خطواٍت إجرائيٍة للتثبت من صحة تفعيل القاعدة يف التفس��ير بإضافة قيٍد أو 
حذِف قيٍد، أو غير ذلك مما يلزم لتخصيص قاعدية هذه النصوص بالتفسير 
أو نسبتها إليه، وقد كانت هذه الصورة يف االجرتار أكثر تداواًل يف المؤلفات 

التي لم تتقيد يف جمع القواعد بعدٍد محدوٍد من المصادر. 

الص��ورة الثاني��ة: البح��ث يف المص��ادر عن النص��وص المتعلق��ة باللغة 
��ٍر أو أكثر: وظاهٌر أن هذه الص��ورة صادقٌة فيمن  واألصول، ونس��بتها لمفسِّ
اش��تغل بقواعد تفسيٍر بعينِه أو أكثَر، فقد اجتهدت هذه المؤلفات يف البحث 
يف التفاس��ير عن أي روابَط بينها وبين هذه النصوص توحي بحضورها فيها 
ب��أي صورٍة من الصور، وتدل على إعمالها لهذه النصوص وانطالقها منها، 
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مما جعل االش��تغال بالتفاس��ير وهميًّا ال حقيقيًّا، فالنصوص المشتهرة هي 
األصل الذي نبحث عن تطبيقاته يف كتب التفسير، فإن تم الظفر بتطبيقين أو 
ثالثٍة نس��بت المؤلفات القاعدة للتفسير دون أية معاييَر يمكن استخالصها 
أو التأسيس عليها، وإنما كان األمر مجرد بحٍث عن بعض األمثلة المتفاوتة 
عند المفسر، والتي يتم الحكم عربها بأن المفسر قد أعمل القاعدة ووظفها 

وانطلق منها.

فكتاب »قواعد التفس��ير عن��د أبي عبد اهلل المْوَزعي« أت��ى بجملِة قواعَد 
لغويٍة وأصوليٍة وغير ذلك وَقّرر جريان الموزعي عليها وإعماله لها وتقريره 
لها، وال ش��ك أن الحك��م بصدور الموزع��ي هاهنا عن قاعدٍة م��ن فنٍّ آخَر 
��ٍع، إال أن الناظر يف الكتاب يجد أنه يكتفي  تحتاج إلثباتات واس��تقراٍء ُمَوسَّ
َس��ها من تفس��ير الموزعي، ليس الغرُض منها  بإيراد بعض أمثلٍة متفاوتٍة َتَلمَّ
إثباَت القاعدية أصاًل واالس��تدالل لها، وإنما لالس��تدالل هبا ال غير، حيث 
يقول: »إنني عند ذكر تطبيقات قواعد التفسير، أختار منها ثالثًة أو أربعًة على 
أكث��ر تقديٍر إن تعددت، فإن لم تتعدْد بأن كانت أقلَّ من ثالثٍة عند الموزعي 
أوردهتا جميًعا؛ ألن الغرض يف الحقيقة هو بيان وجه تطبيق القاعدة وكيفيته 

ال إحصاء الجميع«)1). 

وذات األمر تجده عند بقية المؤلفات التي عملت من خالل كتب التفسير، 
ا من فنوٍن ُأخرى وتنس��بها لمصنفات التفسير  حيث تأيت بنصوٍص كثيرٍة جدًّ
بأمثل��ٍة متفاوت��ٍة، فهي ل تتجه أص��الاً إلثبات القاعدية، ول لبيان مس��وغات 

نسبتها للمصدر، بل تعتني فقط ببيان ووجه تطبيق القاعدة وإعمالها.

)1)  قواعد التفسير عند الموزعي، ص: 13.
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ومم��ا يلح��ظ يف كاف��ة المؤلف��ات أن المص��ادر الت��ي نقل��ت منه��ا هذه 
النص��وص تحوي نصوًصا أخرى مش��اهبًة لم تنقله��ا المؤلفات، مما يجعل 
األصل يف االنتقاء من تلك المصادر الذوق الشخصي الخاص بكلِّ مؤلٍف، 
كم��ا يلحظ أن كثرة هذه النصوص وغلبتها يجعل واقع المؤلفات التطبيقي 
ه؛  متطابًقا مع من ينحو للقول بعدم ِعلمية التفسير واستقالليته بقواعَد َتُخصُّ

إذ ذلك شيٌء مما قصدوه يف بيان عدم اختصاص التفسير بقواعَد.

وبغض النظر عن تحليل األسباب التي أفضت هبذه المؤلفات ألن يكون 
صنيعها على هذا النحو، إال أن تأسيس نسبة قواعد الفنون األخرى للتفسير 
ومصنفاته على هذا النحو تبدو ش��ديدة اإلشكال وال يمكن قبولها؛ إذ ليس 
ٌر يدفع لقبولها، وال م��ا يقارب ذلك، بل إن��ه يفتح الباب  ث��م اس��تقراٌء ُمَح��رَّ

إلشكاالٍت كثيرٍة سيأيت الكالم عليها. 

ا بفائدٍة أو ضبٍط ألمرٍ يف التفسير: القرينة الثالثة: كون النص مشتهراً

ُتع��د مؤلفاُت عل��وم القرآن وأص��ول التفس��ير ومقدمات التفاس��ير أكثَر 
التآلي��ف الت��ي ينظر لمادهت��ا باعتبارها تمثل س��ياًجا نظريًّا ضابًطا للتفس��ير، 
باعتبار كثيٍر من مباحث علوم القرآن إنما قامت يف األصل لخدمة التفس��ير، 
وقد مثَّلت بعض النصوص الواردة يف كتب علوم القرآن ومقدمات التفاسير 
وكتب أصول التفس��ير زاًدا لمؤلفات القواعد، حي��ث هنلت منها الكثير من 
النص��وص المتصلة بالق��راءات واألحرف وأس��باب الن��زول والمبهمات، 

رْتها على أهنا قواعُد للتفسير. وصدَّ

وال ش��ك أن كتب علوم القرآن ومقدمات التفاس��ير ُتَمثُِّل الثروة النظرية 
للتفس��ير، وأن تأصيله��ا لبع��ض المع��اين وظه��ور رجاح��ة بع��ض اآلراء 
والتوجه��ات فيها كان دافًعا كبي��ًرا للمؤلفات العتبار ه��ذه المعاين واآلراء 
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قواع��َد مقررًة م��ن قَِبِل هذه المصادر، غير أن اإلش��كال َيكُم��ُن يف أن كتب 
علوم القرآن لم يكن من أغراضها التقنين التقعيدي للتفسير؛ فالمسائل التي 
ا  تناقش��ها مما لها صلٌة بالتفس��ير، كأس��باب النزول وغيرها يأتي نقاشها عامًّ
ومجمالاً دون القصد للتقرير التقعيدي، وصحيٌح أنه يمكن العتماد عليه يف 
التأصيل لبعض المسائل، إل أن تقرير القواعد الكلية الستقرائية للتفسير أمٌر 
أعمُق من ذلك بكثيرٍ؛ ول يتصور أن مؤلفات علوم القرآن عمدت لستقراِء 
وتتبِع سائرِ ما َتذُكُر من تلك المسائل، وأنها رامت تقريرها باعتبارها قاعدةاً 

للتفسير، هذا ما ل يمكن ادعاؤه بحاٍل. 

وم��ن هنا كان قبول تق��رر قاعدية بع��ض النصوص ال��واردة فيها يحتاج 
ُل عليه، كما أن القطَع بنس��بة أح��ِد مضامينها  لمس��وغاٍت أخرى تثبت��ه وُتَدلِّ

ُده. لمفسٍر بعينه يحتاج الستقراٍء خاصٍّ ُيَؤكِّ

وإن الناظر يف واقع المؤلفات َيِجُده مماثاًل لما ذكر قبل يف نقاش القرينة 
الس��الفة، حي��ث ينهل بعضها من نص��وص هذه المصادر مباش��رًة ما يعتربه 
قاعدًة للتفس��ير بدون أي ذكٍر لمس��وغات هذا االعتبار وال كيفيات الحكم 
ب��ه، ويقوم بعضها بنس��بة هذه النصوص للمفس��رين وكتب التفس��ير بأمثلٍة 

وشواهَد ليست لتقرير القاعدية، وإنما لبيان إعمال القاعدة يف المصدر.

ا بقاعديته يف التفسير يف بعض المؤلفات  القرينة الرابعة:  كون النص محكوماً
المسماة بقواعد التفسير:

لجأت بعض المؤلفات إلى اعتماد القواعد المنصوص على قاعديتها يف 
بعض المصادر المس��ماة بقواعد التفس��ير، وذلك ككتاب »قواعد التفسير« 
للس��عدي، و»قواعد التفس��ير« لخالد الس��بت، و»قواعد الرتجيح« لحسين 

الحربي.
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فه��ذه المص��ادر هي مؤلف��اٌت يف قواع��د التفس��ير، وصرح��ت بقاعدية 
النص��وص الواردة فيها واعتمادها قواعَد للتفس��يِر أو للرتجيح يف التفس��ير، 
ول��ذا فنق��ل بعض المؤلف��ات عنها ظاه��ٌر يف اعتبارها أنَّ الحك��م بالقاعدية 
ال��وارد يف هذه المص��ادر ُيَعدُّ تقريًرا منها لقاعدية م��ا أوردته من النصوص، 
وال غرو فإن وجود بعض النصوص الموصوفة بالقاعدية يف تلك المصادر 
المس��ماة بقواع��د التفس��ير دافٌع العتب��ار تقرر ه��ذه القواعد م��ن قَِبِل تلك 
المصادر، ال س��يما إذا كان لها شهرٌة وقبوٌل بين الدارسين وتداوٌل واسٌع يف 

العديد من البحوث كما هو الحال مع هذه المصادر. 

والناظ��ر يف ه��ذه المص��ادر الت��ي ج��رى فيه��ا التصري��ح بقاعدية بعض 
النصوص يف التفسير يجدها على قسمين:

األول: مص��ادُر ل��م تص��رح بمفه��وم قواعد التفس��ير فيها كم��ا يف كتاب 
السعدي.

الثاين: مصادُر صرحت بمفهوم قواعد التفس��ير فيها، وهما كتابا الس��بت 
والحربي.

وال ش��ك أن لكل قسٍم طرائَق يف التعامل حتى يتم تأسيس القول بتقريره 
للقواعد.

فأم��ا األول فإن تأس��يس الحكم بتقريره��ا للقاعدية يس��تلزم أن يحصل 
التطاب��ق يف مفهوم »قواعد التفس��ير« بينه وبين المؤلفات، وس��بيل الوصول 

إلى ذلك يكون بأحد أمرين:

األول: أن يصرح المصدر بمفهومه للقاعدة؛ مع كون ذلك المفهوم موافًقا 
لمفهوم القاعدة يف المؤلفات، والسعدي لم يصرح بمفهومه للقاعدة هنا.
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الث��اين: أن تثبت مؤلف��ات القواعد أن مفهوم القاع��دة يف المصدر موافٌق 
لمفهومها يف القاعدة التفس��يرية، وال يلزمها إلثبات ذلك أن يحصل التعبير 
ع��ن القاعدي��ة يف المصدر بلف��ظ القاعدة دون ما س��واه، ب��ل يمكن أن يعرب 
المص��در باألصل أو الضابط أو القاعدة أو الفائدة أو بالقانون أو بغيرها من 
األلفاظ، بشرط أن يكون مفهومها عنده هو مفهوَم المؤلفات نفَسه للقاعدة 
التفس��يرية؛ من حيث كوُنها ُحكًما كليًّا سارًيا يف جزئياٍت ُيتوصل من خالله 

لبيان المعاين، ومعرفة الراجح منها والمرجوح. 

ه إلى أن مصطلح »قواعد التفس��ير« لم تتحرر له َداللٌة  وه��ذا التثبت َمَردُّ
عي اختصاصه  مخصوصٌة َيَتوارد عليها الَكَتَبُة تحته كما أسلفنا، ولذا فمن َيدَّ
يف أح��د المص��ادر التي ورد ذكره فيه��ا بمفهوٍم معيٍن فإن علي��ه إثبات ذلك 

وبيان مسوغاته)1).

وإن الناظ��ر يف واق��ع المؤلف��ات يف ه��ذه النقطة يج��د أن المؤلفات التي 
اس��تفادت من السعدي ونقلت عنه بعض قواعده لم َتْخُط إلى إثبات تطابِق 
مفه��وِم قواع��د التفس��ير بينها وبين الس��عدي، بل ل��م تفكر أص��اًل يف التزام 
ذلك الش��رط المنهجي، بل أخذت من قواعد الس��عدي وتركت، وحكمت 
على بعض قواعد الس��عدي بكون معظمها ال َيْص��ُدُق عليه وصف القاعدة 
التفس��يرية، فالسبت مثاًل رغم أنه اعترب كتاب السعدي أوَل تصنيٍف مستقلٍّ 
��َع يف مفه��وِم القواعِد، وقام  يف القواع��د، إال أن��ه انتقد الكتاب واعتربه توسَّ

)1) غنيٌّ عن البيان أن إثبات التوافق المفهومي يف مصطلح القاعدة ال ُيغني أيًضا عن أهمية فحص 
مثبتات القاعدية ومحدداهتا يف المصدر قيد جمع القواعد بوجٍه ما للتثبت من بناء القاعدية، إال 

أن الغرض هنا بيان أنه الحد األدنى للقبول بتقرير المصدر للقاعدية وجمع القواعد منه.
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بتقس��يم قواع��ِده إلى قواع��ُد حقيقيٌة للتفس��ير، قواعد قرآني��ٌة، قواعد فقهيٌة 
مس��تنبطٌة من القرآن، فوائُد ولطائُف وليس��ت بقواعَد، ولم يعترب يف القس��م 
نَه��ا كتابه، كل ذلك  األول من��ه إال بع��ض قواعده فقط ه��ي التي َقبَِلها وَضمَّ
دون إبراٍز ألسباب نقده وتركه وأخذه من قواعد السعدي، رغم أن السعدي 
ل��م ينص عل��ى مفهوٍم محدٍد للقواع��د كما مر، بل الظاهر أن��ه ال ينطلق من 

مفهوم السبت أساًسا وال يقرتب منه. 

وكذلك كتاب »قواعد التفسير بين التنظير والتطبيق عند الشيخ السعدي«، 
والذي كان اش��تغاله بش��كٍل رئيٍس على دراس��ة كتاب السعدي يف القواعد، 
وبيان ما تصح قاعديته من هذه القواعد، ومدى التزام الس��عدي بتطبيقها يف 
تفس��يره الموس��وم ب�»تيسير الكريم الرحمن يف تفس��ير كالم المنان«، إال أنه 
لم ينطلق من مفهوم الس��عدي، وال حاول تحريره، بل تابع السبت يف انتقاد 
السعدي بالتوسع يف مفهوم القاعدة)1)، ويف تقسيم السبت لقواعد السعدي، 
وقام بتصنيِف القواعد َتَبًعا لذلك، وبلغ عدد ما صفا له قاعديته يف التفس��ير 
من هذه القواعد تس��ع عش��رة قاعدًة فقط، وهي التي تكل��م عليها ولم يبين 

غاِت ذلك وال أسباَبه. ُمَسوِّ

وال شك أنَّ الحكم بما يكون وما ال يكون قاعدًة مقررًة من قَِبِل المصدر 
يف ضوء عدم التثبت المفاهيمي= مشكٌل، بل إنه يفتح الباب للحكم الذوقي 

)1) حيث َبيََّن أن الناظر يف كتاب السعدي »يظن أن كل ما ذكره الشيخ يف هذا الكتاب هو قواعُد يف 
التفسير، ولكنَّ واقَع الكتاب ال يؤيد ذلك، فإن المتفحص له بدقٍة يجد بأن المؤلف لم يذكر 
يف  قواعَد  ُتَعدُّ  ال  ُأخرى  كلياٍت  أو  قواعَد  معها  أدرج  بل  فقط،  التفسير  قواعد  الكتاب  هذا  يف 
القاعدة  أن معنى  القواعد والكليات...  لهذه  ابن سعدي  الشيخ  إدراج  التفسير... ولعلَّ سبَب 

واسٌع عنده... وقد الحظ هذه المالحظة الدكتور خالد السبت«. 
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بالقاعدي��ة، وتباين الدارس��ين فيه بصورٍة واس��عٍة؛ إذ ال مح��ددات منهجيًة 
ضابطًة، وهو أثٌر سلبيٌّ سيأيت تسليط الضوء عليه الحًقا.

وأما القس��م الثاين م��ن المصادر )مؤلف��اٌت يجري فيها الحك��م بقاعدية 
بع��ض النصوص َوْفَق مفهوٍم محدٍد للقاعدة(، فظاهر أن انطالق المؤلفات 
المباشر من قاعدية القواعد فيه يلزُمه العديد من األمور المنهجية مِن مِثِل:

�   كيفي��ة تحققها من قاعدية قواعد المصادر التي نقلت عنها، ال س��يما 
وأهنا مؤلفاٌت جامعٌة للقواعد)1).

)1)  مر بنا تصريح خالد السبت بجمع القواعد، وهو أمٌر ظاهٌر يف عنوان دراسته، وأما كتاب »قواعد 
لنسق  عامٍّ  بشكٍل  مقارًبا  يجده  القاعدية  اعتماد  منطلقاته يف  المتأمل يف  فإن  للحربي  الرتجيح« 
كتاب السبت والتأليف المعاصر يف قواعد التفسير، فقد قال عن طريقته يف استقراء المؤلفات 
البيان«  »جامع  فقرأت  الثالثة،  الكتب  هذه  »استقرأت   :)13-12 )ص:  عمله  عليها  بنى  التي 
وكل  خالٍف  كل  عند  أقف  الوجيز«  »المحرر  من  مجلداٍت  وتسع  كاملين،  البيان«  و»أض��واء 
شيخ  كالم  تتبعت  ثم  الرسالة.  خطة  َحَسَب  ًما  ُمَقسَّ ذلك  وأقيد  األئمة،  هؤالء  َسطََّره  ترجيٍح 
القيم  ابن  بالتفسير وأصوله، وقرأت كالم  يتعلق  فيما  »الفتاوى«  المتناثر يف  تيمية  ابن  اإلسالم 
المجموع يف »التفسير القيم«. وقد استغرق هذا االستقراء مني ما يزيد على أربعَة َعَشَر شهًرا«. 
وقال عن القواعد يف كتابه )ص: 13(: »هذه القواعد منها ما هو منصوٌص عليها بلفظها ومعناها 
من قبُل، ومشهورٌة بين العلماء بلفظها، ومنها ما يقل ذكرها والتنصيص عليها بلفظها، غير أهنا 
من  فاستخرجتها  بلفظها،  ذكرها  َمن  أجْد  لم  ما  ومنها  بمضموهنا،  ومعموٌل  ومعروفٌة  معتمدٌة 
ترجيحاهتم واجتهدت يف صياغتها وَبيَّنُْت عمل العلماء بمضموهنا«، وكذا قال: »وأحيانا توجد 
قواعُد مشتهرٌة بين علماء األصول بلفٍظ معيٍن، غير أين أختار عبارة بعض المفسرين وإن خالف 
»أذكر   :)14 )ص:  القاعدة  اعتماد  يف  العلماء  أقوال  عرض  يف  طريقته  عن  ويقول  المشهور«. 
فيها أقوال العلماء التي تدل على اعتماد المفسر للقاعدة، واستعماله لها يف الرتجيح، وأختار 
أجتزئ من كالم  أين  وبياٍن. وطريقتي يف عرضها  تعليٍق  إلى  يحتاج  الذي ال  الصريح  الواضح 
مع  يتفق  بما  أو رجح  أو بمضموهنا،  بلفظها  القاعدة، سواٌء ذكرها  به  يقرر  الذي  القول  العالم 
، وأنه يجمعها  مضموهنا«. والناظر يف هذه األقوال يظهر له انطالقته من تقرر القواعد بشكٍل عامٍّ

ال أنه يقوم ببناء القاعدية وتقريرها عرب استقراِء وتتبِع الجزئيات.



149املبحث الثاني: املؤلفات وتقرر القواعد

�  كيفي��ة نس��بة قواعد تل��ك المص��ادر إلى كت��ب التفس��ير أو غيرها من 

المصادر التي اش��تغلت هبا، وال شك أن تلكم النسبة ال تتحمل تبعتها 
المؤلف��ات المنقولة قواعدها، وإنما هي جهٌد خالٌص لهذه المؤلفات 

الناقلة للقواعد يقتضي بيان دالئله ومسوغاته المنهجية)1). 

وإن الناظ��ر يف واق��ع المؤلف��ات التي نقل��ت القواعد ه��ذه يجدها تخلو 
تماًما من أي بياٍن وتفصيٍل ُيربز كيفيات انطالقها من هذه القواعد وتسليمها 

بقاعديتها. 

 كم��ا أن المتأم��ل يف الواق��ع التطبيقي لتلكم المؤلفات التي نس��بت هذه 
القواع��د للمص��ادر التي عملت من خالله��ا يجدها تقوم بتلك النس��بة تبًعا 

َسٍة لها. ألمثلٍة موضحٍة للقاعدة ال ُمؤسِّ

يق��ول صاحب »قواعد التفس��ير عند مفس��ري الغرب اإلس��المي خالل 
القرن الس��ادس الهجري« يف بي��ان منهج البحث يف إي��راد األمثلة: »إذا كان 
ع��دد األمثل��ة للقاعدة الواح��دة ال يتجاوز العش��رة فيما وقفت علي��ه أثبتُّها 
كلَّه��ا، أما إذا كان العدد أكثر من ذلك فإنني أكتفي بعش��رة أمثلٍة لكل قاعدٍة 
مع مراعاة األقوى«)2)، وقد عمل الكتاب على ثالثة كتِب تفس��يٍر، وجاءت 

)1) ال شك أن المؤلفات التي جرى االنطالق من قواعدها وإن كانت عناوينها عامًة يف نسبة القواعد 
، إال أهنا تعرتف بوجود خالفاٍت يف القواعد التي أوردهتا بين من يقررها  غير مقيدٍة بنطاٍق خاصٍّ
قامت  التي  المؤلفات  من  إثباًتا  يستلزم  جديدة  لمصادر  القواعد  فنسبة  ثم  ومن  يردها؛  ومن 

بإحداث هذه النسبة.
عدٍد  سوى  منها  يستل  ولم  القواعد،  الستخراج  صالحًة  التفسير  كتب  يرى  ال  مثاًل  فالسبت   
محدوٍد من القواعد، فمن أخذ قواعده ونسبها لمفسرين لم ينسبها السبت إليهم فالمسؤولية تقع 

عليه وحده، وعليه بيان أسباب تلك النسبة.   
)2) قواعد التفسير عند مفسري الغرب اإلسالمي خالل القرن السادس الهجري )ص: 10).
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ا، فقد كانت عند اب��ن العربي كاآليت:  تطبيقات��ه متفاوتًة بصورٍة واس��عٍة ج��دًّ
ثماين قواعَد بعش��رة تطبيقاٍت، وقاعدتين بتس��عة تطبيق��اٍت، وقاعدًة بثمانية 
تطبيق��اٍت، وأرب��ع قواعَد بس��بعة تطبيق��اٍت، وقاعدتي��ن بأربع��ة تطبيقاٍت، 
وث��الث قواعَد بتطبيقيِن، وقاعدتين بتطبي��ٍق واحٍد، وكانت عند ابن الفرس 
كاآليت: س��بع قواعد بعش��رة تطبيقاٍت، وقاعدة بتس��عة تطبيقاٍت، وقاعدتين 
بثمانية تطبيقاٍت، وقاعدتين بستة تطبيقاٍت، وقاعدة بخمسٍة، وثالثة بأربعٍة، 
وقاع��دًة بثالث��ة تطبيقاٍت، وكانت عند ابن عطية كاآليت: اثنتْي عش��رَة قاعدًة 
بعش��رة تطبيقاٍت، وث��الث قواعد بتس��عة تطبيقاٍت، وقاعدًة واح��دًة بثمانية 
تطبيق��اٍت، وقاعدًة واحدًة بس��تة تطبيقاٍت، وقاعدًة واح��دًة بتطبيقين اثنين، 

وقاعدًة واحدًة بتطبيٍق واحٍد.

كذلك أورد كتاب »قواعد التفسير عند مفسري الغرب اإلسالمي خالل 
القرني��ن الس��ابع والثامن« بع��ض القواعد بتطبي��ٍق واحٍد، وبعضه��ا بثالثٍة، 

وبعضها بخمسة تطبيقاٍت... وهكذا. 

كم��ا أن األمثلة يف هذه المؤلفات -كما س��بق- ليس الغرض منها إثبات 
القاعدية أصاًل واالستدالل لها، وإنما لالستدالل هبا ال غير)1).

��ٍر على هذا النحو تبدو شديدَة  وال ش��ك أن تأس��يس نس��بة قاعدٍة لمفسِّ
ٌر يدفع لقبولها وال ما  اإلش��كاِل، وال يمكن قبولها؛ إذ ليس ثمَّ استقراٌء ُمحرَّ
يقارب ذلك، بل إن القيام بالنس��بة على هذا النحو يفتح الباب إلش��كاالٍت 

كثيرٍة سيأيت الكالم عليها. 

ويظه��ر مما س��بق أن لوازم االنط��الق من الحكم بقاعدي��ة النصوص يف 

)1)  يراجع العرض الوصفي للمؤلفات )ص: 34).
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بع��ض المؤلفات المس��ماة بالقواعد لم تلتزم هبا المؤلف��ات ولم تتأطر هبا، 
وهو ما يجعل استنادها لذلك يف تأسيس العمل مشكاًل.

ه��ذه أب��رز القرائ��ن الت��ي أمكننا اس��تخالصها من ط��ول التأم��ل للواقع 
التطبيق��ي للمؤلف��ات، فالمؤلفات لم تصرح بش��يٍء من ذل��ك، كما أن هذه 
القرائن لم تظهر لنا إال يف جانٍب من قواعد المؤلفات ال يف عموم قواعدها، 
إضاف��ًة إلى أهنا ل��م َتطَِّرْد يف ذل��ك الجانب الذي ظهرت لنا في��ه، ولم تلتزم 

المؤلفات يف إعمالها باللوازم المنهجية التي سبق بياهنا.

وقد أس��لفنا القول بأن المؤلف��ات لم تصرح يف مقدماهتا النظرية بش��يٍء 
من مس��وغاِت أو قرائِن ُحكِمها بالقاعدية على ما أوردته، إال كتاب »قواعد 
التفس��ير عند ابن جريٍر الطربي؛ دراسٌة وتطبيقاٌت لسوريت الفاتحة والبقرة« 
ف على القواعد يف تفس��ير الطربي بعدة عالماٍت،  للكثيري، فقد بين أنه تعرَّ

َذَكَر منها)1):

: »ما بدأه الطربي بألفاٍظ تدل على أهنا قاعدٌة؛ مثل: )كل ما جاء...(،  أولاً
)غير موجوٍد يف شيٍء من كتاب اهلل...(، )توجيه الكالم إلى... أولى من...«.

ثانياًا: ما كرره الطربي، ودرج عليه يف أكثر من موضع، وما رجح األقوال 
بسببه، فقال فيه: )وأولى األقوال بالصواب عندي قول كذا ألنه كذا...()2) .

وم��ا ذكره الباح��ث من قرائَن ُمش��كٌل، فاعتباُره أنَّ ما ج��اء مبدوًءا بقول 
الط��ربي: »كل م��ا ج��اء« ُيْمكُِن أن ُيَع��دَّ تقريًرا م��ن الطربي للقاع��دة= غيُر 
منضبط؛ ألنه ال تالزَم بين القاعدية وبين البداية ب�»كل«، بل المبدوء ب�»كل« 

)1) ينظر: قواعد التفسير عند الطربي؛ دراسٌة وتطبيقاٌت لسوريت الفاتحة والبقرة )ص: 8 - 9).
)2) قواعد التفسير عند الطربي؛ دراسٌة وتطبيقاٌت لسوريت الفاتحة والبقرة )ص: 8).
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إم��ا أن يكون قاع��دًة ويحتاج الس��تقراٍء وتتبٍُّع يف إثبات��ه، ويحتمل أن يكون 
داخ��اًل يف كليات الق��رآن أو يف غيرها، فال يصلح تعمي��م القاعدية فيما كان 

منصوًصا عليه بلفظ »كل«.

َره الط��ربي يف أكثَر من موط��ٍن، وما درج عليه يف  واعتب��ار الباح��ث ما َكرَّ
الرتجيح قاعدًة ُمْش��كٌِل، وقد س��بق نق��اش هذا؛ إذ َبيَّنَّا أن��ه ال يمكن الحكم 
بالقاعدي��ة ألح��د المس��تندات دون تصريح المص��در بالقاعدي��ة، ومطابقة 
مفهومه يف قواعد التفسير لمفهوم المؤلفات، وهو ما لم يقع، فلم يبَق سوى 
استقراء المعاين واألحكام المتضمنة يف المستند للتثبت من كليتها، وهذا ما 
ل��م ينهض ب��ه الكتاب، ولم يتجه إليه أصاًل، ال س��يما وأن عمله كان يف قدٍر 

ا من تفسير الطربي. محدوٍد جدًّ

وظاهٌر من كل ما تقدم أن المؤلفات ارتكزت على دعوى تقرير المصادر 
للقواعد التي جمعتها، ونس��بت للمصادر كذلك االستقراء والتتبع يف تقرير 
تلك القواعد، إال أننا من خالل تتبعنا لهذه الدعوى ونقاشها ظهر لنا أمران: 

األم��ر األول: خطأ دعوى القول بتقرر قواعد التفس��ير: فقواعد التفس��ير 
َوْف��َق مفه��وم المؤلفات لم تظف��ر بحركة تألي��ٍف متتابعٍة ع��رب التاريخ تقوم 
بتقريرها عرب االستقراء والتتبع كما ادعت المؤلفات، وال تزال بحاجٍة لبناٍء 
وتقريٍر، وليس إلى جمٍع وش��رٍح، بل تحتاج قبل ذلك إلى تحرير منطلقات 

العمل يف قواعد التفسير، وضبط معاييره ومسوغاته المنهجية.

األمر الث��اين: إطالق المؤلفات لدعوى التقرر دون اس��تدلٍل عليها: لقد 
أطلقت المؤلفات القول بتقرر القواعد وَنَسَبْته للعلماء السابقين، كما نسَبْت 
لهم تحقيق ذلك التقرر عرب االستقراء، دون أن تربز نصوص العلماء الدالة 
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على ذل��ك التقرر ولو احتمااًل، ودون أن تس��تدل على صحة تلك الدعوى 
بأيِّ دليٍل،  كما كانت س��احاهتا التطبيقية خلًوا من أية منهجيٍة واضحٍة لبيان 
كيفيات الحكم هبذا التقرر، ولم يتيس��ر لن��ا -بعد طول التتبع- القبض على 
أية مس��وغاٍت منهجي��ة يف الحكم بقاعدية ما أوردت��ه المؤلفات، وال معرفة 
الضابط المنهجي المطرد الذي س��وغ لها الحكم بالتقرر، اللهم إال ما ظهر 
يف بع��ض القواعد من ارت��كاز المؤلفات يف الحكم بتقرره��ا على مجموعٍة 
مح��ددٍة من القرائن والتي لم يطرد ارتكازها عليها، ولم تتأطْر فيها باللوازم 

المنهجية المصححة لمسالكها يف القول بالتقرر من خاللها.

وبع��ُد، فقد ثبت من كافة ما تقدم أن القوَل بتقرر القواعد الذي َأسس��ت 
علي��ه المؤلفاُت َعَمَلها مح��ُض وهٍم ال وجوَد له ال يف التاريخ وال يف الواقع 
وال يف المصادر التي اشتغلت هبا ونسبت لها التقرر، وأن وقوع ذلك الوهم 
��ا يف خل��و واق��ع المؤلفات النظ��ري والتطبيق��ي من إثبات  كان س��بًبا مركزيًّ
ذل��ك التقرر، ويف خلوِّ واقعه��ا من أية محدداٍت منهجي��ٍة ضابطٍة لعملها يف 

عموم القواعد.

ْلنا يف مجاراة المؤلفات بتصحيح قولها بتقرر القواعد يف  على أننا ل��و َتنَزَّ
المصادر واعتباره س��ائًغا، فال شك أن تس��ويغ التقرر يحتاج أن يجود واقع 
المؤلف��ات بمعايي��َر منهجي��ٍة أو بضواب��َط علميٍة يمكن م��ن خاللها الحكم 
بقاعدية ما أوردته المؤلفات من نصوٍص، إال أن كل ما جادت به المؤلفات 
يف ذلك أهنا أسس��ت على مجرد إش��اراٍت أو قرائَن يف بعض قواعدها ال يف 
كله��ا، ولم يطرد لها تأسيس��ها يف ذل��ك البعض، ولم تلت��زم كذلك باللوازم 
المنهجي��ة الالزمة للتأس��يس على تل��ك القرائن، فصار القط��ع بالتقرر تبًعا 
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ًرا، وصار حكمها بالقاعدية مطعوًنا فيه،  لمجرد حضور تلك القرائن ُمتع��ذِّ
سواٌء ثبت قولها بالتقرر أو لم يثبت.

إن المؤلف��ات المعاص��رة على الحقيقة -ل المص��ادر- هي التي منحت 
ا  تلك النصوص المجموعة من المصادر وصف القاعدية يف التفسير، اعتماداً
ا إليه بعض القرائن التي اس��تبطنتها يف ُحكمها على  عل��ى توهم التقرر مضافاً
بعض القواعد دون بعٍض، فصارت مثبتات القاعدية عندها مركبةاً من مزيج 

التوهم للتقرر مع استبطاِن قرائَن غيرِ مطردٍة وغيرِ منضبطٍة منهجيًّا.

ولذا يمكننا القول بأن نسج شبكة قواعد التفسير الكلية الستقرائية، ونظم 
خيوطه��ا هو صنعٌة خاص��ة للتأليف المعاصر يف قواعد التفس��ير، ل دخل فيه 
ا لكافة المصادر التي ُنِسَبت إليها القواعد، وليس لها أيُّ إسهاٍم يف تأسيسه،  تماماً
بل المتحرر أن المؤلفات هي التي منحت تلك النصوص المجموعة من تلك 
المصادر وصف القاعدية يف التفس��ير ل المصادر التي عملت عليها، ولذا لم 
تنضبط للمؤلفات منهجيٌة عامٌة إزاَء الحكم بتقرير المصادر للقاعدية، وصار 
َمَردُّ األمر إلى محض الذوق الخاص بكل مؤلٍِّف، سواٌء يف انتقاء المصادر أو 

يف النصوص التي تستأهل الوصف بالقاعدية يف المصادر)1).

ول��ذا فالقواع��د التي كاثرتنا به��ا المؤلفات، ل يصح ادع��اء قاعديتها يف 
التفس��ير، ول نسبتها لُكتبه ول للمصادر التي ُنسبت إليها، ول يمكن قبولها 
كقواعَد كليٍة للتفسير َوْفَق هذه الصورة القائمة يف المؤلفات، وذلك الحكم 

ساٍر على كافة قواعد المؤلفات من حيث هي قواعُد.

)1)  سيأيت معنا تفصيل تلك الذوقية يف واقع المؤلفات كأحد اآلثار الناجمة عن صدورها عن منطلق 
تقرر القواعد.
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وم��ن المهم بيانه هنا أن إصدارنا ذلك الحكَم لم يكن لمجرِد ُوقوفِنا على 
وه��م المؤلفات يف دعوى التقرر، بل انتهين��ا إلى ذلك الحكم بعد تأمل واقع 
المؤلفات النظري والتطبيقي، ومحاولة اس��تنطاق الواقع التطبيقي ونصوص 
القواعد والقرائن التي حكمت نسجها، أو يمكن أن يكون قد حصل تأسيس 
الحك��م بالقاعدي��ة تبًعا لها، وهو ما لم ينضبط إال يف بعض القواعد ولم يطرد 

فيما ظهرت لنا فيه القرائن. 

ومن المهم بياُنه كذلك أن ُحْكمنا الس��ابَق بفس��اِد الحكم بقاعدية القواعد 
الت��ي أوردتها المؤلفات ل يعن��ي خطأ النصوص التي أت��ت بها المؤلفات يف 
ذاتها؛ إذ كثيٌر من هذه النصوص بمنزلة تقريراٍت يمكن اإلفادة منها يف التأصيل 
لقضايا التفس��ير بصورٍة عامٍة، ولك��نَّ الحكَم متنزٌل على الحكم بقاعدية هذه 
النصوص يف التفس��ير، وه��و األمر الذي ل يلزم منه فس��اد المضمون العلمي 
لنصوص القواعد يف ذاتها، فقد يصح النص يف ذاته، ول يصح الحكم بقاعديته 

وتعميم ذلك على التفسير.

فالمضامي��ن العلمي��ة لكثي��ٍر من مادة القواع��د يف المؤلف��ات ربما ال تبدو 
ُمش��كلًة، وإنما الحكم بقاعديتها يف التفس��ير هو موطن اإلشكال؛ فلم يمكننا 
إثبات��ه على َوْف��ِق الصورة الحاصل��ة يف المؤلفات؛ ألنَّ الحك��م بقاعديتها له 

مسالُك لم تطرقها المؤلفاُت بشكٍل منهجيٍّ يمكن التسليم به.

وإذا كان التص��ور الكل��ي الحاكم لعمل المؤلف��ات يف القواعد قائًما على 
فكرِة وجوِد قواعَد مقررٍة للتفس��ير، وأن هذه القواعد ال تحتاج إال إلى جمع 
مادهت��ا وإثرائها بمزيٍد من اإليض��اح والتمثيل... إلخ، فس��نبين فيما يأيت تتبع 

نشأة تلك الدعوى وانعكاساهتا السلبية على المؤلفات.

sss
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الفصل الثالث

منطلقات التأليف املعاصر يف احلكم بالقاعدية؛ النشأة واآلثار

��َس علي��ه عمل التأليف  س��لف القول ب��أن المنطلَق الرئيَس الذي َتَأسَّ
المعاصر يف قواعد التفس��ير هو القوُل بتقرر قواعد التفس��ير، وأن التأليف 
ه بأي دليٍل أو برهاٍن،  المعاص��ر لم يدعم منطلقه هذا ب��أيِّ حجٍة، ولم ُيَقوِّ
ولم يبين من الذي قال بتقرر قواعد التفس��ير، ومتى كان تقريرها، وكيف 

حصل ذلك التقرر، وما دالئل هذا التقرير؟

وهذا المنطلق وإن كان قد س��لف بيان ضعفه وفس��اده، إال أنه لما كان 
يمث��ل المرتكز الكل��ي النطالقة التألي��ف المعاصر، وإلي��ه ترتد تفاصيله 
لِه وأسباب َتَخلُِّقه، للوقوف  كافًة، فقد استلزم ذلك النظر يف كيفيات َتَشكُّ

على الذي َدَفَع التأليف المعاصر لتبنيه واالنطالق منه.

ًما، فقد اس��تلزم ذلك تتبع آثاره  كما أنه لما كان منطلًقا مش��كاًل وُمَتَوهَّ
وانعكاساته، وما ترتب عليه من إشكاالٍت عامٍة يف المؤلفات؛ ولهذا جاء 

هذا الفصل يف مبحثين:

المبحث األول: تقرر قواعد التفسير؛ النشأة والتشكل.

المبحث الثاين: تقرر قواعد التفسير؛ اآلثار واالنعكاسات.

وبياهنما فيما يأيت:
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 املبحث األول
تقرر قواعد التفسري؛ النشأة والتشكل

 س��لف القول بأن التاريخ بش��قيه التنظيري والتطبيقي ش��اهٌد بأن قواعد 
التفس��ير ل��م يحصل تأسيس��ها وتقريره��ا؛ ول��ذا كانت دعوى تق��رر قواعد 
التفس��ير دعوى مناقضًة للتاريخ وللواقع العملي الميداين يف علم التفس��ير؛ 
مما اس��تلزم البحث يف نش��أة القول بالتقرر وبداياته، ثم البحث يف أس��باب 

َد عنها ذلك القول. تشكله ونشأته والدوافع التي َتَولَّ

وقد س��لف الق��ول كذلك بأن المفه��وم الذي تبناه التألي��ف المعاصر يف 
قواعد التفس��ير لم يكن له وجوٌد س��ابٌق عليه يف يف كتابات التأصيل للتفسير 
والتقعيد له إال يف كتابين؛ أحدهما س��ابٌق عليه بقروٍن وهو كتاب الكافيجي 
»التيس��ير يف قواع��د التفس��ير«، واآلخ��ر معاصر ل��ه وهو كت��اب »فصوٌل يف 
أصول التفسير« لمساعد الطيار، وأن بين الكتابين تباينًا يف المقصد؛ فكتاب 
الكافيج��ي اختلف��ت انطالقت��ه بالمفهوم -كم��ا َبيَّنَّا- عن انطالق��ة التأليف 
المعاصر، فبعد أن أدار كتابه على قاعدتين وتناول األبحاث المتعلقة هبما، 
ذكر يف خاتمة كتابه أنه س��َيزيد تمهيد القواعد للطالب، وفارٌق كبيٌر بين من 
ي��رى القواع��د بحاج��ٍة لتمهيٍد وبحٍث وبي��اٍن، وبين من يراه��ا جاوزت كل 
ذل��ك، وأهنا تقررت واس��تقرت؛ حت��ى إنَّ األمثلة ال ينبغ��ي أن تكون َمَحلَّ 
ج��دٍل؛ ألهنا ليس��ت لتقري��ر القواعد ب��ل لتوضيحها، والخل��ل يف التوضيح 

َر وال التشكيك فيه. والبيان ال َيعني هدم ما َتَقرَّ

وأما كتاب »الفصول« فقد كانت انطالقته مماثلًة تماًما النطالقة التأليف 
المعاص��ر؛ فكت��اب »الفصول« وإن لم يص��رح بتقرر القواع��د وينص على 
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ذل��ك بوضوٍح، إال أن كتابته يف القواعد لمن يتأملها يجدها ش��ديدة الظهور 
يف بيان انطالقته من تقرر القواعد كما أثبتناه قبُل)1).

ومفاد ذلك أن القول بتقرر قواعد التفس��ير دعوى جديدٌة َتزاَمَن ظهوُرها 
كمنطل��ٍق للعم��ل يف قواع��د التفس��ير مع ظه��ور التألي��ف المعاصر نفس��ه، 
وانتش��رت يف مؤلفاته انتش��ار النار يف الهش��يم، وتأس��س العمل عليها، وتم 
غض الطرف عن تحقيقها وتحريرها؛ مما كان سبًبا يف امتالء ساحة التأليف 
المعاصر بمئات القواعد التفس��يرية الكلية االس��تقرائية التي لم يس��بق أحٌد 

إلى ادعاء قاعديتها كما بيَّنَّا.

وال ش��ك أن النظر المنطقي يف بيان نش��أة هذا المنطل��ق يكون بالوقوف 
أواًل على أقدم المؤلفات المعاصرة يف القواعد، وتبين أس��باِب ومالبساِت 
��ِق هذا المنطل��ق داخل هذا المؤلف، ثم مواصل��ة البحث فيما تاله من  َتَخلُّ

ِقه لديها، وبيان هذا فيما يأيت: مؤلفاٍت وبيان أسباب تخلُّ

أ( القول بالتقرر يف كتاب السبت:

الناظ��ر يف التأليف المعاصر يف قواعد التفس��ير يتضح له أن بداياته كانت 
مع خالد السبت يف كتابه »قواعد التفسير؛ جمًعا ودراسًة«؛ فهذا الكتاب هو 

أقدم المؤلفات المعاصرة يف قواعد التفسير)2).

ا صريًح��ا، وكان كتاُبه  وقد نص الس��بت عل��ى منطلق تق��رر القواعد نصًّ
ظاهَر االنطالق منه فس��ماه »قواعد التفسير؛ جمًعا ودراسًة«؛ مما يدل على 

)1)  يراجع المبحث الثالث من الفصل األول »ص:91«.
)2)  ُتراجع تواريخ ظهور التآليف المعاصرة يف قواعد التفسير يف عرض هذه الكتب ضمن مقدمات 

الدراسة.
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أن ثم��ة مادًة موجودًة س��يقوم بجمعها وترتيبها؛ وم��ن نصوصه يف التصريح 
بذلك:

ا كان الحال  -  قوله بعد بيانه إش��كاَل عدِم العناية بقواعد التفس��ير: »فلمَّ
كذل��ك، ص��ح العزم عل��ى تتبع تل��ك القواعد من مظاهن��ا، ونظمها يف 
ْبُق  س��لٍك واحٍد؛ لتكون قريبة المأخذ، سهلة التناول... فالشرف والسَّ
إنما هو للعلماء الذين قرروا هذه القواعد بعد االستقراء والتتبع، وإنما 
أردت جمع متفرقها، ونظم شتاتها، وتقريب معانيها إن كان فيها شيٌء 

من الغموض مع التمثيل لها«)1).

-  وصف��ه لعمل��ه بأن��ه »ُيع��د بداي��ًة يف جم��ع ش��تات ه��ذه القواع��د من 
مصادرها«)2).

فكت��اب الس��بت هو أقدم المؤلف��ات المعاصرة يف قواعد التفس��ير وأولها 
تصريًحا بمنطلق تقرر القواعد وإعمااًل له.

نشأة منطلق التقرر عند السبت ومسبباتها:

ال ش��ك أن تقرير القاعدية يتخلق عرب اس��تقراٍء مط��وٍل كما هو معلوٌم يف 
ش��أن القواع��د، إال أن الس��بت مع تس��ليمه بذلك انصرف ع��ن تفعيل ذلك 
االس��تقراء يف كتاب��ه بدعوى حصول��ه وتقرر القواعد من خالل��ه عربَ جهود 
العلماء الس��ابقين، وه��ذا االنصراف من الس��بت إلى الق��ول بالتقرر يرجع 

الحتمالين:

)1) قواعد التفسير؛ جمًعا ودراسًة، )1/ 2). 
)2) قواعد التفسير؛ جمًعا ودراسًة، )1/ 17).
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األول: أن يكون هذا فهما واجتهادا خاصا به إزاَء وضعية قواعد التفسير 
يف التاري��خ، وه��ذا بعيٌد ألنه س��يكون ُملزًما عندها بالتأصي��ل لقولِه ودعواه 
والبحث يف ما قد َيِرُد عليها ومناقشته كما هو العرف مع الدعاوى واألفكار 
الجدي��دة الت��ي يتبناها الباحثون، وهو ما لم يحدث من الس��بت؛ فقد س��اق 

دعوى التقرر هكذا بال أدنى تسويٍغ.

الث��اين: أن يك��ون ذكره بوصف��ه تنظيًرا وتس��ويًغا لفكرٍة ماثل��ٍة يف تصوره 
وُمس��تحَضَرٍة لديه س��لًفا حول قواعد التفس��ير تأثًرا بصنيع بعض الكتابات 
الس��ابقة عليه، وهذا هو األقرب يف ضوء صنيع السبت ذاته وتعامله مع هذا 

المنطلق؛ إذ:

-  تَرك السبت التأصيل للمنطلق تماًما. 

-  لم ينسبه لقائٍل بعينه.

وال ش��ك أن ه��ذه الطريق��ة يف التعام��ل البحثي ال تك��ون إال مع األفكار 
المس��تقرة والش��ائعة؛ إذ يرى الباحث أنه ليس ُملَزًما بالتأصيل لها والتدليل 
عليها أو نس��بتها ألحٍد بعينه؛ تعوياًل على ش��هرة أمرها واستفاضته، وذيوع 

القول هبا بين الَكَتَبة والباحثين.

ومن خالل نظرنا يف مادة كتاب السبت وتأمل محتوياته النظرية والبحث 
يف مص��ادره والكتابات الس��ابقة علي��ه، ظهرت لنا بعُض الدالئ��ل التي ُتبين 
��َره بغيره م��ن الكتابات الس��ابقة يف قواعد التفس��ير ويف القواعد الفقهية،  تأثُّ
والتي تدعونا للقول بأن تأثره هبا كان سبًبا يف اندفاعه لصياغة القول بالتقرر 
والتصري��ح به؛ تقليًدا لصني��ع بعض تلك الكتاب��ات، وتوهًما لكون بعضها 
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يفيد ذلك؛ ومن ثم لم يَر الس��بت نفس��ه خارًجا عن الخط العام الذي دارت 
يف فلك��ه تلك الكتابات، بل كل ما هنالك أن��ه فهم ذلك التقرر من صنيعها، 
فصاغ دعوى التقرر، وهذه الكتابات التي نرجح تأثره هبا وبواقعها وصياغته 

لفكرة التقرر يف ضوء فهمه لها تتمثل يف أمور:

األول: التأثر بكتاب »فصوٌل يف أصول التفس��ير« لمساعد الطيار ومنهجه 
يف تناول القواعد:

وه��ذا الكت��اب كما يبدو من عنوان��ه كتاٌب يف أصول التفس��ير، وليس يف 
ا بقواعد التفس��ير، وهو أقدم  نَه فصاًل خاصًّ فه ق��د ضمَّ قواع��ده، غير أنَّ مؤلِّ
م��ن كتاب الس��بت، حيث ص��درت الطبعة األولى منه يف ع��ام )1413ه�(؛ 
أي: قبل مناقشة السبت لرسالته بثالث سنواٍت، وقبل طبعها وتداولها بأربع 

سنواٍت)1).

وهذا الكتاب كان أحد المصادر التي اعتمد السبت عليها، وأحال إليها، 
ا يف بيان معرفت��ه به واتصاله  ونق��ل بعض القواع��د عنها)2)، وهذا كاٍف ج��دًّ
بمادته، وال بد إلثبات ما قلناه من تأثر كتاب الس��بت بكتاب »الفصول« من 
ع��رض المعالم الرئيس��ة التي أدار عليها الطيار كتابت��ه عن القواعد أواًل، ثم 
بي��ان كيفي��ة التأثر، وقد جاء ع��رض المؤلف للكالم عن قواعد التفس��ير يف 

كتابه على وفق اآليت)3):

)1) سبق بيان أن مناقشة السبت لرسالته يف القواعد كانت عام 1416ه�، وأن الطبعة األولى لكتابه 
صدرت عام 1417ه�.

)2) ينظر مثاًل: قواعد التفسير؛ جمًعا ودراسًة، )1/ 186، 90(، وينظر فهرس المصادر )2/ 924).
)3)  سبق أن ذكرنا دالئل انطالقة الطيار من تقرر القواعد، وسوف نستعيد بعًضا مما ذكرناه وَنزيده 

تفصياًل ألهميته هاهنا.
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ا من فصول كتابه. : جعل المؤلف ل��� »قواعد التفسير« فصاًل خاصًّ أولاً

ثانياًا: عّرف قواعد التفسير بأهنا »األمور الكلية المنضبطة التي يستخدمها 
المفس��ر يف تفس��يره، ويكون اس��تخدامه لها إما ابتداًء، ويبني عليها فائدة يف 

التفسير، أو ترجيًحا بين األقوال«)1).

ثالثاً��ا: صنّف قواعد التفس��ير إلى قواع��َد عامٍة وأخ��رى ترجيحيٍة، وبّين 
أن المراد باألولى »القواعد التي يمكن أن ُيعملها المفس��ر عندما يفس��ر آيًة 
من القرآن«، وس��اق بعًضا من ه��ذه القواعد العامة م��ع التمثيل لبعضها)2)، 
وبّي��ن أن الم��راد بالثاني��ة »القواع��د الت��ي نعملها عن��د الرتجيح بي��ن أقوال 
المفس��رين«)3)، وس��اق عدًدا من القواعد الرتجيحية المأخوذة مباشرًة دون 
تنقي��ٍح من نصوص الطربي؛ معلاًل ذلك بأن الطربي هو أول من أعمل هذه 

القواعد بكثرٍة يف تفسيره وبصورٍة واضحٍة)4).

)1) فصوٌل يف أصول التفسير )ص: 87).
)2) ومن هذه القواعد: 

القاعدة األولى: قال ابن القيم: »المعهود من ألفاظ القرآن أهنا تكون دالًة على جملِة معاٍن«.  
ر عند العلماء أن اآلية إن كانت تحتمل معاينَ كلُّها صحيٌح،  القاعدة الثانية: قال الش��نقيطي: »تقرَّ  
تعيَّن حملها على الجميع، كما حققه بأدلته الش��يخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية يف رس��الته يف 

علوم القرآن«.
القاعدة الثالثة: ما أهبم يف القرآن فال فائدة يف بحثه.  

القاع��دة الرابعة: إذا عرف تفس��ير الق��رآن من جهة النبي ، ف��ال حاجة إلى قول من   
بعده.

ٌم على غيرهم يف التفس��ير، وإن كان ظاهر الس��ياق ال يدل  القاعدة الخامس��ة: قول الصحابة ُمَقدَّ  
عليه؛ ألهنم أعلم بمعاين القرآن، والسبب الذي فيه نزل، وما أريد به.

)3) فصوٌل يف أصول التفسير )ص: 94).
)4) ذكر أنه اعتمد يف سرد قواعد ابن جريٍر على الجزأين األول والثاين منه فقط.
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��ا: مّي��ز نصوص القواع��د وأبرزها عم��ا يليها من بي��اٍن أو أمثلٍة؛ كي  رابعاً
يس��تطيع الناظر تمييز قواعد التفس��ير عن بقية المضامي��ن الواردة تحتها من 

بياٍن أو شرٍح أو تطبيقاٍت.

��ا: اعتنى بذكر األمثلة والتطبيقات على ُجلِّ القواعد التي سردها،  خامساً
وبين أن المقصود باألمثلة توضيح القاعدة ال تقريرها.

فأم��ا القول بتقرر قواعد التفس��ير عرب العلماء الس��ابقين، فليس يف كتاب 
ا من صنيعه، ومس��تفاٌد  الطيار نصٌّ صريٌح يدل عليه، غير أن ذلك ظاهٌر جدًّ
ضمنًا من كالمه؛ فال يملك الناظر يف كتابه س��وى القول بأنه منطلٌق منه كما 

ُتجليه الدالئل اآلتية:

1- بعض نصوص الطيار تدل على تقرر القواعد:

هناك نصوٌص يف كتاب »الفصول« دالٌة على أن حضور فكرة تقرر قواعد 
فه، فمن ذلك: التفسير كانت منطلًقا رئيًسا لدى مؤلِّ

قول��ه: »فهذه بعض القواعد التي اس��تعملها ابن جريٍر، وقد حاولت نقل 
عبارت��ه وإن تك��ررت بع��ض القواع��د؛ ولذا فإنك تس��تطيع أن تس��بك هذه 

القواعد، وتضعها يف جمٍل واضحٍة بعد جمعها وتنقيحها«)1).

فواض��ٌح تصريح��ه بقاعدية تلك القواعد عند ابن جري��ٍر، كما أنه صريٌح 
كذل��ك أن القواعد يف نظره تحتاج إلى جمٍع وتنقيٍح وس��بٍك؛ وهذا جلي يف 
كون��ه يرى تقرر القواعد، وأهنا جاوزت كثي��ًرا من مراحل التقعيد والضبط، 

وإال فكيف نجمع ونسبك وننّقح ما لم يتقرر؟!! 

)1) فصوٌل يف أصول التفسير )ص: 97). 
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وق��ول الطيار أيًضا: »أما اس��تعمال القواعد الرتجيحية يف أثناء التفس��ير، 
فقد حاز قصب الس��بق فيها شيخ المفس��رين اإلمام ابن جريٍر الطربي، وقد 
كان ل��ه يف الرتجيح بالقواع��د طريقان: األول: أن يذك��ر القاعدة الرتجيحية 
بنصه��ا عند ترجيحه لقول يف التفس��ير. الثاين: أال ين��ص على القاعدة بعينها 

ولكن يرجح هبا«)1). 

فواضٌح أنه وقف على القواعد التي ذكر أن ابن جريٍر يس��تعملها، بل إنه 
وق��ف -كما يقول- على نصوِص قواعَد بعينها عند الطربي، بَداللة أنه ذكر 
أن الط��ربي يذك��ر القاعدة بنصها، وال ش��ك أن بروز القاع��دة يف نصٍّ َيعني 

تقررها وتأصلها.

2- اعتباره األمثلة للبيان والتوضيح، وليس��ت لالستدالل والتقرير: فقد 
ق��ال: »والمراد يف ه��ذا المبحث بيان بعض القواعد المرجحة التي ُيس��تفاد 
منها يف ترجيح األقوال؛ ولذا فيكفي يف أمثلة هذه القواعد مطلق المثال دون 
التحقي��ق يف صحت��ه«)2)؛ فاعتبار األمثل��ة لمطلق التمثيل ظاه��ٌر يف أهنا لبيان 

القاعدة المقررة سلًفا، ال لتأسيس وتقرير قاعديتها ابتداًء.

3- انطالق��ه من جمع القواعد: فكت��اب »الفصول« قام يف مبحث قواعد 
التفسير بجمع مجموعٍة من القواعد بلغت تقريًبا ثالًثا وعشرين قاعدًة، وقد 
قس��م القواعد إلى قواعَد عامٍة)3) أورد تحتها ثنتْي َعْش��َرَة قاعدًة )ستٌّ منها 

)1) فصوٌل يف أصول التفسير )ص: 95).

)2) فصوٌل يف أصول التفسير )ص: 97).
)3) فقد عرف هذه القواعد العامة بأهنا: القواعد التي يمكن أن يعملها المفسر عندما يفسر آية من 
القرآن، ثم قال: »ويبدو على بعض هذه القواعد أهنا بمثابة الفوائد، ومنها ما يكون لغويًّا، ومنها 
ما يكون أصوليًّا، ومنها ما يكون بالغيًّا... وسأذكر جملة منثورة من هذه القواعد من غير تبويب 

وترتيب، نظًرا لقلة ما سأذكره منها، وما هي إال أمثلة لهذه القواعد«، ثم شرع يف سرد القواعد.
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أوردها بشكٍل مباشٍر، وستٌّ ُأخرى أوردها تحت عنوان: قواعد يف العموم(، 
وأخ��رى ترجيحيٌة)1) أورد منها إحدى عش��رة قاعدًة البن جري��ٍر)2)، ثم بين 
أن القواع��د الرتجيحية تتعلق بأموٍر كثيرٍة؛ كرس��م المصحف واألغلب من 
َدها والتي بلغت س��تة عشر جانًبا  لغة العرب، وغير ذلك من األمور التي َعدَّ
تتعل��ق به هذه القواعد، وقد اجتهد الكتاب يف توضيح القواعد والتمثيل لها 

بصورٍة موجزٍة ومختصرٍة.

وال شك أن صدوره عن جمع القواعد بّيٌن يف اعتباره لتقرر القواعد. 

4- المنهج العام لكتاب »الفصول«: 

إن المتأمل يف كتاب »الفصول« يظهر له أن المنهج العام الذي انطلق منه 
ٌس على فكرة تقرر قواعد  مؤلف الكتاب يف تناوله ل�� »قواعد التفس��ير« مؤسَّ
التفس��ير ومنطلق منها؛ فالمؤلف انطلق لجمع نصوص القواعد من مصادَر 
متنوعٍة ونس��بها للمص��ادر وألصحاهبا، دون إبراز كيفية اس��تخالصها، وال 
كيفية الحكم بقاعديتها، وال بمحددات انتس��اهبا للتفسير أو لمفسر؛ وذلك 
��ه ال يمكن أن يتجاوَزه المؤلُِّف إال حاَل اس��تحضاره واس��تصحابه تقرر  كلُّ

قواعد التفسير قبله.

وال ش��ك أن نص��وص الطيار الس��ابقة وتصديه لجم��ع القواعد ومنهجه 
َله بفكرة تقرر قواعد التفس��ير عرب الس��ابقين  العام يف تناولها ُيوحي لمن َتَأمَّ

)1) وقد عرفها بأهنا: القواعد التي نعملها عند الرتجيح بين أقوال المفسرين.
)2) بين أن تسًعا منها قد نص عليها الطربي واثنتين أعملهما دون تنصيٍص، وعلل ذكره لنصوص 
هذه  ذكر  يف  اعتمد  أنه  أشار  كما  القواعد،  هذه  أعمل  من  أوَل  كونه  غيره  دون  خاصًة  الطربي 

القواعد على الجزأين األول والثاين، وأنه لم يذكر إال بعض ما ورد فيها كما مر. 
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بشكٍل جليٍّ وظاهٍر، بل إن هذا التصور حول القواعد يتشكل حتًما للقارئ 
لدى تصفحه الكتاب وإن لم يصرح به الطيار.

الثاين: التأثر بالمسلك العام لكتاب »القواعد الحسان« للسعدي:

لقد كان كتاب الس��عدي يف القواعد يف نظر الس��بت أول تدويٍن مس��تقلٍّ 
يف قواعد التفس��ير، فما س��واه من الكتب الس��ابقة عليه أو الالحقة لم يحفِل 
الس��بت هبا، بل أخرجها عن أن تكون يف قواعِد التفس��ير على َوْفِق المفهوم 
َده وانطل��ق منه؛ فبعد تقريره خل��وَّ التاريخ من تدويٍن مس��تقلٍّ يف  ال��ذي َحدَّ
قواعد التفس��ير »بحس��ب المصطل��ح الخاص به« قال الس��بت: »ويف القرِن 
الرابَع عشَر الهجريِّ وقفنا على تدويٍن مستقلٍّ يف قواعد التفسير؛ وهو كتاب 
 .(1(» القواعد الحسان لتفسير القرآن للعالمة عبد الرحمن بن سعدي

ورغم انتقاد الس��بت لبعض قواعد السعدي بخروجها عن مفهوم قواعد 
التفسير عنده، فإنه عّد بعض قواعد السعدي كذلك قواعَد تفسيريًة.

وق��د اس��تغرق عم��ل الس��عدي يف كتاب��ه قراب��ة الش��هر، ودارت قواعده 
-بغ��ض النظ��ر عن مفهومه فيه��ا- التي أتى هبا إجمااًل ح��ول بعض األمور 
التي اس��تنبط بعضها من نص��وص القرآن، وبعضها مما هو مت��داوٌل قْبَله يف 
كثيٍر من مصادر الرتاث، إال أنه وصفه بالقاعدية يف التفسير، وأبرزه وضرب 

األمثلة الموضحة له.

كما أن السعدي فاَرَق الكتابات السابقة عليه يف القواعد؛ فكان يربز نص 
القاعدة ويضعها يف عنواٍن، ثم يشرحه، وُيَمثِّل عليه.

)1) قواعد التفسير؛ جمًعا ودراسًة )ص: 43).
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وال شك أن الناظر لواقع كتاب السعدي ما لم يكن ُمنتبًها لكون السعدي 
ل��م َينُصَّ على مفهوٍم محدٍد يف القواعد، وأنه ل��م يكن دارًجا على المفهوم 

الشائع فيها، قد يفهم منه كون القواعد مقررًة وهو َبيٌِّن.

الثالث: قياس واقع قواعد الفقه على واقع قواعد التفسير مع عدم التنبه للفارق: 

ص��رح الس��بت عند الحديث ع��ن المناهج المتبع��ة يف التأليف يف قواعد 
التفس��ير بأنه يتعذر الحديث عن ذلك لكون التأليف يف قواعد التفس��ير شبَه 
منعدٍم؛ ولذا بّين أنه سيتناول الحديث عن مناهج العلماء يف القواعد عموًما، 
والمتتب��ع للمؤلفات التي ذكرها يف حديثه عن تلك المناهج س��يجد عامتها 

يف قواعد الفقه.

والناظر يف حركة التأليف المعاصرة يف القواعد الفقهية يلحظ أن التصدي 
لجم��ع القواع��د حاضٌر يف الكثير من مؤلفاهتا كما ه��و معلوٌم، وهذا الجمع 
منها للقواعد الفقهية قائٌم بصورٍة رئيس��ٍة عل��ى القول بتقرر القواعد الفقهية 

عربَ جهود الفقهاء على مر العصور. 

يق��ول مثاًل محمد صدق��ي البورنو يف مقدمة موس��وعته للقواعد الفقهية 
بع��د بيانه لتع��دد المذاهب وكثرهتا، وكي��ف كان ذلك دافًعا فيم��ا بعُد لقيام 
حرك��ة التقعيد وضب��ط القواعد الفقهية: »...فق��د رأى العلماء المجتهدون 
والفقهاء المتمرس��ون أن الحاجة ماس��ٌة لوض��ِع قواعَد كلي��ٍة وأصوٍل عامٍة 
تجم��ع تل��ك الف��روع والمس��ائل الكثي��رة والمتفرق��ة؛ حتى ال يت��وَه طالب 
الحك��م بين أش��تات الجزئي��ات وأحكام المس��ائل المختلف��ات؛ فقام عدٌد 
من أكابر فقهاء المذاهب الذين أحاطوا علًما بمناهج كبار األئمة الس��ابقين 
وأصولهم، فتعرفوا علل األحكام التي يس��تنبطها أولئك، واس��تقصوا أنواع 
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األحكام المتش��اهبة التي تجمع بين المسائل المختلفة، فجمعوا الشبيه إلى 
ش��بيهه، وضموا النظير إلى نظيره، وضبطوا ما تشابه وتماثل برباٍط وضابٍط 
واحٍد ه��و القاعدة؛ فتكونت بذلك القواعد الفقهي��ة التي تجمع كلُّ واحدٍة 

منها المسائَل يف ُحكمها وتنظمها بسلٍك واحٍد«)1).

وغير خاٍف أن من ينظر يف مسلك المؤلفات التي تجمع القواعد الفقهية 
م��ا لم يكن متبصًرا بالف��ارق البعيد بينها وبين واقع قواعد التفس��ير، والذي 
يخل��و م��ن مثل هذه الجهود أو م��ا يقارهبا، فإنه قد يتس��رب إليه الظن بتقرر 
قواع��د التفس��ير؛ فيقي��س واقعه��ا على م��ا هو قائ��ٌم لدى بع��ض المؤلفات 

الجامعة للقواعد الفقهية. 

وهب��ذا نكون قد اس��تعرضنا أبرز المؤثرات الت��ي يمكن أن تكون أفضت 
بالدكتور خالد السبت إلى القول بتقرر قواعد التفسير عرب العلماء السابقين.

فأما كتاب »الفصول«، فَمَردُّ تأثر السبت به راجٌع إلى:

ليَُّته يف التصريح باعتبار كلية القاعدة التفسيرية. 1- أوَّ

ليَُّته يف محاولة الجمع الجزئي للقواعد باعتبارها أحكاًما كليًة. 2- أوَّ

ليَُّته يف نسبة القواعد للمصادر التي انتزعت منها مادته. 3- أوَّ

4-  صراح��ُة نصوص��ه والمنه��ج الع��ام لكتابه يف اإلش��ارة لفك��رة تقرر 
القواعد بصورٍة بالغِة الجالء، وإن لم ينص عليها.

)1) موسوعة القواعد الفقهية للبورنو )1/ 6 - 7(. ويراجع أيًضا نصوصه يف مقدمة كتابه »الوجيز 
يف إيضاح قواعد الفقه الكلية« -وهو نواة العمل يف الموسوعة- والذي ظهرت طبعته األولى 

عام: 1404ه�.
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فكتاب الس��بت على مس��توى المنهج العام يف العمل يف القواعد ككتاب 
الطي��ار ال يختل��ف عنه يف ش��يٍء، ومكمن الفرق بينهم��ا ينحصر يف جوانَب 
ُأخ��رى اقتضاها اس��تقالل الس��بت بالكتاب��ة يف القواعد، ورغبت��ه يف الجمع 
الموس��وعي لها وكونه رسالًة أكاديميًة؛ فوّسع نطاقات البحث، ورتب نسق 
العرض، وأضاف بعض المقدمات النظرية للموضوع، وجّود السبك لمادة 

القواعد، وغير ذلك.

وأم��ا قياس واق��ع قواعد الفقه على واقع قواعد التفس��ير م��ع عدم التنبه 
ه إلى التش��ابه الواس��ع بي��ن المؤلفات  للف��ارق، فمرجع تأثر الس��بت به َمَردُّ
التي تجمع القواعد الفقهية وكتاب الس��بت يف عدة أموٍر؛ منها قصد الجمع 

الموسوعي، وطريقة الرتتيب، وبعض التنظير، والمقدمات العلمية. 

- يقول صدقي البورنو يف بيان غرضه من الموس��وعة -بعد بيانه إشكاَل 
فراغ الس��احة من أعماٍل ش��املٍة لكل القواعد يف كل المذاهب ُتلملم شتاهتا 
وتربزه��ا يف ص��ورٍة جلي��ٍة واضحٍة... إلى آخ��ر ما ذك��ر-: »ولذلك عزمت 
مستعينًا باهلل  متوكاًل عليه واثًقا به أن أقوم بجمع شتات القواعد 
الفقهي��ة من مختلف كتب القواع��د وكتب الفقه الع��ام، وحيثما وجدت يف 
مختلف المذاهب؛ ألُخرج منها موس��وعًة شاملًة لكل القواعد الفقهية التي 

يمكنني العثور عليها، لتكون َمْعَلَمًة فقهيًة عظيمَة النفع...«)1).

- وع��ن بي��ان طريقت��ه يف جم��ع القواعد يق��ول: »حينم��ا عزمت على 
الب��دء يف هذه الموس��وعة... أخ��ذت أس��تعرض كتب القواع��د الفقهية، 
واألش��باه والنظائ��ر والفروق وأس��تخرج ما فيه��ا من قواع��َد أو ضوابَط 

)1) موسوعة القواعد الفقهية للبورنو )1/ 13-12).
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، ثم أخذت أستعرض بعض كتب الفقه العام،  لها يف سجلٍّ خاصٍّ وُأس��جِّ
وأستخرج منها كذلك ما أعثر عليه من قواعَد وضوابَط َتِرُد يف مقام تعليل 

األح��كام...«)1).

- وحول منهجه يف الرتتيب فقد َبيََّن أنه اس��تعرض مناهج المؤلفين قبله 
يف القواعد فنهج هنًجا وسًطا؛ ومن خطواته التي سار عليها يف كتابه: 

: الرتتيب األبجدي للقواعد.  أولاً

ثانياًا: تصدير الموسوعة بجملِة مقدماٍت تكون مدخاًل لها. 

ثالثاً��ا: ترتيب نس��ق ع��رض القواعد؛ فقام بأم��ور منها: 1- وض��ع أرقاٍم 
للقواع��د.2- بيان معن��ى القاعدة ومدلولها. 3- التمثي��ل لكل قاعدٍة بمثاٍل 
ُح مضموهنا، وُيظهر الحكم الذي أش��ارت إليه وذْكر الخالف  أو أكث��َر ُيوضِّ

باختصاٍر إن وجد. 

وال ش��ك أن القطع بتأثر كتاب الس��بت بكتاٍب بعينه أو موس��وعٍة بعينها 
ال تتيس��ر دالئله الجازمة، غير أن س��بق هذه الكتب لجم��ع القواعد الفقهية 
وتش��ابه آلي��ات عرضها ُيش��ير إلى احتم��ال أن ثمة اس��تفادًة أو تأثًرا س��رى 
إل��ى كتاب الس��بت، وأنه ربما ق��اَس عليها العمل يف قواعد التفس��ير، فصار 
المنطلق عنده هو وجوَد قواعَد للتفس��ير مقررٍة يف المصادر تحتاج فقط إلى 
جمٍع واس��تخراٍج من هذه المصادر، وتعديِل ما يل��زم من صياغتها يف حاِل 
اس��توجب ذلك بعض نصوص القواعد... إلخ مما درج عليه الس��بت وهو 

موجود يف مناهج المؤلفات الجامعة للقواعد الفقهية.   

)1) موسوعة القواعد الفقهية للبورنو )1/ 14).
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وأما المس��لك العام لكتاب الس��عدي، فَمَردُّ تأثر الس��بت به راجع رأًسا 
العتب��ار الس��بت أولي��ة ه��ذا الكت��اب يف قواعد التفس��ير على ش��رطه، فإذا 
اس��تحضرنا طريق��ة فهم الس��بت لكت��اب الس��عدي بوصفه كتاًب��ا يف قواعد 
التفس��ير، وأن��ه كان منطلًقا يف القواعد من ذات المفه��وم الذي َتَبنَّاه هو ولو 
بصورٍة جزئيٍة يف بعض القواعد، ونظرنا كذلك إلى آلية عمل كتاب الس��بت 
نا  التي تقارب يف صورهتا ما كان قائًما يف كتاب السعدي بشكٍل ما، فربما َجرَّ
ذلك كله إلى القول بإمكانية تأثر الس��بت بالمس��لك العام لكتاب الس��عدي 

القائم على استنباط بعض القواعد أو جمعها من بعض المصادر. 

وأخي��ًرا، فهذه هي الجهات التي ظهر لنا تأثر الس��بت هبا وأن قوله بتقرر 
القواعد عرب اس��تقراء الس��ابقين ج��اء صًدى له��ا ولواقعها؛ فقلد مس��لكها 
الع��ام ومنهجيتها؛ ومن َثمَّ َنظََّر لهذه المنهجية المس��لوكة فيها إبَّاَن عمله يف 
القواعد، وصاغها يف إطاٍر نظريٍّ له تناس��قه وتكامله وترابطه، فقال بما قال 
به من تقرر القواعد عرب السابقين؛ بوصفه تنظيًرا طبيعيًّا للكالم حول الفكرة 
التي تأثر هبا، والحت له يف هذه الجهات الثالث، وإن كان أقواها تأثيًرا من 
وجهة نظرنا هو كتاب »الفصول«؛ لش��دة التقارب المنهجي بينه وبين كتاب 
السبت وظهور المنهجية التي اتبعها السبت يف الكتابة يف القواعد بتكامليتها 

فيه بصورٍة أجلى من غيره.

ب( المؤلفات بعد كتاب السبت:

ظهر لنا يف بحثنا لنش��أة هذا المنطلق عند المؤلفات بعد الس��بت أنه نابٌع 
من تقليدها للسبت وانطالقته للعمل يف القواعد؛ فالمؤلفات بعده لم تخرج 
عن دعواه يف تقرر القواعد، ولم تسوغ تلك الدعوى بأية مسوٍغ، بل نسجت 



175املبحث األول: تقرر قواعد التفسير

على منواله، واقتفت أثره، فقد نحت المؤلفات إلى جمع القواعد من بعض 
المصادر باعتبار تقررها، وراحت تتوسع يف شرحها والتمثيل لها.

إننا بعد النظر يف المؤلفات بعد السبت لم يتحرر لنا سبب لقولها بالتقرر 
إل مح��ض تقليدها لكتاب الس��بت؛ خاصةاً أن التتبع كش��ف عن تقليدها له 
يف َمن��اٍح ُأخرى غير القول بالمنطل��ق؛ كنقل تعريفه ومقدمات��ه النظرية التي 
ق��دم بها كتابه، بل إن بعض المؤلفات نقلت من مقدماته ما يتناىف مع عملها 
وبحثها يف القواعد؛ كالنص على عدم صالحية كتب التفس��ير لستخالص 
القواع��د منها، فقد نقلته عن الس��بت بعض المؤلف��ات التي دار عملها على 

ا. استخالص القواعد من كتب التفسير كما سنبين لحقاً

ومن خالل ما تقدم يظهر أن منطلق تقرر القواعد هو نتاج التقليد المحض؛ 
فالمؤلفات المعاصرة التزمت تقليد السبت يف القول بالتقرر وغيره، والسبت 
تأثر ببعض الكتابات الس��ابقة عليه يف القواعد وقّلد مس��لكها؛ ومن ثم صاغ 

ا لذلك.  دعوى التقرر تبعاً

وبذل��ك نك��ون قد أهنينا ال��كالم عن نش��أة منطلق تقرر قواعد التفس��ير؛ 
لننتقل إلى تتبع آثاره وانعكاس��اته على المؤلف��ات، وبيان ذلك يف المبحث 

اآليت.

sss
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 املبحث الثاني

تقرر قواعد التفسري؛ اآلثار والنعكاسات

متهيٌد: 

بيَّنَّا س��ابًقا أن التصور الكلي والمنطل��ق الرئيس الذي حكم عمل جميع 
المؤلفات يف القواعد هو اعتبار قواعد التفس��ير موجودًة ومقررًة وال تحتاج 
إال لجم��ع مادهت��ا ونظمها يف تدويٍن مس��تقلٍّ مع إثرائها بالش��رح والتمثيل، 
ولم��ا كان هذا المنطلق ُمش��كاًل ومتوهًما -كما س��بق بيان��ه- وانضاف إلى 
ذل��ك أن المؤلف��ات لم تضبط منه��ج عملها يف القواعد، ول��م تبين المعايير 
الت��ي حكمت طريقة اس��تخالصها للقواعد، ولم تتف��ق على آلياٍت واضحٍة 
يمك��ن التأس��يس عليها؛ فقد أنتج ذل��ك كله عدًدا من اآلث��ار التي يراها كلُّ 
ُمطالٍع لمؤلفات التأليف المعاصر يف قواعد التفسير، وقد جاء هذا المبحث 

للتنبيه على أبرز تلك اآلثار يف مؤلفات القواعد، وبياهنا فيما يأيت:

األثر األول: اللجوء للنصوص املشتهرة يف تفسري النصوص العربية:

لقد كانت انطالقة المؤلفات من تقرر قواعد التفس��ير وتناثرها دافعًة لها 
إلى البحث عن الحقول المعرفية التي تحفل بكثيٍر من النصوص أو القواعد 
ق لها مبتغاها يف جمع قواعد التفس��ير؛ ولذا  التي ُتثبت صحَة دعواها: وُتحقِّ
لجأت للنصوص المش��تهرة والمتداولة يف اللغة ويف أصول الفقه بوصفهما 
الن مًعا البنية األساسية لتفسير النصوص العربية والشرعية، ثم صارت  ُيَشكِّ

تنهل من تلك النصوص وتتخير منها. 

فالناظر يف المؤلفات ال ُتخطئ عينُه -كما أس��لفنا- حضور قدر بارٍز من 
النصوص أو القواعد المنتسبة أساًسا لعلمي اللغة وأصول الفقه يف ساحاهتا.
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وق��د كان ه��ذا أث��ًرا طبيعيًّا ونتيج��ًة حتمي��ًة للمنطلق ال��ذي انطلقت منه 
المؤلفات؛ إذ دعواها أن القواعد مقررٌة ومتناثرٌة يف بطون التآليف والكتب، 
تحتاج إلى واقٍع عمليٍّ تستند إليه، وإلى كثرٍة كاثرٍة من القواعد ُتثبت صحة 
تلك الدعوى؛ فكان الس��بيُل األرحُب لذلك يف علمي اللغة وأصول الفقه؛ 
إذ ُيعنََي��اِن أساًس��ا بآلي��اِت فه��ِم النصوص عموًم��ا، وكيفية االس��تنباط منها 
أو التعام��ل معه��ا، وعل��ى كثيٍر م��ن مباحثهما يتم التأس��يس يف تفس��ير كافة 

النصوص العربية من قرآٍن وحديٍث وشعٍر ونظٍم ونثٍر. 

فلم��ا كان األمر على هذا النحو، كان بدهيًّ��ا أن تكون قواعد أو نصوص 
هذه العلوم وما شاهبها زاًدا رئيًسا للمؤلفات يف عملية الجمع التي قصدهتا، 
خاص��ًة مع اش��تهار تلك النصوص وش��يوعها وكوهن��ا تمثل قدًرا مش��رتًكا 
لتفس��ير النص��وص العربية؛ ذل��ك أنَّ تفس��ير النصوص العربية عام��ًة، قرآًنا 
ا فقهيًّ��ا أو قضائيًّا... إل��خ يخضع لمنظومٍة  أو ُس��نًَّة أو نثًرا أو ش��عًرا، أو نصًّ
متكاملٍة من األدوات واألصول والقواعد المشرتكة التي يجري توظيفها يف 
تفس��ير النصوص وبياهنا باعتبار اشرتاك تلك النصوص كلها يف لغٍة واحدٍة؛ 
ف��ال بد إذن أن تفس��ر تلك النصوص عل��ى َوْفِق مقتضيات تل��ك اللغة، وما 
ُتعطيه َدالالت ألفاظها، وس��ياقاهتا واس��تعماالهتا، وكل تفسير يتجاوز تلك 

اللغة فهو تفسيٌر باطٌل غيُر معتدٍّ به.

ويف ض��وء ف��راغ س��احات المؤلفات م��ن الل��وازم المنهجي��ة لنقل هذه 
النصوص لميدان التفس��ير مما سبق نقاشه، فإن المتأمل يف صنيعها يجد أنه 
ُيفضي لعدِم ظهوِر استقالليِة التفسير؛ إذ هي تصادق بذلك تطبيقيًّا على من 
استش��كلوا علمية التفس��ير، وأنه بال قواعَد مخصوصٍة، ويقوم بقواعِد غيره 

من بقية الفنون، وبالتالي فال وجه العتباره ِعْلًما له استقالله. 
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إن العل��وم تتماي��ُز بحيثي��اٍت وغاياٍت تق��وم عليه��ا مس��ائُلها وَتَتَعيَُّن هبا 
موضوعاهت��ا، فتنب��ع قواعده��ا وتنبت أصوله��ا يف ظلِّ ه��ذه الغايات وتلك 
الحيثيات، وليس من الميس��ور أبًدا نسبُة قواعِد فنٍّ آلخَر، إال بعد إجراءاٍت 
َلٍة وتغييراٍت ربما تكون جوهريًة يف نس��ق القواعد، وإال فقبول  منهجيٍة ُمَطوَّ
أح��د الفن��ون لقواعد غي��ره هكذا يدل أن��ه ليس فنًّ��ا أصاًل، الله��م إال على 
التج��وز والمس��امحة، وله��ذا كاَن اس��تحضاُر المؤلفاِت لما هو مش��تهٌر يف 
ضب��ط النصوص يف بعض الفنون واعتباُره قواعَد للتفس��ير بال أي إجراءاٍت 
منهجيٍة هو نحًوا عمليًّا تطبيقيًّا للقول بعدم علمية التفس��ير، وُمْفِضًيا للتأكيد 

على عدم استقالله. 

األثر الثاني: الفراغ القاعدي فيما خيتص بالتفسري: 

لق��د كان م��ن آث��ار منهجية المؤلف��ات يف البحث ع��ن قواعَد مق��ررٍة أن 
ص��ارت مادهتا فيما يختص بتفس��ير القرآن وقضاياه ومباحث��ه قليلًة ضئيلًة؛ 
ذلك أن المؤلفات لم تجد يف المباحث المختصة بالتفس��ير ذاته كثرًة كاثرًة 
م��ن القواعد يمكن أن تنقلها وتجرتها لس��احته كما فعلت ذلك مع القواعد 
أو النصوص المشتهرة يف اللغة واألصول، وقد ترتب على ذلك خلوُّ أبواٍب 
ومباحَث رئيس��ٍة يف تفس��ير القرآن من أي��ة قواعَد، ون��درُة القواعد يف بعض 

األبواب والمباحث األخرى التي لها ارتباٌط وثيٌق بالتفسير. 

وإذا كان العلماء عرب الزمن -كما سبق- يتنادون بحاجة علم التفسير إلى 
قواعَد وقوانيَن تضبط مسلك التعامل معه، ويصرحون بقلة الجهود يف ذلك 
الجانب، فقد كان المنتظر من مؤلفات القواعد -مع وفرهتا وتتابعها- س��دَّ 
ذلك الثغر، وبخاصٍة فيما يكون أكثَر اختصاًصا بالتفس��ير ذاته وأكثر مساًسا 
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بقضاياه الكليِة، ومباحثه الرئيس��ة، إال أن المؤلفات لم ُتس��هم يف س��د ذلكم 
الثغر، ولم تدفع يف طريق رفع هذا اإلشكال أو تخفيف وطأته، فبقي إشكال 
علم التفس��ير هبا كما كان من دوهنا، وبقيت مباحثه الكبيرة وقضاياه الرئيسة 

المختصة به خاليًة من القواعد أو قليلة القواعد.

ومث��ل هذا األثر يلحظه الناظ��ر إذا وازن بين األبواب التي تندرج تحتها 
القواع��د يف المؤلفات، وحاول معرفة الوزن النس��بي لكلِّ ب��اٍب منها، وما 
تضمن��ه من قواع��د، فإنه س��يجد انحس��اًرا وقل��ًة يف القواعد الت��ي أوردهتا 
المؤلفات فيما يخص ركائز التفسير الكربى، إذا ما ُقورنت بالقواعد الواردة 
يف مجاالٍت يش��رتك فيها تفس��ير القرآن مع غيره من نص��وِص العربيِة، فما 
يتعلق بمصادر التفسير وضوابطها وطرق المفسرين يف توظيفها، والرتجيح 
هبذه المصادر عند التعارض وتحديد مراتبها من حيث قوة االس��تدالل هبا 
وضعفه، وتفس��ير الق��رآن بالقرآن وما يتضمنه من أن��واٍع ومراتَب مختلفٍة؛ 
��ر بص��ورٍة قطعي��ٍة ال تقبل  كك��ون ه��ذا المص��در داالًّ عل��ى المعنى المفسَّ
االحتم��اَل، أو ك��ون َداللتِه محتملًة، وم��ن حيث كون المعن��ى المقابل له 
مناقًض��ا له أو غي��َر مناقٍض، وإمكانية حمل اآلية عل��ى المعنيين جميًعا من 
عدمه، ومن حيث ورود اآلية القرآنية على س��بيل التفس��ير للمعنى أو على 
س��بيل االستش��هاد للمعنى واالس��تدالل عليه، ومن حيُث وروُد عدِة معاٍن 
يس��تند كلٌّ منها إلى آيٍة قرآنيٍة وكيفيات التوفيق أو الرتجيح بينها، وتفس��ير 
القرآن بالس��نة وكيفي��ات التعامل مع ذلك المص��در، وتحديد أنواع داللته 
عل��ى المعنى التفس��يري، ودرجة كل داللٍة من تلك األن��واع على المعنى، 
وكيفي��ة الرتجي��ح بين المع��اين المتعددة التي يس��تند كلٌّ منه��ا إلى حديٍث 
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، وآليات توظيف المفس��رين األحاديث وكيفية فهمهم��ا، والقواعد  نب��ويٍّ
التي يحصل التمييز هبا بي��ن انطباق َدالالِت لألحاديث على معنى اآلية أو 
عدم انطباقه��ا، ومتى يصح االعتماد عل��ى َدالالِت األحاديث الضعيفة يف 
التفس��ير ومتى ال يصح، وتفس��ير الصحابة والتابعين وأتباعهم ومتى يقدم 
ق��ول بعضه��م على بعض، وهل لتقدم الطبق��ة دوٌر يف تقديم أقوال بعضهم 
عل��ى بع��ض أم أن َمَردَّ األمر لش��يٍء آخَر، وكيفية فهم اختالف المفس��رين 
والتعام��ل معه... إلى آخر ه��ذه القضايا التي تمس الواقع العملي لتفس��ير 

القرآن وترتبط بجوهره. 

إن مؤلف��ات القواع��د ل��م تدخل يف معمع��ة اإلش��كاالت المتعلقة بتلك 
القضايا، حتى تتصور تلك اإلش��كاالت وتتعرف منابتها ومنابعها ونتائجها 
ومآالهت��ا بغي��ة تقنين القواعد الرافعة لتلك اإلش��كاالت، والضابطة للس��ير 
المنهجي الراش��د عن��د التعامل مع التفس��ير، بل اكتفت بس��رد المعلومات 
العام��ة التي تحفل هبا كتب علوم القرآن القديم��ة والمعاصرة، ولم تتجاوز 
بع��ض العمومي��ات مما هو معلوٌم ومش��تهٌر م��ن معاٍن ال خ��الف عليها يف 
الجمل��ة؛ كالقول بانبناء التفس��ير على اللغة ووجوب مراع��اة ُعرفها فيه، أو 
الحديث عن أهمية التفس��ير النبوي وتفس��ير القرآن بالقرآن، ونحو هذا من 
المسائل المعروفة والمشتهرة، أما الولوج لتفاصيل هذه القضايا وإشكاالهتا 

فال يوجد ما يقننه ويضبطه يف القواعد التي أوردهتا المؤلفات.

إن المؤلف��ات تبحث عن المتقرر، وذلك هو الذي تتجه له وتنش��غل به، 
ا لم تجد يف أبواب التفس��ير وقضاياه الخاصة شيًئا ذا باٍل اكتفت بالقليل  ولمَّ
الموج��ود، فكتاب قواعد التفس��ير للس��بت مثاًل لم ُي��وِرْد أيَّ قاعدٍة متعلقٍة 
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ب�»تفسير القرآن بالقرآن« يف كتابه، واكتفى بسرد أنواع تفسير القرآن بالقرآن 
التي تتابع كثيٌر من المعاصرين على عرضها يف هذا الموضوع، كما لم يوِرد 
��نة س��وى قاعدتين، مع كوهنما أهمَّ مصدرين لتفسير  يف تفس��ير القرآن بالسُّ
القرآن، ويف المقابل تجد كثرًة كاثرًة من القواعد عنده خارج تلك األبواب.

وغي��ر خ��اٍف أن ابتع��اد المؤلف��ات ع��ن الواق��ع التطبيقي لعلم التفس��ير 
وإش��كالته العملية، وانطالقها من تقرر القواعد جعلها تدور فيما دارت فيه 
الكتابات السابقة عليها، فلم يكن لها إسهاٌم يف سدِّ الفراغ القاعدي الحاصل 
يف تل��ك األبواب، ولم يكن لها كبيُر حظٍّ يف حلِّ كثيرٍ من إش��كالته الكلية، 
وكل م��ا قدمت��ه كت��ب القواعد يف ه��ذه الموضوعات لم يزد عل��ى ما هو يف 
كت��ب علوم القرآن من تناول لإلطار الع��ام لتلك الموضوعات، على الرغم 
من مس��يس الحاجة إلى الضبط التقعيدي لكثيرٍ من المس��ائل واإلشكالت 

المرتبطة بتلك الموضوعات. 

األثر الثالث: التدليس يف نسبة القاعدية للمصادر: 

لقد كان من أظهر اآلثار الناجمة عن منطلق تقرر قواعد التفس��ير، وقوع 
المؤلفات يف التدليس على المصادر؛ ول نعني بالتدليس هنا تعمد المؤلفات 
ذل��ك، وإنما هو م��آل انطالقها م��ن تقرر القواعد ونس��بة تقريره��ا وكليتها 
واس��تقرائها لمصادر لم تزعم تقرير القواعد، ولم تّدع إعمالها لالس��تقراء، 
ول وصف��ت تلك النصوص المنتزعة منها بوصف القاعدية، وقد كان ذلك 

َمٍة أو غيِر منضبطٍة. كله أثًرا من آثار االنطالق من منطلقاٍت ُمَتَوهَّ

 والناظ��ر يف كاف��ِة م��ا أوردت��ه المؤلفات من نص��وٍص ونس��بت قاعديته 
غات تلك النس��بة إال نقض نس��بة  للمص��ادر ال يمل��ك يف ضوء غياب ُمَس��وِّ
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قاعدي��ة تل��ك النص��وص للمصادر، أم��ا النصوص من حي��ث هي نصوٌص 
فموج��ودٌة يف المصادر، لكنَّ المنتَقض هو نس��بة القاعدي��ة للمصادر؛ ذلك 
أن المصادر التي اش��تغلت المؤلفات بجمع قواعدها -كما س��بق بيانه- لم 
ِع أهنا اْسَتْقَرْت  يكن لها قصٌد ظاهٌر وال خفيٌّ لتقرير القواعد وبنائها، ولم تدَّ
ما ُنِس��ب إليه��ا من قواع��َد، وال َتَتبََّعْته بالمعنى ال��ذي يف المؤلفات، كما أن 
إثب��ات هذا مما لم تنهض به المؤلف��ات وال أوضحته، بل لم يكن لها حيال 
األم��ر برمته منهجي��ٌة واضحٌة ومنص��وٌص عليها؛ ومن َثمَّ فم��ن يطالع هذه 
المؤلف��ات ثم يطالع مصادرها التي عمل��ت عليها ليتبين حقيقة ما إذا كانت 
ه��ذه المصادر قد ق��ررت القواعد فعاًل، وكيف كان هذا منها، وبأي ش��كٍل 
ل عليه، ولن يك��وَن أماَمه  وعل��ى أيِّ ص��ورٍة، فلن يج��د يف الواقع ش��يًئا يعوِّ
حينئ��ٍذ إال رمُي المؤلفات بالتدليس يف نس��بة القاعدية للمصادر، وادعاؤها 

عليها ما ليس فيها.

وال يدف��ع هتمة التدلي��س يف نظرنا الت��زام المؤلفات كثي��ًرا نقل نصوص 
المص��ادر وعباراهت��ا واإلحال��ة عليه��ا؛ ألن النقاش ليس يف نق��ل المؤلفات 
لنصوص ليس��ت يف المص��ادر، وإنما النقاش يف نس��بة الق��ول بقاعدية تلك 
النصوص للمصادر، ال س��يما أن المؤلفات كثيًرا ما تلتزم عبارات المصادر 
يف القواعد، وهذا يش��كل أكثر؛ إذ يفضي إلى القول بوجوِد قصديٍة واضحٍة 
ا لهذه المص��ادر بلغت إل��ى درجة عناي��ة المص��ادر واهتمامها  وقوي��ٍة ج��دًّ
بصياغة القواعد وسبكها لَتكون قواعَد يف باهبا، وهو ال يتأتى إال لمن يكتب 
يف القواع��د رأًس��ا، ويجرد الحديث عنها تجريًدا؛ وه��ذا ما ال يتصف به أي 

مصدٍر من المصادر المعمول عليها.
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األثر الرابع: الذوقية يف مجع نصوص القواعد:

إن الناظ��ر يف مؤلفات القواعد س��يلحظ أن القدر المش��رتك بينها اتفاقها 
على تقرر القواعد يف مصادرها، واتفاقها كذلك أن عملها الرئيس وغرضها 
األساسي جمع تلك القواعد وترتيبها، غير أهنا مع اتفاقها على ذلك الغرض 
الع��ام، تباينت طرائقها يف انتق��اء القواعد واختيارها؛ فلم يكن لها محدداٌت 
واضح��ٌة، وال معاييُر منضبطٌة؛ س��واٌء يف اختيار المصادر التي اس��تخلصت 

قواعدها، أم يف انتقاء القواعد وآلية استخالصها والحكم بقاعديتها.

وجم��اع الق��ول: أن عم��ل المؤلف��ات لم يتس��م -يف مجمل��ه- بمنهجيٍة 
ُن المطالَع لها من فهم الرؤية العامة التي جرى  علميٍة واضحٍة ومحددٍة ُتَمكِّ
جم��ع القواعد يف ضوئها، فابتداء م��ن منطلق العمل الرئيس الخاص بتقرير 
المص��ادر للقواعد، ومروًرا بكل م��ا يخص منهجية العمل يف جمع القواعد 
َوْف��َق هذا المنطل��ق، وانتهاًء بكل مفردات الجان��ب التطبيقي المرتتب على 
ه��ذا المنطلق لن يقع الناظر يف كل هذا على معاييَر واضحٍة ومحددٍة يمكن 
أن يقال: إهنا حكمت عمل المؤلفات؛ ومن َثمَّ لم يكن يف اإلمكان إال اعتباُر 

الذوق الشخصي هو المتحكَم يف العمل والمهيمن عليه.

ونحس��ب أن ش��يوع هذا الذوق وتحكمه يف العمل جاء بوجٍه كبيٍر نتيجًة 
للمنطل��ق الخاطئ الذي انطلق��ت المؤلفات منه للعم��ل يف جمع القواعد؛ 
ذل��ك أنه منطلق ال واقع له يف الحقيقة؛ فرتتب على هذا اصطدام المؤلفات 
ها من أي محدداٍت يمكن االسرتش��اد  بالواقع الحقيقي للمصادر وهو خلوُّ
هبا؛ فكان ال بد أن يرتد األمر لالجتهاد الشخصي يف عملية الجمع والحكم 

بما يستأهل وصف القاعدية دون سواه من بقية نصوص المصادر.
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ومن شواهد ما تقدم:

- اختالف الباحثين المشتغلين بمصدٍر واحٍد يف عدِة مناٍح، منها: 

•��اخت��الف ح��دود العم��ل على نف��س المصدر: فتفس��ير الط��ربي مثاًل 
اشتغلت رسالتان باس��تخالص قواعده، فاكتفت رسالة منهما بالعمل 
عل��ى س��وريت الفاتحة والبق��رة منه فقط، واش��تغلت األخ��رى بكامل 
تفس��يره، وهو ش��يٌء عجيٌب، واألعجب منه كيفية إمكان استخالص 

القواعد الكلية االستقرائية من سورتين وإهمال بقية الكتاب.

•��اختالف القاعدة المستخلصة من نفس النص يف المصدر:

إنك تجد الباِحَثْيِن اللذيِن اشرتكا يف العمل على مصدٍر واحٍد، بل وتواردا 
عل��ى نصٍّ واحٍد انتزع كلٌّ منهما من نفس النص قاعدًة مختلفًة عن القاعدة 
الت��ي انتزعها اآلخر، فمن ذلك مثاًل توارد نفس الرس��التين الس��ابقتين على 
النظ��ر لقول الطربي تعليًق��ا على بعض األقوال الت��ي أوردها يف رفع قواعد 
البيت الحرام ومتى كان رفعها ومن رافُعها ابتداًء: »والصواب من القول يف 
ذل��ك عندنا أن يقال: إن اهلل -تعالى ذكره- أخرب عن إبراهيم خليله أنه وابنه 
إسماعيل رفعا القواعد من البيت الحرام، وجائٌز أن يكون ذلك قواعَد بيٍت 
كان أهبطه مع آدم، فجعله مكان البيت الحرام الذي بمكة، وجائٌز أن يكون 
ذلك كان القبة التي ذكرها عطاٌء مما أنشأه اهلل من زبد الماء، وجائٌز أن يكون 
كان ياقوتًة أو درًة ُأهبَِطا من الس��ماء، وجائٌز أن يكون كان آدم بناه، ثم اهندم 
حت��ى رفع قواع��ده إبراهيم وإس��ماعيل، وال علم عندنا بأيِّ ذل��ك كاَن مِن 
  ؛ ألن حقيقة ذلك ال تدرك إال بخربٍ عن اهلل وعن رس��وله أيٍّ
بالنقل المس��تفيض، وال خرب بذلك تقوم به الحجة فيجب التس��ليم لها، وال 
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هو إذ لم يكن به خربٌ على ما وصفنا مما يدل عليه باالس��تدالل والمقاييس 
فيمثل بغيره، ويس��تنبط علمه من جهة االجته��اد، فال قوَل يف ذلك هو أولى 

بالصواب مما قلنا، واهلل تعالى أعلم«)1).

فدراسة »قواعد التفسير عند الطربي« للكثيري انتزعت من نص الطربي 
قاعدة: »ال ترجيح بين األقوال التي أعملت باالجتهاد«، يف حين أن دراس��ة 
»قواعد التفس��ير عند الطربي« لسنون انتزعت منه قاعدة: »الحقيقة ال تدرك 
إال بخ��رب ع��ن اهلل تعالى أو عن رس��وله  بالنقل المس��تفيض، 
وال خ��رب بذل��ك تقوم ب��ه الحجة فيجب التس��ليم لها، وال ه��و إذ لم يكن به 
خ��ربٌ على ما وصفنا مما يدرك علمه باالس��تدالل والمقايي��س فيمثل بغيره 
ويس��تنبط علم��ه من جه��ة االجته��اد«، وجعلتها ضم��ن القواع��د المتعلقة 
  باألخبار الشرعية عند الطربي، الناطقة بالصفات الواجبة يف خرب اهلل

ورسوله ، بوصفهما وحًيا!

وبغض النظر عما يف كلتا القاعدتين من خطأٍ علميٍّ ظاهٍر؛ سواٌء يف نص 
القاع��دة األول��ى وغرابت��ه، أو يف الخط��أ يف فهم مراد الط��ربي يف الثانية، إال 
أن��ه مث��اٌل َيَتَجلَّى من خالله أن مدار األمر وأساس��ه راجٌع لذوق المؤلف ال 
غي��ر، وأن هذا ال��ذوق متفاوٌت حتى يف ذات المواض��ع التي تواردت عليها 

الدراسات.

- الحكم بقاعدية نصٍّ وترك نصٍّ مالصٍق له َيجري َمجراه:

ومن صور ذلك:

�  جعل النص الواحد المتكرر وروُده بزيادٍة يسيرٍة غيِر مؤثرٍة قاعدتين:

)1) تفسير الطربي )2/ 556).
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فف��ي كت��اب القواع��د التفس��يرية عند اب��ن القيم ذك��ر الباح��ث قاعدتين 
متتاليتي��ن نس��بهما الب��ن القي��م »األول��ى: القراءت��ان كاآليتي��ن«، والثاني��ة 
»القراءت��ان كاآليتين ال يتغاي��ران«،  ومع أن فحوى الن��ص بالزيادة وبدوهنا 
إثب��ات أن تغاير القراءات كتغاي��ر اآليات، إال أن الباح��ث مايز بين النصين 
وجع��ل كل نصٍّ منهما قاع��دًة دون محدٍد واضٍح يمك��ن التعويل عليه، بل 
تكّل��ف يف التفريق بينهما ويف بيان تمايزهما؛ متناس��ًيا أن ابن القيم لم يقصد 
للتقعيد ولم يحش��د له االحتش��اد نفس��ه، ولم ينطلق من الزاوية نفسها التي 

ينطلق منها الباحث)1).

�  أخ��ُذ قاعدة م��ن نصٍّ وترُك نصٍّ آخَر مش��ابٍه له تماًم��ا؛ فكان مقتضى 

النظر إما اعتبار كال النصين قاعدًة أو ليس��ا بقاعدٍة، أما اعتبار أحدهما 
قاع��دًة دون اآلخر، فال يس��تقيم إال على ال��ذوق الخاص بكل مؤلٍف 

اختياًرا وترًكا.

فم��ن ذل��ك مثاًل قول ابن القي��م: »... وتأمل قول��ه تعالى: ﴿ٿ ٹ 
ٹ﴾ كيف نفى فعل اإلدراك ب�»ال« الدالة على طول النفي ودوامه، فإنه 
ال ي��درك أب��ًدا، وإن رآه المؤمنون فأبصارهم ال تدرك��ه تعالى عن أن ُيحيَط 
ب��ه مخلوٌق، وكيف نفى الرؤية ب�»لن«، فق��ال: ﴿ ٴۇ ۋ ﴾؛ ألن النفي هبا ال 

يتأبد«)2).

فقد نقل هذا النص باحٌث اش��تغل بقواعد التفس��ير عند ابن القيم ضمن 
القواعد المتعلقة بالنفي؛ فنس��ب إليه قاعدة نصها: »النفي ب�� )لن( ال يتأبد« 

)1) القواعد التفسيرية عند اإلمام ابن قيم الجوزية، )1/ 162 - 179).
)2) بدائع الفوائد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، )1/ 96).
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َن أوُله بياَن ابن القيم لداللة استعمال »ال« يف النفي  مع أن النص نفس��ه َتَضمَّ
بقول��ه: »كيف نفى فعل اإلدراك ب�»ال« الدالة على طول النفي ودوامه«؛ فلَِم 
ت��رك أول النص يف ال��كالم عن داللة »ال« يف النفي فلم يجعله قاعدًة، وأخذ 

كالمه عن داللة )لن( يف النفي فجعله قاعدًة؟!

ال ش��ك أن الذوق الش��خصي هو الذي دفع الباحث للتفريق بين نصين 
متناظرين وعّد أحدهما قاعدًة دون اآلخر.

�  ذكر القواعد المختل��ف يف قاعديتها دون تحرير الخالف، ودون بيان 

وجهة المؤلف ُتجاه ذلك االختالف:

فالس��بت مثاًل يذك��ر يف مقدماته أن القواع��د التي يذكرها ليس��ت مقررًة 
يف س��ائر المص��ادر الت��ي ُيحي��ل عليها، وأن بع��ض المصادر يذك��ر القاعدة 
وينقضها، وأنه ُيحيل عل��ى الجميع؛ ليوقف القارئ على مختلف المواطن 

التي تعرضت للقاعدة)1).

وبغ��ض النظر عن كون��ه لم ينص يف واقعه التطبيقي عل��ى المصادر التي 
ق��ررت القواع��َد من غيره��ا، إال أن الغرض بي��اُن أنه يقر بأنَّ ثم��َة خالًفا يف 
القواعد التي يذكرها، وقد كان الزم هذا بيان درجة الخالف وتأثيره يف تقرير 
قاعدية تل��ك القواعد، وبيان ضواب��ط التعامل مع تل��ك القواعد المختلف 
فيها، وبيان رأي المؤلف تجاهها س��لًبا أو إيجاًبا، ومس��وغات اعتبار تقرير 
أحد المصادر للقاعدة وعدم اعتبار التقرير المعاكس له يف مصادر أخرى... 
إل��خ، وهي أموٌر إذا ذهبَت تبحث عنها يف كتاب الس��بت ال تجد لها جواًبا، 

وإنما هو محض الذوق يف االختيار وإصدار األحكام بالتقرير. 

)1) ينظر: قواعد التفسير؛ جمًعا ودراسًة )ص: 8-7).
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ول��ذا يمكننا الق��ول أيًضا بأن المص��ادر التي عمل م��ن خاللها إن عمل 
عليه��ا غيره، فربما رجح عنده من القواعد ما لم يرجح عند الس��بت، بل لو 
عمل هو نفس��ه عليها مرًة أخرى، ألس��قط وأضاف إل��ى قواعده، والحاكم 
يف ه��ذا كله مطلُق الذوق الخ��اص بالباحثين؛ إذ ليس ثمة محدداٌت ضابطٌة 

لمثل هذا االنتقاء.

األثر اخلامس: كثرة القواعد وضعف التأصيل النظري هلا: 

من أبرز األمور التي تس��رتعي نظر المطالع للمؤلفات يف قواعد التفس��ير 
كثرة عدد القواعد التي أوردهتا كما سبق، والذي جاوز يف بعضها المئات!

وال ش��ك أن انطالق المؤلفات من تق��رر القواعد يف المصادر وحاجتها 
فقط لمجرد الجمع فتح أمامها الباب دون مواربٍة لإلكثار من إيراد القواعد؛ 
إذ ال اس��تقراَء مط��وٌل وال تحلي��الٍت موس��عٌة للتطبيقات... إل��ى آخر تلك 
الخط��وات الطويل��ة، وما تس��تلزمه من عن��ٍت إلثبات القاعدي��ة، خاصًة إذا 
أضفنا لذلك رغبتها يف سد الفراغ التقعيدي يف التفسير وحرصها على جمع 

أكرب عدٍد ممكٍن من القواعد لتجاوز هذا اإلشكال وحل عقدته.

وهذا اإلكثار من النصوص الموس��ومة بالقاعدي��ة من قبل المؤلفات لم 
يقتصر فقط على المؤلفات التي كان مدار اشتغالها بعدٍد وافٍر من المصادر، 

بل كان حاصاًل يف المؤلفات التي اشتغلت بمصدٍر واحٍد أو أكثَر)1).

�  فبع��ض المؤلف��ات كان اش��تغالها بما يقارب خمس��ًة وعش��رين ومائة 

كتاٍب يف اس��تخراج كافة ما فيها من قواعَد، إضافًة إلى قرابة مائة كتاٍب 
أخرى اسُتخرج بعض قواعدها ال كلها، فبلغ مجموع الكتب المشتغل 

األولى  المقدمة  يف  القواعد  وأع��داد  قواعدها  المؤلفات  استخلصت  التي  المصادر  تراجع   (1(
المتعلقة بالعرض الوصفي لمؤلفات الدراسة.
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هبا ما يزي��د على مئتي كتاٍب، وبلغت حصيلة قواعدها قرابة ثالث مائة 
قاعدٍة)1).

ًفا لعالٍم واحٍد،  �  وبعضها كان اش��تغالها بما يقارب خمسًة وثالثين مؤلَّ

وبلغ مجموع القواعد المستخرجة منها إحدى وثمانين قاعدة)2). 

�  وبعضه��ا اش��تغلت بكت��اٍب واح��ٍد يف التفس��ير أو يف آي��ات األحكام، 

واستخرجت منه أعداًدا كبيرًة من القواعد تجاوز يف بعضها المئات)3).

وق��د ترتب على ه��ذه الكث��رة الكاثرة م��ن القواعد وجوه م��ن اإلخالل 
كثيرة، من أبرزها ما يلي:

�  كثرة األخطاء العلمية يف هذه المؤلفات، وس��تأيت اإلش��ارة لطرٍف من 
هذا الحًقا.

�  قص��ور المؤلف��ات يف التوفية بغرضه��ا الرئيس ال��ذي انتصبت له من 
الشرح والبيان والتمثيل للقواعد المقررة... إلخ.

فالمؤلفات لما أكثرت من جم��ع النصوص التي زعمتها قواعَد، أفقدها 
ذل��ك الق��درة عل��ى الوفاء بش��رطها ال��ذي رامته م��ن التأليف؛ وهو ش��رح 
القواع��د وبياهن��ا والتمثيل عليها؛ إذ غي��ُر خفيٍّ أن هذا العم��ل -إضافة إلى 
جهد الجمع- َيستلزم يف ذاته جهًدا كبيًرا يف قراءة المصادر وجردها وانتقاء 

)1) وذلك كتاب »قواعد التفسير؛ جمًعا ودراسًة« للسبت، )1/ 4).
)2) كما أنه ذكر جرده كذلك لمختصر الصواعق للموصلي. 

الفرس  ابن  عند  التفسير  وقواعد  سنون،  لمنعم  الطربي  اإلمام  عند  التفسير  قواعد   -1 ينظر:   (3(
قاعدٍة.  مئتي  الثانية  ويف  قاعدٍة،  مائِة  وخمَس  وأربعين  تسًعا  األولى  يف  استخرج  وقد  أيضًا  له 

2- قواعد التفسير عند أبي عبد اهلل الموزعي، وقد استخرج تسًعا ومائة قاعدٍة.
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النصوص وفهمه��ا والتأصيل لها، ثم إيجاد التطبيقات المقاربة والمناس��بة 
لإليض��اح... إلخ، وهي أم��وٌر يصعب حدوثها بصورٍة جي��دٍة يف ضوء هذه 

األعداد الكبيرة من القواعد. 

ولقد كان مسلك اإلكثار من القواعد دافًعا لعدِم تحريِر كثيٍر من إشكاالت 
القواعد، بل وأحياًنا إلى عدم تحرير مراد العالم بش��كٍل دقيٍق من النصوص 

المنتزعة من كتابه، وال شك أن هذا ال يتالقى مع نص المؤلفات على:

-  حداثة جمع هذه القواعد والتأليف فيها؛ مما كان يس��تدعي إس��هاًبا يف 
البيان وزيادًة يف التأصيل.

-  وجود اختالفات حول هذه القواعد؛ مما كان يوجب زيادًة يف التأصيل 
والتحرير كما سيأيت.

فالمؤلفات تورد -أحياًنا- قواعَد بإيضاٍح ربما ال يتجاوز خمس��ة أسطٍر 
وب��ال تمثيل، وأحياًنا بال أي توضيٍح أو تأصي��ٍل! ودون أدنى اجتهاٍد يف تتبع 

سياقاِت نصوص القواعد يف المصادر وتوضيح إشكاالهتا بوجٍه دقيٍق. 

ِر  ِل القول بتقرُّ  وبذلك نكون قد أهنينا الكالم على أبرز مس��وغات َتَش��كُّ
قواعد التفسير وتناولنا آثار ذلك القول وانعكاساته على المؤلفات.

sss
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الفصل الرابع
إشكالٌت منهجيٌة يف مؤلفاِت قواعد التفسري

يأيت هذا الفصل األخير من الدراس��ة بوصفه حلقًة ختاميًة ُتَس��لُِّط الضوء 
عل��ى بعض اإلش��كاالت المنهجية التي اكتنفت عم��ل المؤلفات يف قواعد 
التفس��ير، فق��د كانت س��احة المؤلف��ات حافلة إلش��كاالت كثي��رٍة وأخطاٍء 
وفي��رٍة، غير أنَّ الدراس��ة آثرت التنبيه فقط على أبرز اإلش��كاالت المنهجية 
الواقعة يف التأليف المعاصر لقواعد التفسير دون غيرها من األخطاء الفرعية 

والجزئية، وبياهنا على النحو اآليت: 

اإلشكال األول:  غياب التأصيل وحمدداته ملنطلقات التأليف:

ال ش��كَّ أن كلَّ عم��ٍل بحثيٍّ يعتم��د منطلًقا أو مجموعة م��ن المنطلقات 
الرئيس��ة يؤس��س عليها بنيانه ويقيم عليه��ا دعائمه، وصح��ة المنطلقات أو 
خطؤه��ا يرهت��ن هبا كذل��ك صحة البحث كل��ه أو خطؤه؛ إذ ه��ي التي عليها 

مدار البحث فمنها ينطلق وإليها يعود.

، فإنه يف باب التقعيد  وإذا كان ضبط هذا األمر الزًما لكلِّ عمٍل بحثيٍّ جادٍّ
أش��د وأوجب؛ نظ��ًرا لخط��ورة التقعيد وِعظم ش��أنه؛ ومن ث��م كان الخطو 

المنهجي السديد من أوجب واجباته وأبرز مستلزماته. 

والناظ��ر للمؤلف��ات كاف��ًة يج��د أهن��ا ل��م تعت��ِن بالتأصي��ل لمنطلقاهت��ا، 
والتأس��يس لمرتك��زات عملها، بل أطلق��ت مجموعة دع��اوى دون برهاٍن 
وجعلتها ُمَسلََّماٍت، ثم صارت تنسج عملها كله من خيوط تلك الدعاوى.

وقد كان إهم��ال المؤلفات لبيان منطلقاهتا التي تص��در عنها، وتأصيلها 
وبي��ان صحته��ا ودف��ع اإليرادات عنه��ا مثاَر تعجٍب ودهش��ٍة، لنفاس��ة باب 
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التقعي��د، وخطورة الكتابة فيه، وكون التفس��ير الذي ُي��راد التقعيد له تحتفُّ 
به إش��كاالٌت كثيرٌة، ولكون قواعد التفسير على صورهتا يف المؤلفات علًما 
ُمحدًث��ا لم يظفر بتدويٍن مس��تقلٍّ على َوْفِق مفه��وم المؤلفات ونظرهتا، وقد 
كان توافر كل ذلك يقتضي أن تحتشد المؤلفات للتأصيل لمنطلقات العمل 
يف قواعد التفس��ير وتأسيس مرتكزاته، وإقامة بنيانه المنهجي، لكنها مع هذا 
لم ُتوِل ذلك الجانب -على الرغم من خطورته- االهتمام الالزم، ولم ُتْفِرْد 
ل��ه مجااًل يف مقدماهت��ا، وإنما اكتفت ببعض التنظير الع��ام الذي يبتعد تماًما 
عن المس��اس بالتأصيل للمنطلقات، أو بيان المرتكزات واألس��س الالزمة 
للعم��ل التطبيقي؛ وهو ما يجعل المتصفح لها يعاين كثيًرا يف س��بيل اإللمام 
بمنطلقاهتا واإلمس��اك بالمنهجي��ة التي عملت من خالله��ا وفهم محدداهتا 

التي انطلقت منها على نحٍو واضٍح. 

إن المؤلف��ات لم تضع لنفس��ها معاييَر منهجيًة واضح��ًة يف الحكم بتقرر 
القواعد يف المصادر، وكيفية ممايزهتا بين ما يكون قاعدة وما ال يكون، وما 
المص��ادر التي يصح نقل مادة القواعد عنه��ا والمصادر التي ال يمكن ذلك 
فيها...إل��ى آخر تلك المحددات والضوابط الالزمة لكي ُتحكِم س��يرها يف 

العمل وتضبط أنساقها يف المقاربة؛ وتتحكم فيه الذوقية.

اإلشكال الثاني: تناقض موقف املؤلفات يف استمداد القواعد من كتب التفسري:

لق��د كانت نظ��رة المؤلف��ات لكت��ب التفس��ير يف اس��تمداد القواعد منها 
محل إش��كاٍل كبيٍر، وهي تمثل يف نظرنا أحد اإلش��كاالت الرئيسة يف تصور 
المؤلف��ات للقواعد؛ فالذي يطرق س��معه مصطلح »قواعد التفس��ير« يخال 
للوهلة األولى حضوًرا كبيًرا لكتب التفسير يف نظم هذه القواعد، وأثًرا بارًزا 
يف نس��ج بنيتها وتش��كيل مظهرها العلمي باعتبار أن مدار تلك القواعد على 
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التفسير أساًس��ا ورأًسا، خاصة مع انطالق المؤلفات من كون تلك القواعد 
كليًة استقرائيًة تندرج تحتها الجزئيات التابعة لها، غير أنا لم نقف يف قواعد 
المؤلفات على تلك الجزئي��ات ولم تبين لنا المؤلفات معالمها، بل وجدنا 
بعض المؤلفات تنص على عدِم صالحية كتب التفس��ير الستمداد القواعد 
منها، وهو ش��يٌء غريٌب أن تكون قواعد التفس��ير كلها ليس��ت يف كتبه، فأين 
ه��ي إذن؟! وه��ل مؤلف��ات قواعد التفس��ير المعاصرة كاف��ًة أخرجت كتب 

التفسير عن أن تكون محالًّ الستمداد القواعد؟

الناظ��ر لمؤلفات القواعد من هذه الجهة يجد أهن��ا تباينت يف النظرة إلى 
كتب التفسير تباينًا واضًحا بيَن مؤلفاٍت تعتمد كتب تفسير بعينها الستخراج 
قواعده��ا، وه��ي المؤلف��ات التي اتخذت من كتب التفس��ير مح��الًّ لعملها 
يف القواع��د، ومؤلف��اٍت تنص عل��ى عدم صالحية كتب التفس��ير ألن تكون 
��ة اختالًفا حاصاًل بين التأليف  جهة إمداٍد لقواعد التفس��ير؛ ما يعكس أنَّ ثمَّ

المعاصر يف تلك القضية.

فالدكتور الس��بت يسرد جهات اس��تمداد قواعد التفسير، ثم يقول معلاًل 
عدم ذكره كتب التفس��ير ضمن تلك الجهات بقوله: »لم نذكر كتب التفسير 
مع أهنا مش��حونٌة بالقواعد بس��بب أن وجود القواعد فيها إنما هو عبارٌة عن 
تطبيق��اٍت للقواعد، وليَس المقصوُد من ذكره��ا تقريَرها، كما هو الحال يف 
الفقه مثاًل، فإن كتبه مش��حونٌة بالقواع��د األصولية، ومع ذلك ال تعترب كتب 

الفقه مادًة ُيستمد منها قواعد األصول«)1).

وبالمنطق نفسه يقول د. هشام مومني: »... يمكن أن نقول: تفسير معاين 

)1) قواعد التفسير؛ جمًعا ودراسًة، )1/ 41).
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القرآن واس��تنباط أحكام��ه، متوقٌف بالضرورة على علم قواعد التفس��ير... 
أما هو -أي: علم قواعد التفس��ير- فإنه ال يحتاج إلى التفس��ير بنفس درجة 
اضط��راره إلي��ه، وإن كان تحصي��ل قواع��د هذا العل��م ربما احتي��ج فيه إلى 
إحصائها وتتبعها يف كتب التفس��ير على س��بيل الجمع لمادهتا، بما يناس��ب 
إعماله��ا، كش��أن هذا العم��ل الذي نق��وم به، هذا م��َع كوِن ذلك غي��َر الزٍم 
وال مط��رٍد؛ إذ يمكن اعتبار قواعد التفس��ير دونما حاج��ٍة إلى مراجعة كتب 

التفسير«)1).

ا يقابله يف صراحته التطبيقية العملية اعتماد بعض  وهو كالٌم صريٌح ج��دًّ
مؤلفات القواعد بعض كتب التفس��ير أصاًل الس��تخراج القواعد؛ ما يوحي 
ا ستش��هده س��احة التأليف المعاص��ر حول تلك  ب��أن ثمة نقاًش��ا علميًّا جادًّ
القضي��ة وأن هن��اك أدلة س��يعرضها كلُّ فري��ٍق، غير أّنا بعد التتب��ع وجدنا أن 
ش��يًئا منها ال يقوم على ساٍق، بل وجدنا التناقض واالضطراب يقضي على 

كليهما.

فالمؤلفات التي نصت على اس��تبعاد كتب التفس��ير من جهات اإلمداد، 
وجدناه��ا تعتم��د كتب التفس��ير ضمن جهات اس��تمداد قواعده��ا أو تذكر 
نصوًص��ا يف اعتماده��ا، والمؤلف��ات الت��ي اتخذت من كتب التفس��ير محالًّ 
الس��تخالص قواعده��ا وجدن��ا بعضه��ا يف مقدمات��ه النظرية يص��رح بعدم 

صالحية كتب التفسير الستمداد القواعد منها.

فها هو الس��بت مع تنصيصه على استبعاد كتب التفسير كما سبق، إال أنه 
لما ذكر المؤلفات التي اس��تخرج منها جميع ما حوته من القواعد المتعلقة 

)1) قواعد التفسير عند الموزعي )ص: 236 - 137).
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بالتفس��ير، جع��ل منه��ا الكت��ب المتعلقة بالتفس��ير وعل��وم الق��رآن بفروعه 
المختلف��ة، ب��ل صرح بأبرز كتب التفس��ير التي رجع إليها: تفس��ير الطربي، 
تفسير الشوكاين، تفسير الشنقيطي)1)، كما أن المتتبع لكتابه سيجد كثيًرا من 

نصوص قواعده قد أحال فيها على هذه التفاسير.

وأما الكثيري فقد نقل نص السبت يف استبعاد كتب التفسير حرفيًّا، ذاهاًل 
عن أنه يعمل بش��كٍل رئيٍس على اس��تخراج القواعد من تفسير الطربي، بل 
األغ��رب من هذا أنه علل اختياره لتفس��ير الطربي بعكس مقولة الس��بت يف 
استبعاد كتب التفسير؛ فذكر أن الطربي يقرر القواعد عرب االستقراء والتتبع، 
يف حين أن الس��بت علل استبعاد كتب التفسير بأن قواعدها من باب التطبيق 

ال التقرير!

وأما هش��ام مومني فمع تصريحه باعتبار قواعد التفس��ير دون حاجٍة إلى 
ًة من نصوص  مراجع��ة كت��ب التفس��ير، إال أن بعض قواعده ج��اءت ُمس��تلَّ

الموزعي ذاته)2).

وم��ن جهٍة ُأخ��رى نجد بع��ض المؤلفات الت��ي َتَأطََّر عمله��ا يف القواعد 
ببع��ض كتب التفس��ير ال تذكر كتب التفس��ير ضم��ن الجهات التي تس��تمد 
منه��ا القواعد مع أهنا نصت على كتٍب يف فنوٍن أخرى، كما يف كتابي: قواعد 
التفسير عند الطربي وابن الفرس لمنعم سنون، فرغم كون الكتابين يدوران 

)1) ينظر: قواعد التفسير؛ جمًعا ودراسًة )1/ 3).
صعوباٌت  البحث  هذا  يف  »اعرتضني   :)10-9 )ص:  بحثه  صعوبات  بيان  يف  الباحث  قال  إذ   (2(
كثيرٌة، أذكر منها... إعماله ]أي: الموزعي[ لبعض قواعد التفسير مما لم يعهد مثله عند العلماء 
فيعسر فهمها، ومن ثم شرحها شرًحا يفي بالمقصود، فأضطر يف ذلك إلى االجتهاد أحياًنا يف 

تقدير معناها على ما ظهر لي منها، ومن موضع تطبيقها يف كتابه«.
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يف استخالص قواعدهما على كتابين من كتب التفسير، إال أنه لم ينص على 
كتب التفسير ضمن جهات استمداد القواعد التي ذكرها)1).

وهذا الواقع المتناقض يف مس��ألة االس��تمداد يبين أن المؤلفات لم تعتِن 
كثي��ًرا بضبط مرتكزات عملها، ولم تضبط معالمه المنهجية، وأن اس��تمداد 

قواعد التفسير لم يحَظ فيها بتأصيٍل وبياٍن. 

وبغ��ض النظر عن تناقض المؤلفات واضطراهبا يف النظر لكتب التفس��ير 
يف ه��ذه النقطة إال أننا َنَودُّ اإلش��ارة إلى أن عدم اعتبار كتب التفس��ير ضمن 
جهات اس��تمداد القواعد مما يحتاج إلى مزيد نظٍر وتأمٍل يف ضوِء جدلياِت 
، وبيان كيف يس��وغ إخراج كتب  اس��تمداد قواعد وأصول العلوم بوجٍه عامٍّ
التفسير وهي الميدان العملي لممارساته وتطبيقاته عن جهات االستمداد.

كما نود اإلش��ارة إلى أن اس��تبعاد كتب التفس��ير هنا يمكن أن يؤيد قول 
من قال بعدم وجود قواعد للتفس��ير؛ ألنه لي��س ِعلًما، وهو ما يناقض عمل 

المؤلفات بتمامه، فيا ترى ألي القولين يميل التأليف المعاصر؟

اإلشكال الثالث: التعريفات بني الجرتار وعدم التحرير:

 ، تمث��ل المصطلحات والمفاهيم نقطًة غاي��ًة يف األهمية ألي عمٍل علميٍّ
فمنه��ا يبدأ وعنها يصدر وإليها يعود، وقد التزم��ت المؤلفات المعاصرة يف 
قواعد التفس��ير التعري��ف لمصطلح »قواعد التفس��ير« يف صورتيه اإلفرادية 

)1) ذكر المؤلف أن الجهات التي يستمد منها قواعد التفسير هي: 1- اللغة. 2- النحو والصرف. 
3- علم البيان. 4- أصول الفقه. 5- القراءات. 6- أسباب النزول. 7- الناسخ والمنسوخ. 
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والرتكيبي��ة، إال أننا من خالل تتبعنا هذه التعريفات ظهرت لنا مجموعٌة من 
اإلش��كاالت المنهجية يف تعامل المؤلفات مع تلك التعريفات نذكر عيوهنا 

فيما يأيت:

: غلبة التقليد والنقل على تعريف »قواعد التفسير« يف جّل المؤلفات: أولاً

الناظ��ر يف تعريف��ات المؤلف��ات لقواع��د التفس��ير يلح��ظ س��ريًعا ع��دم 
تحريره��ا لهذا المصطل��ح بوجٍه دقيٍق؛ فتعريف مصطلح »قواعد التفس��ير« 
م��ن التعريفات الحادثة؛ وهو األمر الذي نبََّهْت إليه كثيٌر من المؤلفات عند 
تصديها لتعريفه؛ ولذا فالواجب يف ضوء واقع حداثة تعريف هذا المصطلح 
إطالة النََّفس يف تعريفاته باإلكثار من مناقشتها والتوسع يف عرضها وتحليلها؛ 
حت��ى تتماي��ز َدالالهتا وقيوده��ا ومقتضياهتا على نحٍو أكثَر دق��ًة، وهو األمر 
ال��ذي غاب عن أغل��ب المؤلفات؛ إذ اكتفت بمجرد إي��راد التعريفات دون 

التوسع يف مناقشتها وتحليل عناصرها، وذلك كاآليت: 

-  ثالث��ة مؤلفات اخت��ارت تعريف الس��بت)1)، وقد اكتف��ى بعضها فقط 
بمج��رد النق��ل للتعري��ف دون كبي��ِر تعلي��ٍق، وبعضها س��اق التعريف 

ومحرتزاته التي ذكرها السبت دون كبيِر إضافٍة.

-  المؤلف��ات الت��ي حاول��ت صياغة تعريف لم تتوس��ع يف ش��رحه وبيان 
محرتزات��ه وقيوده، وتوضيح مس��وغات اختياره، وبي��ان مفارقته غيَره 
من التعريفات الس��ابقة عليه؛ بل إن ج��ّل التعريفات التي أوردهتا هذه 

)1) وهي: »قواعد التفسير المتعلقة بالقراءات المتواترة - دراسٌة نظريٌة تطبيقيٌة، قواعد التفسير 
، منهج اإلمام الشوكاين يف توظيف قواعد التفسير«. عند اإلمام ابن ُجَزيٍّ
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المؤلفات كانت متأثرًة فيها بتعريف السبت)1).

كيفية  القرآن ومعرفة  استنباط معاين  ُيتوصل هبا  التي  الكلية  السبت هو: »األحكام  فتعريف   (1(
االستفادة منها«، وقد أوضح السبت أن مراده هبا معرفة الراجح من المرجوح، وبالموازنة بين 
تعريف السبت والتعريفات التي اجتهدت بعض المؤلفات يف صياغتها يتبين تأثرها بالسبت 
ألحكام  الجامع  خالل  من  التفسير  و»قواعد  القيم«  ابن  عند  التفسيرية  »القواعد  كتاب  عدا 
القرآن« و»قواعد التفسير عند الطربي للكثيري«؛ فقد ساقت هذه المؤلفات تعريفاٍت لقواعِد 
التفسير ُيوِهُم ظاهرها بتغييٍر مفهوميٍّ عن تعريف السبت، ولكن حقيقة األمر أهنا لم تخرج 
التعريف  انتقال  أثٍر ظاهر يف  ذا  السبت، ولم ُتضف جديًدا  التي ذكرها  عن معنى األوصاف 
عن مضامين تعريف السبت؛ فقد انحصر جهدها فقط يف التغيير بذكر بعض المرادفات كلفظ 
أو  الكريم«،  »القرآن  من  بداًل  العزيز«  »كتابه  لفظ  أو  »استنباطها«،  من  بداًل  المعاين«  »بيان 
العدول عنها إلى التعبير ب�»مراد اهلل«، أو شرٍح للفٍظ مجمٍل يف تعريف السبت َشَرَحه السبت 
نفسه؛ كالعدول عن عبارة »ومعرفة كيفية االستفادة منها« إلى »معرفة الراجح من المرجوح«، 
أو إضافِة قيٍد زائٍد لم يظهر له كبيُر أثٍر كلفِظ »بحسب الطاقة البشرية« أو لفظ »شرعية«، أو لفظ 
»المنضبطة« يف وصف األحكام الكلية، أو التعبير بداًل عن »األحكام« ب�»القضايا أو الضوابط 
أو القواعد«، أو العدول عن صيغة »ُيتوصل هبا« المبنية للمفعول إلى البناء للفاعل فصارت 
لفظة  إلى  ضبط«  أو  »فهم  عبارة  إضافة  أو  المفسر«  إليها  »َيحتكم  أو  المفسُر«  »َيستخدمها 
ُيبين التمايز الكبير بينها وبين  »استنباط«؛ وكلها تغييراٌت لم يظهر لها أثٌر، ولم تظفر بتعليٍل 

تعريف السبت؛ فصح أن مجمل التعريفات َنَسَجْت على تعريف السبت.

وتجدر اإلشارة إلى أن:   

الطيار  ناقٌل لتعريف مساعد  القرآن«  التفسير من خالل الجامع ألحكام  كتاب »قواعد   : أولاً  
ل�»أصول التفسير«.

وحسين  السبت  بتعريفِي  تعريفه  يف  تأثر  للكثيري«  الطربي  عند  التفسير  »قواعد  كتاب  ثانياًا:   
الحربي؛ إذ عرف قواعد التفسير بأهنا: »ضوابُط وأحكاٌم كليٌة يتم بواسطتها ضبُط وفهُم معاين 
القرآن الكريم، ومعرفة الراجح منها«، وظاهٌر من تعريفه أنه قائٌم على الجمع والتوفيق بين 
الجمع  »يمكن  قال:  ثم  أوردهما،  إذ  به؛  صرح  ما  وهو  التعريفين،  كال  يف  الواردة  العبارات 

=بينهما يف تعريٍف واحٍد لقواعد التفسير...« وأورد تعريفه.
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 ثانياًا:  نقل وترجيح بعض المؤلفات تعريفاٍت لمصطلحاٍت ُأخرى على أنها 
تعريفاٌت لقواعد التفسير: 

فق��د نقلت بع��ض المؤلفات تعريف��اٍت الصطالح��اٍت ُمعيَّن��ٍة على أهنا 
تعريفاٌت لقواعد التفس��ير دون تمييٍز، وقد تبين بعد مراجعة هذه التعريفات 
يف مصادره��ا أهنا كان��ت واردًة لمصطلحاٍت أخرى، ول��م ُيوِرْدها أصحاهبا 

بوصفها تعريًفا لقواعد التفسير، وقد تمثل ذلك يف: 

- نقل تعريفات »أصول التفسير« على أنها تعريفات ل� »قواعد التفسير«: 

فق��د نقل صاحب كتابي قواعد التفس��ير عند اإلم��ام الطربي واإلمام ابن 
الف��رس تعريفاٍت لقواعد التفس��ير وه��ي واردٌة يف مصادره��ا المنقول منها 
أهنا تعريفات مخصوصة بتعريف أصول التفس��ير ال قواعد التفس��ير، وهي: 

وجديٌر بالنظر أن المتأمل لتعريف خالد السبت يلحظ تأثره يف صياغته بتعريفات أصول الفقه؛   
فألصول الفقه تعريفاٌت كثيرٌة، أشهرها اثنان: 

أدلتها  من  العملية  الشرعية  األحكام  استنباط  إلى  هبا  ل  ُيتوصَّ التي  الكلية؛  بالقواعد  -  »العلم   
التفصيلية«.

-  »معرفة دالئل الفقه إجمااًل، وكيفية االستفادة منها، وحال المستفيد«. ينظر: »روضة الناظر«   
البن قدامة )1/ 9(، و»علم أصول الفقه« لعبد الوهاب خالف، )ص: 12).

وبتأمل تعريفْي أصول الفقه المذكورين وتعريف السبت يتضح تأثره يف الجملة بتعريفْي أصول   
الفقه شكاًل ومضموًنا باستثناء ما تقتضيه طبيعة المجال من المغايرة يف بعض األلفاظ؛ وذلك أن: 

ل هبا إلى استنباط األحكام الشرعية« ظاهٌر يف الشطر األول  -  قولهم يف تعريف أصول الفقه: »ُيتوصَّ  
من تعريف السبت، والذي يقول فيه: »... التي يتوصل هبا إلى استنباط معاين القرآن العظيم«.

الثاين من  القيد المكون للشطر  الثاين: »ومعرفة االستفادة منها« هو ذات  التعريف  -  قولهم يف   
تعريف السبت، والذي أضافه إلدخال قواعد الرتجيح؛ إذ قال يف شرحه لمحرتزات التعريف: 
»قولنا: )ومعرفة االستفادة منها( يدخل القواعد الرتجيحية، وهذا القيد يذكر أيًضا يف تعريف 

أصول الفقه ليدخل به باب )التعارض والرتجيح(«.

=
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تعريفات خالد العك، وفهد الرومي، وعماد حسين، ومحمد عمر بازمول، 
وحامد الفريح، ومس��اعد الطيار، ول��م يكتِف المؤلف بذلك، بل انتقد هذه 
التعريف��ات بقوله: »من خالل ما س��بق من تعاري��ِف الباحثين والمختصين 
الذين تناول��وا هذا الموضوع يتبين اللبس الواق��ع يف تحديد مفهوم »قواعد 
ُل رواف��َد معرفيًة  التفس��ير« الذي تتداخ��ل فيه مصطلح��اٌت ومفاهيُم ُتَش��كِّ
دقيقًة؛ كمصطل��ح المنهج، األصول، المبادئ، بحوث، األحكام، القضايا، 
وكذل��ك الخلط الحاص��ل يف تداخل قواع��د بعض العل��وم، التي ال تتصل 

بالموضوع إال عن تكلف وإقحام«.

 - نق��ل تعريفات وردْت لمصطلح »قواعد الترجيح« على أنها تعريفاٌت 
ل� »قواعد التفسير«: 

فقد نقل س��عيد الكثيري صاحب رس��الة »قواعد التفس��ير« عند الطربي 
ُل هبا إلى  تعري��ف الحربي لقواعد الرتجي��ح: »ضوابط وأموٌر أغلبي��ٌة ُيَتَوصَّ
معرف��ة الراجح من األقوال المختلفة يف تفس��ير كت��اب اهلل« على أنه تعريٌف 
لقواع��د التفس��ير، ث��م انتق��ده باختصاص��ه بقواع��د الرتجيح، فق��ال: »وأما 
التعري��ف الثاين ]يعني تعريف الحربي[ فقد حص��ر القواعد فيما يتوصل به 
المفسر إلى الرتجيح بين أقوال المفسرين، وليست قواعد التفسير ترجيحيًة 

فقط؛ بل هي أشمل من ذلك وأعم.

- ترجيح تعريف ل� »أصول التفس��ير« على ما س��واه يف تعريفات »قواعد 
التفسير«:

فق��د رجح صاحب كت��اب »قواعد التفس��ير من خ��الل الجامع ألحكام 
القرآن« تعريف الدكتور مس��اعد الطيار مع أنه تعريٌف ألصول التفسير، كما 
أن الطيار نفسه ساق تعريًفا لقواعد التفسير مغايًرا لتعريفه ألصول التفسير!
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ثالثاًا:  نق��ل التعريفات من مص��ادَر متفاوت��ِة المناهج واألغراض وس��وقها 
ا: ا واحداً مساقاً

مم��ا يالحظ عل��ى المؤلفات أن كثيًرا منها نقل��ت التعريفات التي ظفرت 
هب��ا لمصطلح القاع��دة يف عدٍد من المص��ادر دون مراعاٍة لس��ياق وروِد هذه 
التعريف��ات يف ه��ذه المصادر أو لتوجه��ات وأغراض كل مص��دٍر منها على 
ِح��َدٍة أو لالعتبار الذي اكتنف تعريف القاع��دة بداخلها؛ وذلك أن الناظر يف 

المصادر التي نقلت عنها المؤلفات تعريفاهتا للقاعدة يجدها قسمين: 

غي��ر  الع��ام،  االصطالح��ي  بمعناه��ا  القاع��دة  تع��رف  مص��ادر  األول: 
المخصوص بفنٍّ معيٍَّن:

، وغيرهما  وهذا أظهر ما يك��ون يف تعريفات الجرجاين، وكليات الَكَفِويِّ
مما تدل أسماء مؤلفاهتم على هذا النحو.

الث��اين: مص��ادر تعرف القاع��دة بمعناها االصطالحي الخ��اص بالقواعد 
الفقهية وهو الغالب أو األصولية:

ويتمثل هذا يف تعريفات كلٍّ من: تعريف المقري)1)- الحموي)2)- الروكي)3) 

)1) فالمق��ري أورد تعريف��ه للقاع��دة الفقهي��ة، فعرفه��ا بأهن��ا: »كلُّ كليٍّ أخص من األصول وس��ائر 
المع��اين العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهي��ة الخاصة«. القواعد للمقري، 

)1/ 212(، ت: أحمد عبد اهلل حميد.
)2) أورد الحموي تعريفه للقاعدة الفقهية، وذلك ظاهٌر يف سياقه حيث يقول: »... ألن القاعدة عند 
الفقه��اء غيرها عند النحاة واألصوليين؛ إذ هي عند الفقهاء حكٌم أكثريٌّ ال كليٌّ ينطبق على أكثر 

جزئياته لتعرف أحكامها منه«. غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر )1/ 51). 
)3) يقول محمد الروكي: »... نس��تطيع أن نعرف القاعدة الفقهية بأهنا: حكٌم كليٌّ مس��تنٌد إلى دليٍل 
، مصوٌغ صياغًة تجريديًة ُمحكَمًة، منطبٌق على جزئياته على س��بيل االطراد أو األغلبية«.  ش��رعيٍّ

نظرية التقعيد الفقهي )ص: 53).



التأليف املعاصر في قواعد التفسير 204

- الزرق��ا)1)، مصطف��ى الُكوَزل حص��اري)2)، عبد اهلل الهالل��ي)3)، مصطفى 
الخن)4)، الشيخ حسن األسمر)5). 

وإش��كال المؤلف��ات يف ه��ذا الجان��ب أهنا ل��م تراِع ه��ذا البع��د المهم، 
ّفت القاعدة  واكتف��ت بإيراد جملة التعريف��ات دون تنبيٍه لالعتبار ال��ذي ُعرِّ
به داخَل المصدر المنس��وبة إليه، وقد أش��ار الحموي لخطأ ذلك المسلك، 
وبّين أنه ليس من الصواب تعميم التعريف لمصطلٍح ما يف ِعلٍم على مواطن 
استعماالته كافًة ويف مجاالته كافًة، فانتقد من أجرى تعريف القاعدة الخاص 
ر به القاعدة  بعلٍم معيٍن ُمجرى التعريف العام للقاعدة، فقال: »... ألن ما فسَّ
نقالاً من ش��رح التوضيح وش��رح التنقيح غير صحيٍح هن��ا؛ ألن القاعدة عند 

الفقهاء غيرها عند النحاة واألصوليين؛ إذ هي عند الفقهاء...«)6).

بي��د أن بع��ض المؤلفات لم تكتِف بإغفال هذا الملح��ظ وعدم التنبه له، 
حت��ى وجدناها تخلط خلًطا غيَر مقبوٍل، فرتج��ح تعريًفا وارًدا يف خصوص 

معظم  على  ينطبق  أغلبيٌّ  حكٌم  فالقاعدة:  الفقهاء؛  اصطالح  يف  »أما  الزرقا:  مصطفى  يقول   (1(
جزئياته«، وأحال على حاشية الحموي على األشباه. المدخل الفقهي العام )ص: 569(، دار 

القلم. وهو ذات التعريف الذي أعاد ذكره يف كتابه »شرح القواعد الفقهية« )ص: 33).
)2) ينظر: منافع الدقائق يف شرح مجامع الحقائق، مصطفى الُكوَزل حصاري.

منطبٌق على جزئياته  فقهيٌّ مصوٌغ صياغًة ُمحكمًة  بأهنا: »حكٌم شرعيٌّ  الفقهية  القاعدة  )3) عرف 
اطراًدا أو أغلبيًة«.

والخطط  األسس  تلك  األصولية  بالقواعد  »ونعني  فقال:  األصولية؛  للقاعدة  تعريفه  أورد   (4(
والمناهج التي يضعها المجتهد نصب عينيه لُيَشيَِّد عليها َصرَح مذهبه، ويكون ما يتوصل إليه 
ثمرًة ونتيجًة لها«. أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء )ص: 117(، مؤسسة 

الرسالة.
ُف من خالله  ُيَتَعرَّ ، يأيت تحته مسائُل فقهيٌة فرعيٌة،  )5) عرف القاعدة الفقهية، فقال: »حكٌم أغلبيٌّ

على أحكام تلك المسائل«. الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية )ص: 19).
)6) غمز عيون البصائر، )1/ 51).
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ا للقاعدة؛  القاعدة الفقهية على س��ائر التعريفات، وتحكم بكونه تعريًفا عامًّ
فق��د أورد صاحب كتاب »قواعد التفس��ير بي��ن النظري��ة والتطبيق« تعريف 
الزرق��ا المخصوص بالقاعدة الفقهية دون تنبيٍه، ثم قال: »وهذا تعريٌف عامٌّ 

للقاعدة يشمل قواعَد أيِّ علٍم«)1).

 ولم��ا كانت أغلب المؤلفات ُت��ورد التعريفات دون تفريٍق َبيَن ما ِس��يَق 
، طرح ذلك  لتعريف القاعدة بمعناها العام، وما س��يق لتعريفها يف فنٍّ خاصٍّ
ع��دة تس��اؤالٍت بدهيٍة ع��ن هذا االصطالح الذي س��اقت تحت��ه المؤلفات 

تعريفات القاعدة التي أوردهتا ومرادها به: 

-  أهو اصط��الح الفقهاء باعتبار بع��ض التعريفات ال��واردة عنهم والتي 
ساقوها لتعريف القاعدة الفقهية؟

-  أم هو اصطالح األصوليين والنحاة بحسب بعض التعريفات المنقولة 
عن تلك المصادر؟

-  أم هو اصطالح أهل التفسير وعلوم القرآن باعتبار تخصص المؤلفات 
وتصديها للكتابة يف قواعد التفسير؟ 

-  أم هو اصطالٌح عامٌّ ألي قاعدة بغض النظر عن الحقل الذي يمكن أن 
تنسب إليه بعد ذلك؟ 

وهذه اإلش��كاالت يف تعريفات المؤلفات لمصطلح قواعد التفسير تربز 
أن إيراد المؤلفات للتعريفات لم يكن على َوْفِق نسٍق منهجيٍّ ُمحَكٍم، وإنما 

. لمجرد التتميمات الفنية للبحوث بوجٍه عامٍّ

)1) ينظر: قواعد التفسير بين النظرية والتطبيق )ص: 16).
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اإلشكال الرابع: اخلطأ يف تركيب القاعدة أو تنزيلها:

المتتب��ع لمؤلف��ات القواع��د يجد س��احتها تحفل بكثيٍر م��ن األخطاء يف 
جانبها التطبيقي، فبخالف ما تقدم من مناقشاٍت منهجيٍة تبين منها عدم صحة 
دعوى القاعدية، وعدم صحة نس��بتها لمن نس��بت إليهم من العلماء، إال أنه 
مع غض الطرف عن ذلك كله، ومسايرة المؤلفات يف رؤاها وتطبيقاهتا، لن 

يعدم الناظر فيها مِن لمِح خطأٍ هنا وخطأٍ هناك.

وال شك أن تتبع تفاصيل هذه األخطاء ليس من غرضنا وال مقصدنا يف هذه 
الدراس��ة؛ ولذا سنكتفي باإلش��ارة إلى أصلين من أصول خطأ المؤلفات مع 
بيان بعض صورهما وتطبيقاهتما يف المؤلفات دون التوس��ع يف تتبع األخطاء 
التطبيقية كافًة التي يخرج بنا تتبعها عن مقصود الدراسة وغرضها المنهجي.

األصل األول: االنتزاع الخاطئ للقواعد.

األصل الثاين: التنزيل الخاطئ للقواعد.

وسنعرج على كلِّ أصٍل من هذين األصلين فيما يأيت:

 األصل األول: النتزاع الخاطئ للقواعد:

ُل أص��اًل كبيًرا من أص��ول األخطاء  إن االنت��زاع الخاط��ئ للقواعد ُيَش��كِّ
الواقع��ة يف المؤلفات، وقد تتبعنا بعض الصور والمظاهر التي تندرج تحت 

ذلك األصل فجاءت كما يأيت: 

1-  التلفيق يف جمع القواعد:

إن الحرص على جمع القواعد، وإثبات وجودها وانتشارها، واالستدالل 
عل��ى كثرهت��ا دفع بع��ض المؤلف��ات إل��ى المس��ارعة لجمع النص��وص أو 
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التطبيق��ات التي يجمعها موض��وٌع واحٌد دون التنب��ه أو المراعاة الختالف 
س��ياقات ال��كالم، وتع��دد جزئيات��ه واخت��الف جه��ات المعالج��ة والنظر 
للموض��وع الواح��د بين المصادر اختالًف��ا كليًّا أو جزئيًّا؛ مم��ا َيجَعُل جمَع 
تل��ك النصوص والتطبيقات كلها تحت قاعدٍة واحدٍة لمجرد أن موضوعها 
العام ُمتَِّحٌد مغالطًة علميًة كبيرًة، وتلفيًقا بين آراٍء مختلفٍة ونصوٍص متباينٍة. 

َغ بعض المؤلفين لنفس��ه جم��ع القواعد المختل��ف فيها ألنَّ  ولئ��ن َس��وَّ
غرض��ه مجرُد إثبات القاعدة بغض النظر عن الخ��الف الدائر حولها، فإنما 
- حي��ث يت��وارد كالم العلم��اء على محلٍّ  يمك��ن تصحي��ح ذل��ك -لو صحَّ
واح��ٍد، وحيث يكون محل اختالفهم واحًدا، أما يوم يتعذر ذلك فال يمكن 
أن يس��وغ ذلك، بل ذلك تلفي��ٌق بين النص��وص واآلراء المتباينة األغراض 

والمضامين لرتكيب قاعدٍة.

: فمن ذلك مثالاً

- قاعدة: األصل عدم تكرار النزول)1):

ذكر الس��بت هذه القاعدة ضمن القواعد المتعلقة بأسباب النزول، وبيَّن 
يف توضيحه��ا أن ما دلت عليه القاعدة هو األصل، إال أنه قد يخرج عن هذا 
األص��ل فيحكم بتكرار النزول بناًء على النظر يف األس��باب الواردة يف نزول 
اآلي��ة، وذك��ر أن ذل��ك التكرار ال غرابة في��ه؛ »إذ من المقطوع ب��ه أن القرآن 
كان ين��زل بمك��ة على حرٍف واحٍد -وهو حرُف قريٍش- وإنما نزلت س��ائر 
األحرف بالمدينة، وهذا َيعني أنَّ الس��ور النازلَة يف مكة قد تكرر نزولها مرًة 

)1) قواعد التفسير؛ جمًعا ودراسًة، )1/ 62).
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ثاني��ًة باألحرف األخرى؛ وهذا فيما يتعلق باآليات التي نزلت على أكثَر من 
حرٍف«)1)، وقد أحال السبت يف القاعدة على ثالثِة مصادَر؛ وهي: الربهان، 

واإلتقان، وفتح الباري.

وبتأم��ل مت��ن القاعدة وتوضيحها يالحظ ما بينهم��ا من تناقض؛ إذ كيف 
يك��ون األصل ع��دم تكرار الن��زول مع أن ما ن��زل على أكثَر م��ن حرٍف من 
َر نزوله يف المدينة! فهذا مما ال يجعل األصل عدم تكرار  القرآن المكي َتَكرَّ

النزول، بل العكس ربما هو األقرب للصواب يف ضوء هذا التوضيح.

والذي س��ّبب ه��ذا التناقض هو ع��دم تحرير الس��بت لمقاصد المصادر 
وتوجهاهت��ا يف المس��ألة؛ وذلك أنه أحال إل��ى ثالثِة مص��ادَر، وهي مختلفٌة 
يف تناول المس��ألة، ولكنه َمَزَج بين كالمها، فب��دا كالمه مضطرًبا ومتناقًضا، 

وبيان ذلك كاآليت:

-  أما الزركش��ي والس��يوطي فيقوالن بتكرار النزول وإن كان الثاين أكثَر 
توس��ًعا؛ وذل��ك أنه جعل م��ن ذلك ما يقرأ من األح��رف على وجهين 

ا هبذه الصورة)2). فأكثر، وهو كثيٌر جدًّ

)1) قواعد التفسير؛ جمًعا ودراسًة، )1/ 62).
)2) ق��ال الس��يوطي: »قد يجعل م��ن ذلك ]أي من تكرار الن��زول[ األحرف التي تق��رأ على وجهين 
: )إن ربي أرس��ل إليَّ أن اقرأ القرآن على حرٍف،  فأكثر، ويدل له ما أخرجه مس��لٌم من حديث ُأَبيٍّ
ْن على  تي، فأرس��ل إليَّ أِن اقرأه على حرفين، ف��رددت إليه: أْن َهوِّ ن على ُأمَّ ف��رددت إليه: أْن هوِّ
تِي، فأرسَل إليَّ أِن اقرأه على سبعة أحرٍف(، فهذا الحديث يدل على أن القرآن لم ينزل من أول  ُأمَّ
وهلٍة بل مرًة بعد ُأخرى، ويف جمال القراء للسخاوي بعد أن حكى القول بنزول الفاتحة مرتين: 
إن قي��ل: فم��ا فائدة نزولها م��رًة ثانيًة؟ قلت: يجوز أن يك��ون نزلت أوَل مرٍة عل��ى حرٍف واحٍد، 
ونزل��ت يف الثانية ببقي��ة وجوهها نحو: َملِك ومالِك والس��راط والصراط ونح��و ذلك«. اإلتقان 
=)1/ 131(. وقد انتقد الدكتور الش��ايع هذا االس��تدالل من السيوطي والسخاوي بقوله: »وهذا 
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-  أما ابن حجٍر فهو ال ُيجيزه إال يف حال تعذر الجمع بين الروايات، فهو 
وإن أكث��ر من رفض القول بتكرر الن��زول إال أنه قال به يف مواطَن كآيِة 

الروح يف اإلسراء)1).

فالس��بت فيما يبدو أخذ نص القاعدة من ابن حجر، حيث قال يف الفتح: 
»واألص��ل ع��دم تكرر النزول«)2)، وه��و كما بيَّنَّا ال يميل للتوس��ع يف القول 
بتكرر النزول، ثم حاول تسويغ ما قد يأيت خالًفا لذلك األصل بكالم اإلتقان 
ال��ذي ينحو إلى التوس��ع يف القول بتكرار النزول، فج��اء كالمه مضطرًبا؛ إذ 

خالف توضيُح القاعدة متنَها بصورٍة ظاهرٍة)3).

، وتفس��يٌر ألحادي��ث نزول القرآن  القول من الس��خاوي والس��يوطي توس��ٌع يف األمر غيُر َمْرضيٍّ
على س��بعة أحرٍف ليس عليه دليٌل، وحمٌل للمراد باألحرف هنا على أوجه القراءة وهي تختلف 
اختالًف��ا ش��ديًدا، ويلزم منه أن يكون القرآن نزل س��بع م��راٍت، بل أكثر؛ إذ يل��زم أن يكون نزوله 
بع��دد الق��راءات، ومعلوٌم أن يف القراءات ما هو أكثر من س��بعة أوجٍه، م��ع أنه ليس هناك ما يمنع 
من أن تنزل اآلية مرًة واحدًة مش��تملًة على وجوه القراءات المتعددة«. نزول القرآن )ص: 83). 
ويالحظ هنا أن الزركشي لم يكن صنيعه كالسيوطي؛ إذ عنون بما تكرر نزوله وأتى ببعض نماذَج 
لتل��ك اآلي��ات؛ فه��و وإن كان من المثبتين لذلك بتوس��ٍع أيًض��ا، إال أنه قد يفهم من��ه بوجٍه ما أن 

األصل عدم تكرر النزول.
)1) إذ مال ابن َحَجٍر إلى القول بتكرر النزول جمًعا بين الروايات يف هذه اآلية. يراجع: فتح الباري 
)8/ 401(. وللوقوف على موقف ابن حجٍر يف مسألة تكرر النزول يراجع: بحث مسألة تكرار 
النزول يف القرآن بين اإلثبات والنفي لعبد الرزاق حسين، ومقدمة عبد الحكيم األنيس يف تحقيقه 

للعجاب يف بيان األسباب البن حجٍر.
)2) فتح الباري البن حجٍر، )8/ 508).

َر »الفتح« يف إحالته للمصادر، وكان األصل أن يبدأ به فهو األقرب إلى متن القاعدة  )3) كما أنه أخَّ
من بقية المصادر التي أحال عليها وهو إشكاٌل عامٌّ لدى السبت؛ إذ يصعب  معه معرفة من قرر 

من المصادر ومن لم يقرر منها.

=
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ومن ذلك أيًضا:

- قاعدة: التكرار يف القرآن)1):

ذكر الكثيري هذه القاعدة ونسبها للطربي، وعرف التكرار لغًة واصطالًحا، 
ر كلَّ تطبيٍق منها بعنواٍن على  ث��م ذكر تحت ه��ذه القاعدة أربعة تطبيقاٍت ص��دَّ

النحو اآليت: 
»تطبيق )1(: )التكرار يؤسس لمعاٍن جديدٍة(«)2).

»تطبيق )2(: )ال يقع التكرار بين آيتين متجاورتين(«)3).
ٌح لألقوال(«)4). »تطبيق )3(: )التكرار ُمرجِّ

»تطبيق )4(: )التكرار ُيزيُل اإلشكال والتوهم(«)5).

والمتأم��ل له��ذه التطبيق��ات وما تعلق هب��ا س��يجد أن التكرار ال��ذي ذكره 
الباحث يف التطبيقات األربعة وعناوينها ليس ُمتِحَد الوجهِة: 

�  فت��ارًة يكون متعلًقا باللفظ القرآين وس��ر تك��راره، كما يف العنوان األول 
والراب��ع على مغاي��رٍة بينهما يف ك��ون األول يف تكراٍر أللف��اٍظ متقاربٍة، 

والرابع يف تكراٍر للفٍظ خاصٍّ بعد ذكر العام الذي يشمله.

�  وتارة يكون التكرار متعلًقا باللفظ والمعنى كما يف العنوان الثاين.
�  وتارة يكون متعلًقا بأقوال المفس��رين وترجي��ح القول الذي يفيد معنًى 

ًرا كما يف العنوان الثالث. تأسيسيًّا على القول الذي ُيفيد معنى ُمَكرَّ

)1) قواعد التفسير عند ابن جريٍر الطربي للكثيري )ص: 75).

)2) قواعد التفسير عند ابن جريٍر الطربي للكثيري )ص: 76).

)3) قواعد التفسير عند ابن جريٍر الطربي للكثيري )ص: 78).

)4) قواعد التفسير عند ابن جريٍر الطربي للكثيري )ص: 80).

)5) قواعد التفسير عند ابن جريٍر الطربي للكثيري )ص: 81).
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 فه��ل أراد ال��كالم عن تك��رار اللفظ الق��رآين وأس��راره؟ أم أراد التقعيد 
لذك��ر الخاص بعد العام؟ أم أراد التقعي��د لبعض خصائص القرآن من عدم 
وج��ود آيتين متجاورتي��ن لفًظا ومعنًى؟ أم أراد التقعي��د للرتجيح بين أقوال 

المفسرين؟ أم أراد جعل كل هذا داخاًل تحت التكرار؟

وال ش��ك أن اندراج كل هذا تحت التكرار غير ممكن، فتعريف التكرار 
ال��ذي ارتض��اه الباحث، وه��و »إعادة اللف��ظ أو مرادفه لتقرير معنى خش��ية 
تناسي األول لطول العهد به«)1) ال يصدق إال على بعض الصور التي ذكرها 
ال كلها، ثم إن تلك الصور لم تنتظم جميعها تحت التكرار من جهٍة واحدٍة، 
وال عل��ى صورٍة متقاربٍة ب��ل كل تطبيٍق منها ُيغاير اآلخ��ر، بل مع المراجعة 
والتأم��ل فليس ثمة تكراٌر يف كثيٍر من تل��ك التطبيقات، وإنما أخطأ الباحث 

يف تصور ذلك ونسجه، وليس هذا موضع بيان ذلك.

والش��اهد أن التلفي��ق بين نصوص يف موض��وٍع واحٍد، أو بي��ن تطبيقاٍت 
تتغايُر صور التقائه��ا تحت موضوٍع واحٍد أوقع بعض المؤلفات يف الخطأ، 

وحملها على جمع ما اختلفت سياقاته وصوره وتركيب قاعدٍة منه.

2-  التزام عبارة المصادر دون َتنَبٍُّه لسياقاتها والمراد منها:

لقد كان الخلل يف تصور القاعدة وقصرها على النص المنطوق به، وتوهم 
أن العلماء تعمدوا النص على قواعد التفس��ير س��بًبا رئيًس��ا يف تسارع بعض 
المؤلفين إل��ى اقتناص ما يرون قاعديته من عب��ارات المصادر، ملتزمين يف 
ًضا  ذلك -قدَر الطاقة- عبارات المصادر نفس��ها إلثبات كون التقعيد ُمَتَمحِّ

)1) قواعد التفسير عند ابن جريٍر الطربي للكثيري )ص: 75).
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ٍل من المؤلفات، وقد أدى ذلك أن نقلت بعض  من تلك المصادر دون َتَدخُّ
المؤلف��ات بعض عبارات المصادر بصورهتا نفس��ها، ووصفته��ا بالقاعدية 
دون تنبٍه لس��ياقات الكالم يف مصادرها، ودون تحريٍر لمراداِت العلماء من 
تلك العبارات بدقٍة؛ مما كان س��بًبا يف الفهم الخاطئ للعبارات والنصوص 

التي حكمت المؤلفات بقاعديتها.

ِعَيت قاعديُتها س��يظهر  والناظ��ر يف بع��ض العب��ارات المنتزعة والت��ي ادُّ
ل��ه بج��الٍء أن معناها يف مؤلف��اِت القواعد مبايٌن تماًم��ا لمعناها يف المصادر 
الت��ي انُتِزَعْت منه��ا؛ فالمعنى الذي فهمته بعض مؤلف��ات القواعد من تلك 

العبارات ليس له عالقٌة من قريٍب أو بعيٍد بمعناها يف مصادرها. 

فمن ذلك مثاًل:

- قاعدة: الصواب حمل اآلية على ما كانت العرب َتقِصُده هناك)1).

فقد نس��ب هذه القاعدة البن الفرس بع��ُض الباحثين، وبغضِّ النظر عما 
يف صياغتها من إش��كاٍل ظاه��ٍر، إال أنه بمراجعة كتاب ابن الف��رس َتَبيََّن أنه 
َض فيها لمعنى الغائط، وهل هو يش��مل  يس��وق الكالم يف مس��ألٍة فقهيٍة َتَعرَّ
األحداث الثالثَة »البول، والريح، والَعِذَرة« أم هو مختصٌّ بالعذرة، وس��اق 
َح أنه العذرة فحس��ُب، وجعل من مس��وغاته أن العرب لم تكن  قوَل َمن َرجَّ
ت��أيت الغائط للبول والريح، وأن الصواب حم��ُل اآلية على ما كانت العرب 
َتْقِص��ُده هن��اك)2)، ومعلوٌم أن الغائ��ط: المكان المطمئن م��ن األرض، وأن 
الع��رب ل��م تكن َتقِص��ُد ذلك الم��كان؛ أي: تأتي��ه للبول والري��ح، فالقصد 
هن��ا هو اإلتيان لذل��ك المكان والتوجه له، فَجَع��َل الباحُث ذلك من قواعِد 

)1) قواعد التفسير عند ابن الفرس، )2/ 272).
)2) أحكام القرآن البن الفرس، )1/ 198).
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الخط��اب الق��رآين، وَجَعَل القصد هن��ا بمعنى مرادهم م��ن اللفظ ال بمعنى 
إتياهن��م الغائ��ط، مع أن كالم ابن الف��رس)1) ظاهٌر يف تعلق��ه بعادة العرب يف 
إتي��ان الغائ��ط وأن االحتكام لعادهتم يف مثل هذا ه��و الصواب، وال صلة له 

بلغة العرب وإنما بعادة العرب يف إتيان الغائط)2).

)1) نص القاعدة الذي اقتطعه الباحث كما هو، وجعله قاعدة ابن الفرس ليس من كالم ابن الفرس، 
وإنما حكاه عن بعض أصحاب مالٍك، وإن كان ابن الفرس انتهى إليه، إال أنه ليس من قوله وكان 

هذا يستدعي تنبيًها.
)2) ويالحظ أيًضا أن: 

: َبيََّن الباحث أن ما ذهب إليه ابن الفرس هو عين ما فعله أهل التأويل يف الباب، ثم أورد عن  أولاً  
الماوردي يف النكت والعيون )1/ 490( ما نصه: » ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ هو الموضع 
المطمئن من األرض كان اإلنسان يأتيه لحاجته، فكنى به عن الخارج مجاًزا، ثم كثر استعماله 
حتى صار كالحقيقة، والدليل على أن الغائط حقيقٌة يف اسم المكان دون الخارج، قول الشاعر:

أس��ت��غ��ي��ث؟أم������ا أت��������اك ع���ن���ي ال���ح���دي���ث ب���ال���غ���ائ���ط  أن�����ا  إذ 
خبيث« ي���ا  ال��غ��ائ��ط  يف  وِص���ح���ت 

وليس فيه كما يظهر حجٌة لما ذكره المؤلف عن ابن الفرس، بل ال عالقة له به، فإن ابن الفرس   
أما  معها؟  والبول  الريح  يشمل  أم  الَعِذَرة  أهو  الغائط  اسم  عليه  ُيطلق  ما  مسألَة  يناقش  كان 
الماوردي فغاية األمر أنه يبين أن الغائط حقيقٌة يف اسم المكان، وهو ما استدل عليه بلغة العرب، 
َل لَظنَّ ظانٌّ أنه ُمعاِرٌض لِما ُيناقشه ابن الفرس؛ ألنه يستدل على أن الغائط حقيقٌة يف  بل لو ُتُؤمِّ

اسم المكان ال يف الخارج، مع أن ابن الفرس كان يناقش يف الخارج ما هو.
ثانياًا: بعد أن ذكر الباحث المثال األول من كالم ابن الفرس علق عليه قائاًل: »فابن الفرس تناول   
مسألتين، األولى: رجح فيها اختياره بأن الغائط هو اسٌم للمكان المطمئن من األرض، وليس 
َد اختياره بلغة العرب ومعهوِد لساهنا يف المسألة«، وهذا فهٍم خاطئ  الخارج من السبيلين، وَعضَّ
لكالم ابن الفرس؛ فإنه يتكلم عما يشمله الغائط أهو الَعِذَرة فقط أم هو العذرة والريح والبول، 
ثم حكى عن بعض أصحاب مالٍك ترجيح األول؛ أي: إن الغائط مقصوٌد به الَعِذَرة، وهذا هو 
ابن  أن  وواضٌح  القاعدة،  نصه  من  وانتزع  الباحث  َبيَّنَه  كما  الفرس  ابن  كالم  يف  الشاهد  َمَحلُّ 
الفرس يتكلم عن شيٍء والباحث يتكلم عن شيٍء آخَر؛ ومن هنا نفهم لَِم َأْوَرَد كالَم الماوردي 
حقيقته  يف  اسٌم  فالغائط  الماوردي؛  َبيَّنَه  كما  واضٌح  واألمر  الفرس،  ابن  كالم  مع  توافقه  ُمَبيِّنًا 

=للمكان المطمئن من األرض ثم اسُتعير للخارج مجاًزا.
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ومن ذلك أيًضا.

-قاعدة: إذا كان اللفظ محتماًل حمل على المعنى المتفق عليه)1).

 فق��د بينها الباحث بقوله: »القاعدة من القواعد التي تنفي وجوه االختالف 
المت��وارد على المعاين، فاللفظ إذا كان يحتم��ُل معاينَ عدًة؛ ُحِمَل على المعنى 
المتفق عليه درًءا لالختالف«، وظاهٌر أن القاعدة هبذه الصورة ُمشكلٌة؛ إذ كيف 
يكون اللفظ محتماًل وله معنًى متفق عليه؟!! وبمراجعة »أحكام القرآن« البن 
الف��رس تبين أن الباحث انتزعها من س��ياق كالم البن الفرس حول معنى ُطهر 
المرأة من المحيض الذي يحل مع تحققه وطء المرأة فيه، وقد ذكر ابن الفرس 
كالًما يف المس��ألة وناقش��ه، ثم قال: »إذا كان اللفظ محتماًل حمل على المعنى 
المتف��ق علي��ه أنه يق��ع الطهر ب��ه«)2)؛ فكالمه صري��ٌح يف أن هن��اك معنًى للطهر 
متفًق��ا عليه يقع الطه��ر به، فانتزع الباح��ث كالم ابن الفرس من س��ياقه وصاغ 
قاعدة برتها من وسط كالم ابن الفرس، إضافًة إلى أنه ال يفهم المراد منها، بل 
ظاهره��ا التناقض، فكيف يكون اللفظ محتماًل، ثم يحمل على المعنى المتفق 

عليه، وطالما كان ثمة معنًى متفٌق عليه فكيف وقع االحتمال هنا؟!

وال شك أن الحرص على التزام عبارات المصادر دون تدقيٍق يف سياقاهتا 
ومعانيها هو الذي أوقع يف مثل تلك األخطاء.

  ثالثاًا: الغريب أن ابن الفرس حكى عن هذا الذي حكى عنه أنه قال بتصحيح هذا القول أنه ذكر 
هما العرب  لصحته وجهين: األول: عادة العرب كما َبيَّنَّا. الثاين: أنه ذكر أن الريح والبول لم تسمِّ
بالغائط، وألزموا ذلك االسم ما سواهما، فجعل الباحث الشاهد يف الوجه األول الذي ال شاهد 
فيه، بل هو خطٌأ كما َبيَّنَّا، وترك الوجه الثاين الذي قد يبدو فيه شاهٌد للقاعدة مع ما يف صياغتها 

وتناول الباحث لها من إشكاالٍت!
)1) قواعد التفسير عند ابن الفرس )ص: 309).

)2) أحكام القرآن البن الفرس، )1/ 289 - 290).

=
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 األصل الثاين: الخلل يف تنزيل القاعدة:

المتتب��ع لقواعد المؤلف��ات وتطبيقاهتا والمدقق يف تفاصيلها س��يظهر له 
أن بع��ض التطبيق��ات ال��واردة يف المؤلفات لي��س لها عالق��ٌة بالقواعد التي 
اندرجت تحتها، فالتطبيقات يف واٍد والقاعدة يف واٍد آخَر، وال يتطابقان، وال 
ش��كَّ أن تس��ويغ ذلك بكون القواعد صحيحًة يف ذاهتا وال يضر خطأ المثال 
غي��ر صحيٍح هن��ا؛ ألن بع��ض المؤلفات لم يك��ن لها عمٌل س��وى التماس 

التطبيقات واألمثلة على قواعَد ظنوا أن غيرهم قررها.

وم��ن أمثلة ذلك ما ذكره صاحب رس��الة قواعد التفس��ير عند مفس��ري 
الغ��رب اإلس��المي خالل القرن الس��ادس الهجري؛ فقد ذك��ر قاعدة: »إذا 
ا يف تفس��ير اآلية، فال ُيص��ار إلى غيره«)1). وذكر يف  ثبت الحديث وكان نصًّ
ش��رحها: »إذا صح الحديث عن رس��ول اهلل  وس��يق تفسيًرا 
لبي��ان معنى اآلية، فال يقدم عليه غيره يف التفس��ير، ب��ل ُيعترب هو األصل يف 
تفس��يرها«، وق��د جاءت غالب تطبيقاته بعيدًة عن مت��ن القاعدة التي انطلق 

منها؛ فمن ذلك:

المث��ال األول: قول��ه تعال��ى: ﴿ڻ ڻ ڻ﴾ اآلية، ق��ال ابن عطية: 
»الم��راد بالذين أحب��ار اليه��ود ورهبان النص��ارى الذين كتم��وا أْمر محمٍد 
، ق��ال الط��ربي: وق��د روي أن ُمَعيَّنَي��ِن منهم س��ألهم قوٌم من 
أصح��اب النب��ي  عم��ا يف كتبهم من أم��ره، فكتم��وا، فنزلت، 
وتتناول اآلية بعُد كلَّ َمن َكَتَم علًما من دين اهلل يحتاج إلى بثه، وذلك مفسر 
يف قول النبي : )َمن ُس��ئل عن علٍم، فكتمه، ُأْلِجَم يوم القيامة 

)1) قواعد التفسير عند مفسري الغرب خالل القرن السادس الهجري )ص: 311( وما بعدها.
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بلج��اٍم من ناٍر(، وهذا إذا كان ال يخاف وال ضرر عليه يف بثه«)1)، وظاهٌر أن 
ا يف تفس��ير اآلية، بل هو داخ��ل يف عموم اآلية المتوافق  الحديث لم يرد نصًّ
مع مضمون الحديث، وإال فاآلية نزلت يف أهل الكتاب، لكنَّ عموَم معناها 
صادٌق يف كلِّ من ش��اهبهم، وهذا العموم أف��اده الحديث، لكن الحديث لم 

َيِرْد تفسيًرا لآلية.

المثال الثاين: قال تعالى: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾، 
بيَّن ابن عطية أنه اختلف يف حال مس��تطيع الس��بيل كيف هي؟ فقال عمر بن 
الخط��اب وابن عباٍس وعطاٌء وس��عيد ب��ن جبيٍر: هي حال ال��ذي يجد زاًدا 
وراحل��ًة، وروى الطربي عن الحس��ن من طريق إبراهيم ب��ن يزيد الخوزي 
أن رس��ول اهلل  قرأ هذه اآلية، فقال له رجل: يا رس��ول اهلل! ما 
الس��بيل؟ قال: »الزاد والراحلة«)2)، اكتف��ى الباحث هبذا القدر من كالم ابن 
عطي��ة بوصفه مؤيًدا القاعدة التي أوردها، والذي يكمل بقية كالم ابن عطية 

يجده يحلق يف اتجاٍه آَخَر تماًما، وبيان ذلك كاآليت:

حك��ى ابن عطي��ة ضع��ف الحديث الس��ابق، فق��ال: »وضّعف ق��وٌم هذا 
الحدي��ث؛ ألن إبراهي��م ب��ن يزي��د الخ��وزي تكل��م في��ه اب��ن معي��ٍن وغيره، 
والحدي��ث ُمس��تغٍن ع��ن طري��ق إبراهي��م«، ثم أورد ع��ن بع��ض البغداديين 
قولهم: إن الحديث مش��يٌر إلى أنَّ الحجَّ ال َيِجُب مش��ًيا، ثم بين أن الحديث 
خ��رج مخرج الغالب، فقال: »والذي أقول: إن هذا الحديث إنما خرج على 
الغال��ب من أحوال الن��اس وهو البعد عن مكة، واس��تصعاب المش��ي على 

)1) المحرر الوجيز، )1/ 231).

)2) المحرر الوجيز، )1/ 477).
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الق��دم كثيًرا، فأما القريب الدار فال يدخل يف الحديث؛ ألن القرب أغناه عن 
زاٍد وراحلٍة، وأما الذي يس��تطيع المش��ي من األقطار البعيدة، فالراحلة عنده 
بالمعن��ى والقوة التي وه��ب، وقد ذكره اهلل تعالى يف قوله: ﴿ژ ڑ﴾  
]الحج: 27[ وكذلك أيًضا معنى الحديث: الزاد والراحلة لمن لم يكن له عذٌر 

يف بدنه، من مرٍض أو خوٍف على أقس��امه أو اس��تحقاٍق بأجرٍة أو َديٍن، وهو 
ُيح��اول األداَء ويطمع فيه بتصرفِ��ه يف ماٍل بين يديه، وأما العديم فله أن يحج 
إذا تكل��ف واس��تطاع، فمقصد الحدي��ث: أن يتحدد موض��ع الوجوب على 
البعيد الدار، وأما المش��اة وأصحاب األعذار فكثيٌر منهم َمن يتكلف السفر، 
وإن كان الح��ج غي��ر واجٍب عليه، ثم يؤديه ذل��ك التكلف إلى موضٍع يجب 
في��ه الحج علي��ه، وهذه مبالغة يف طل��ب األجر ونيله إن ش��اء اهلل تعالى«، ثمَّ 
بيََّن أنَّ فِرقًة ذهبت إلى أن قوله تعالى: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ كالٌم عامٌّ ال 
يتفس��ر بزاٍد وراحلة وال غير ذلك، بل إذا كان مس��تطيًعا غيَر شاقٍّ على نفسه 
فق��د وجب عليه الحج، وعلق عليه بقوله: »وه��ذا أنبل كالٍم«، ثم جمع بين 
األق��وال، بقوله: »وجميع ما حكي عن العلماء ال يخالف بعضه بعًضا، الزاد 
والراحلة على األغلب من أمر الناس يف البعد، وأهنم أصحاُء غيُر مستطيعين 
للمش��ي على األقدام، واالس��تطاعة -متى تحصلت- عام��ٌة يف ذلك وغيره، 
فإذا فرضنا رجاًل مستطيًعا للسفر ماشًيا معتاًدا لذلك، وهو ممن يسأل الناس 
يف إقامته ويعيش من خدمتهم وسؤالهم ووجد صحابًة، فالحج عليه واجٌب 
دوَن زاٍد وال راحل��ة، وه��ذه من األمور التي يتصرف فيه��ا فقه الحال، وكان 
الش��افعي يقول: االس��تطاعة على وجهين: بنفس��ه أواًل، فمن منعه مرٌض أو 

عذٌر وله ماٌل فعليه أن يجعل من يحج عنه وهو مستطيٌع لذلك«)1).

)1) المحرر الوجيز، )1/ 478).
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فابن عطية أورد تفس��ير االستطاعة بالزاد والراحلة، وساق فيه الحديث، 
وأورد قواًل غيره وجمع بينهما، واعترب الحديث الوارد خرج مخرج الغالب 
م��ن أحوال الناس، وأن االس��تطاعة يف اآلية أعم منه، فكي��ف ُيقال بعد هذا 
ا يف تفس��ير اآلية، فال ُيصار إلى غيره يف هذا  أن ابن عطية اعترب الحديث نصًّ

المثال؟!

ومن ذلك أيًضا ما ذكره الكثيري يف رس��الته قواعد التفسير عند الطربي، 
فقد قال:

- قاع��دة: إي��راد بع��ض الرواي��ات وس��يلٌة ال غاي��ٌة)1)؛ والمتتب��ع لصنيع 
َه الطربيُّ  الباح��ث يف اس��تخالص هذه القاعدة يجد أنه لجأ إل��ى موطٍن َوجَّ
فيه قواًل من األقوال، وبين الطربي كذلك أن توجيهه لهذا القول ال يعني أنه 
يخت��اره ويرجحه حيث قال: »وهذا الذي ذكرناه هو صفٌة منا لتأويل الخرب، 
ال الق��ول الذي نختاره يف تأوي��ل اآلية«)2)، فركب الباح��ث من ذلك قاعدًة 
أنَّ إي��راد الرواي��ات وس��يلٌة ال غايٌة، وهذا انت��زاٌع -فضاًل ع��ن أنه خاطئ- 
مص��ادٌم لصري��ِح كالم الط��ربيِّ يف مقدمة تفس��يره م��ن قصده بي��اَن المعاين 
واس��تيعاب األقوال يف ذلك وبيان دالئلها)3)، ثم إن األمر ال عالقة له بكون 

)1) »قواعد التفسير عند الطربي« للكثيري )ص: 134).
)2) تفسير الطربي )1/ 486).

)3) حيث قال الطربي يف مقدمة تفسيره: »ونحن يف شرح تأويله، وبيان ما فيه من معانيه ُمنشئون 
-إن شاء اهلل ذلك- كتاًبا مستوعًبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامًعا، ومن سائر الكتب 
غيره يف ذلك كافًيا، وُمخربون يف كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه األمة، 
حو الصحيح لدينا  واختالفها فيما اختلفت فيه منه، ومبينو علل كل مذهٍب من مذاهبهم، وُمَوضِّ
تفسير  فيه«.  االختصار  من  أمكن  ما  وأخصر  ذلك،  يف  اإليجاز  من  أمكن  ما  بأوجز  ذلك،  من 

الطربي، ط: هجر )1/ 7).
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الرواية وسيلًة أو غايًة، وإنما مقصد الطربي بياُن أن توجيهه للقول وشرحه 
مسوغاته ودالئله ال يعني ترجيحه واختياره له، فهذا مقاٌم وذلك مقاٌم آخُر، 
فما عالقة الروايات هنا؛ سواٌء كان إيرادها وسيلًة أم غايًة؟ بل هذه قاعدٌة ال 

عالقة لها بمسألة الروايات ال من قريٍب وال من بعيٍد.

هذه أبرز اإلش��كاالت المنهجية التي رأينا بياهنا والتنبيه عليها، وهي دالٌة 
عل��ى غي��اب المنهجي��ة الضابطة لعمل المؤلف��ات يف القواع��د، ومؤكدٌة ما 
سلف بيانه يف نقد منهجها يف الحكم بالقاعدية؛ فال هي أقامت منهجها، وال 
ه��ي ضبطت تعريفاهت��ا وانتبهت للوازمها ومآالهت��ا، وال هي ضبطت قضية 
اس��تمداد القواعد؛ ما آل هبا إلى أخطاء كثيرٍة يف قواعدها، وحمٍل لنصوِص 
العلم��اء على غي��ر المراد منها، وتلفي��ٍق بين نصوٍص مختلف��ٍة ألجل الظفر 

بقاعدٍة وتقريرها... إلى غير ذلك من مظاهر الخلل.

sss
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بعد التَّطواف مع مؤلفات قواعد التفس��ير والس��بح المعريف يف تفاصيلها 
كافًة ُيمكننا إجمال نتائج الدراسة يف األسطر اآلتية، مبتدئين بالقيد األساسي 
الذي َيْلَزُم فهم نتائج تلك الدراس��ة يف ضوئه، ثم نتبع ذلك بذكر أبرز نتائج 

الدراسة. 

فأما القيد الذي يلزم يف ضوئه فهم نتائج الدراسة فهو:

َلٌة على قواعد التفسير التي أتت هبا  أن أحكام الدراس��ة هنا ونتائجها ُمَتنَزِّ
المؤلف��ات من حيث هي قواعُد للتفس��ير، ال من حي��ث كوُنها معلوماٍت أو 
َر صحَة بعضها العلماُء، أو تداول المفس��رون وغيرهم بعَضها،  مضاميَن َقرَّ
وإنم��ا النقد هنا متجٌه لحكم المؤلفات المعاصرة بقاعدية تلك المعلومات 

من حيث صحُة هذا الحكم ومسوغاته، ودالئلها التي أبرزهتا عليه.

وأما النتيجة الكبرى لهذه الدراس��ة: فهي أن التأليف المعاصر خطا خطًوا 
جدي��ًدا لم يس��بق إلي��ه يف تاريخ قواعد التفس��ير، فادع��ى أن التفس��ير َحظَِي 
برتكي��ب قواع��ده الكلية االس��تقرائية وتقريرها ع��رب الزمان، غي��ر أهنا بقيت 
متناث��رًة، فانتصب لجمعها وترتيبها، إال أن هذا الخطو من التأليف المعاصر 
لم يتأسْس على منهٍج واضِح المعالم مكتمِل األركاِن ُيمكن قبوله أو التتابع 
علي��ه وإتمام��ه، بل كان خطًوا مش��كاًل كل��ه يف مداخله ومنطلقاته ومعاكًس��ا 
تماًما لواقع التفسير وطرائق النظر الالزم لبناء قواعده، كما كان خطًوا طابعه 
��ٍف يف اختيار المصادر، ويف  العام االعتماد على الذوق الش��خصي لكلِّ مؤلِّ
استخالص القواعد، ويف الحكم بقاعديتها ويف نسبتها للتفسير أو المفسرين؛ 
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ولذا فال يصح -على َوْفِق منطلقات المؤلفات نفسها- الحكُم بقاعدية كافة 
القواعد الواردة يف مؤلفات قواعد التفس��ير، وال نس��بتها للتفس��ير وال َيِصحُّ 
االعت��داد هبا يف ش��يٍء م��ن ذلك، وال التأس��يس عليه��ا يف القول ب��أن قواعد 

التفسير الكلية االستقرائية تم تركيبها وبناؤها وتقريرها.

وبعد بيان النتيجة الكبرى لهذه الدراس��ة َيحُس��ُن بنا إجماُل أبرز نتائجها 
فيما يأتي: 

1-  مغايرة التأليف المعاصر يف قواعد التفس��ير للمؤلفات الس��ابقة عليه 
يف حرك��ة التأصيل والتقعيد للتفس��ير، ومباينته لها مفهوًما ومضموًنا 

ومسلًكا، وعدم وجود قاسٍم مشرتٍك يجمعها.

2-  كُثر النشاط والتأليف تحت عنوان »قواعد التفسير« يف القرن الخامس 
عشر الهجري بشكٍل غيِر مسبوٍق يف بقية القرون.

3-  ل��م يتح��دد لمصطلح »قواعد التفس��ير« ع��رب التاريخ مفه��وٌم واحٌد 
يحص��ل التتاب��ع والت��وارد علي��ه من قَِب��ل َمن تص��دى له��ا بالتأليف 

والتصنيف قبل التأليف المعاصر. 

4-  أول ظه��وٍر لتعري��ف قواع��د التفس��ير كان يف القرن الخامس عش��ر 
الهج��ري، يف بعض التآليف الت��ي قارنت ظه��ور التأليف المعاصر، 
حي��ث ظه��ر يف كتاب��ي »رس��الٌة يف قواعد التفس��ير« لش��اكر البدري، 

و»فصوٌل يف أصول التفسير« لمساعد الطيار.

5-  قام العمل يف التأليف المعاصر على جمع قواعد التفس��ير وش��رحها 
ِر قواعد التفس��ير وحصوِل االستقراء لها عرب  انطالًقا من اعتباره َتَقرُّ

السابقين.
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6-  دعوى تقرر قواعد التفس��ير عرب السابقين من العلماء دعوى أطلقها 
التألي��ف المعاصر يف القواعد، وهي دعوى غي��ر صحيحٍة، بل واقع 

التاريخ والتفسير على عكسها.

ِر، وتعامل  7-  خال التأليف المعاصر من االس��تدالل على دع��وى التََّقرُّ
َمٌة ال تحتاج لتسويٍغ واستدالل. معها كأهنا ُمَسلَّ

8-  قْص��د التأليف المعاصر لجمع القواعد الكلية االس��تقرائية هو قصٌد 
��ٌس على  ْت قاعديته، فالجمع ُمَتَأسِّ ُته، ال لما َصحَّ َمْت قاعديَّ لِما ُتُوهِّ

دعوى التقرر التي ال دليل عليها، وال وجود للتقرر ذاته.

9-  الحك��م بقاعدي��ة النصوص ال��واردة يف التأليف المعاص��ر هو حكٌم 
خالص لمؤلفات المعاصرة يف القواعد، وليس للمصادر وال لألئمة 
الس��ابقين ُحكٌم بالقاعدية -َوْفَق مفهوم المؤلفات- على ش��يٍء من 

تلك النصوص.

10-  أول م��ن صرح بدعوى تقرر قواعد التفس��ير الكلي��ة الدكتور خالد 
ٍر من  الس��بت، وق��د تكونت ص��ورة هذه الدع��وى لدي��ه بن��وِع تأثُّ
الكتابات الس��ابقة عليه الت��ي ُيوحي صنيع بعضه��ا بذلك، أو التي 

ظن هو أحياًنا أهنا تقرر ذلك.

11-  أب��رز الكتابات المؤثرة يف تصور دعوى التق��رر عند الدكتور خالد 
الس��بت: كتابا: فصوٌل يف أصول التفس��ير للدكتور مساعد الطيار، 

والقواعد الحسان للشيخ السعدي.

12-  تتابع��ت المؤلف��ات عل��ى تبني الق��ول بتق��رر قواعد التفس��ير عرب 
السابقين تقليًدا لكتاب السبت.



التأليف املعاصر في قواعد التفسير 226

13-  كان لمنطلق تقرر قواعد التفس��ير -ال��ذي تبناه التأليف المعاصر- 
عدٌد من اآلثار واالنعكاسات السلبية الكثيرة على هذا التأليف.

وبعد؛ فإن اإلشكاالت المنهجية التي كشف عنها واقع الدراسة للتأليف 
المعاص��ر يف قواعد التفس��ير تدفعن��ا للقول بأن الخطو لبناء قواعد التفس��ير 
يج��ب أن يأخذ حظه من النظر والفكر والبحث والدرس، وأن ُتعقد بش��أن 
َر مسلُك  التأسيس لكيفية العمل فيه بحوٌث نظريٌة وتأصيليٌة كثيرٌة؛ حتى َيَتَحرَّ
الس��ير يف القواعد، وتنضبَط مداخل البحث فيها ومنطلقاته على نحٍو دقيٍق، 
ُن من المزاولة والممارس��ة  َرٌة ُتَمكِّ بحيث تصبح لدينا خارطٌة منهاجيٌة ُمَحرَّ

البحثية يف هذا الميدان، وَتهدي لمجاوزة العقبات ومعالجة اإلشكاالت.

إن الخط��و لبناء قواعد التفس��ير والعمل فيها يحت��اج لضبط المنطلقات 
الكلي��ة الالزم��ة للس��ير، وتحري��ر المفاهي��م واالصطالحات، واالش��تغال 
ب��درس القضاي��ا الجوهرية الخاصة باس��تمداد قواعد التفس��ير ومجاالهتا، 
وغي��ر ذلك من األم��ور المهمة التي ُتعين على هتيئ��ة الرتبة للعمل يف قواعد 
التفس��ير، وتصون الجه��ود العلمية فيه من تكرار اإلش��كاالت التي ظهرت 

لدى التأليف المعاصر فيها.

وإذا كان الطري��ق إل��ى بن��اء قواعد التفس��ير وتركيبها محفوًف��ا بكثيٍر من 
المخاط��ر والعقبات، ومتطلًبا لكثي��ٍر من التصنيف والرتتيب، واالس��تقراء 
والتتب��ع للموضوع��ات والقضاي��ا والجزئيات المندرجة تحته��ا، فال ينبغي 
ًغا لالنصراف عنه أو الرضا بأيِّ  أن يكون طول الطريق وكثرة مش��اقِّه ُمَس��وِّ
جه��ٍد في��ه ولو كان خاطًئ��ا، بل ينبغي الس��ير فيه على َوْفِق األس��س العلمية 

والمقاييس المنهجية.
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وال َيَس��ُعنا يف ختام هذه الدراس��ة إال حمُد اهلل تعالى على توفيقه وإعانته 
عل��ى إتم��ام هذا العمل، وس��ؤاله تعالى أن يجع��ل هذا العم��ل نافًعا مبارًكا 

. مقبواًل، وصلى اهلل وسلم وبارك على رسوله محمٍد

sss
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َس��ًة على  لقد كانت معالم انطالقة التأليف المعاصر يف قواعد التفس��ير مؤسَّ
َدالل��ٍة واضح��ٍة لقواعد التفس��ير، نطق هب��ا ن��صُّ المؤلفات المعاص��رة من أن 
القواع��د أحكاٌم كليٌة ش��املٌة لما ين��درج تحتها من جزئياٍت، وتب��ع ذلك إتيان 
التأليف المعاصر بنصوٍص مسبوكٍة باعتبارها قواعَد َوْفَق تلك الداللة، واعتماد 

رًة يف التاريخ عرب تآليَف ومصادَر.  قاعديتها وكليتها انطالًقا من كونِها ُمقرَّ

ولما كان التأليف المعاصر قد صّور نفس��ه عرب دعوى تقرر القواعد التي 
ارتك��ز عليها بأن��ه بمنزلة ناظٍم وجامٍع لجهوٍد س��ابقٍة عليه يف تقرير القواعد؛ 
ف��إن دعوى تقرر القواع��د التي ارتكز عليها َتعني أول م��ا َتعني وجود حركة 
تألي��ٍف نظريٍّ للنه��وض ببناء القواعد وتحريرها، ول��ذا كان من المهم النظر 
يف تلكم التآليف النظرية يف التأصيل والتقعيد للتفس��ير الس��ابقة على التأليف 
اللة الت��ي انطلق منها التأليف  المعاص��ر عرب التاري��خ؛ لبيان مدى حضور الدَّ
ِد لبناء  المعاصر لقواعد التفس��ير يف القواع��د، وتوارد الكتابات عل��ى التَّقصُّ
القواع��د َوْفَقها، لِم��ا ُيفيده ذلك يف الحكم على تلكم الدعوى بالتقرر س��لًبا 
أو إيجاًب��ا، وكذا التبصر بعالق��ات التأليف المعاص��ر وامتدادته وجذوره يف 

الكتابات السابقة عليه.

اًل، فقد أفردنا لها  ونظرا ألن دراس��ة ذلك الجانب تس��تدعي تحلياًل مط��وَّ
هذا الملحق والذي يس��لط الضوء على س��ائر التآليف المطبوعة التي ُعنيت 
بالكتابة يف التأصيل للتفسير، وتقنين ممارسته قبل التأليف المعاصر، ويبحث 
يف م��دى انطالقه��ا م��ن مفهوم القواع��د الذي ص��در عنه التألي��ف المعاصر 

وقصديتها لبناء القواعد َوْفَق ذلك المفهوم.
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العمل وطرائق  قيد  للتآليف  الحاكمة  واألُُطر  الضوابط  بيان  يلي  وفيما 
عرضها وتحليلها:

: الضوابط المتعلقة باختيار التآليف: لاً أوَّ

لما كانت الغاية هي ما تقّدم من المؤلفات لم يكن من الصواب تقييد 
التآليف ضمن التحليل بما عنون بمصطلح قواعد التفسير فقط؛ ألن البحث 
عن الداللة والمفهوم بغّض النظر عن ارتباطها باصطالح القواعد من عدمه، 
بفرتٍة  أو مخصوًصا  التآليف  بما كان مستقالاًّ فقط من  وكذا عدم االرتباط 
دٍة؛ للوقوف على الصورة الكاملة والقدرة على طرد األحكام  زمانيٍَّة محدَّ

على نحٍو علميٍّ له وجاهته؛ ولهذا ارتأينا توسيع دائرة التآليف لتشمل:

�    التآلي��ف الت��ي عنون��ت باصطالح��اٍت مقارب��ٍة الصط��الح القواعد 
كاألصول والقوانين.

مضاًفا  وكان  يقاربه  ما  أو  القواعد  باصطالح  عنونت  التي  �  التآليف 
مع  والتدبر  للتأويل  المفهومي  التقارب  لشهرة  والتدبر؛  للتأويل 

التفسير كما هو معلوم، إال ما ظهرت مباينته منها للتفسير.

�  المؤلفات التي قصدت الكتابة والتأليف يف التأصيل للتفسير بشكٍل 
وَكَتَبت  والتقنين،   التأصيل  اصطالحات  بأحد  عنونت  بأن  ؛  ضمنيٍّ

تحته يف صورة مبحٍث أو موضوٍع ضمَن بقية موضوعاهتا.

�  التآليف قبل التأليف المعاصر؛ ومن ثمَّ جعلنا حدود الرصد حتى عام 
1415ه� حيث َبَدَأ ظهور التأليف المعاصر يف قواعد التفسير.
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َل لنا من التآليف قيد الضوابط السالفة ِستََّة عشر مؤلًفا)1).  وقد َتَحصَّ

)1)  تجدر اإلشارة ألموٍر:
ذلك  وذكرنا  سبق،  عما  واحٍد  بمؤلٍف  زيادة  فيه  هاهنا  الرصد  ضمن  العدد  أن  ُيالحظ  األول:   
يف الدراسة يف استعراضنا للتآليف المستقلة السابقة على التأليف المعاصر؛ وذلك الختصاص 

الرصد يف الملحق بالتأليف المستقل والضمني.
ُده للكتابة يف التأصيل للتفسير، وإن لم يتخذ يف عنوانه  َتَقصُّ قد وقفنا على مؤلٍف ظهر  الثاين:    
اصطالًحا يربز ذلك مما هو ضمن الرصد، وهو كتاب »مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل« 
ًفا ساق مضاميَن تحت أحد اصطالحات التقنين قيد الرصد، وإن  للحّرالي، وكذلك وجدنا مؤلِّ
المفسر  يحتاج  »قواعد مهمة  اإلتقان  السيوطي، حيث ساق يف  للتفسير وهو  بنسبته  لم يصرح 
لمعرفتها«، وسوف نذكر الموقف منهما بعد عرض المؤلفات الداخلة قيد المحددات الرئيسة 

التي أشرنا إليها قبُل.
»قانون  كتاب  وهو  الرصد  ضمن  يندرج  مما  باصطالٍح  معنوٍن  كتاٍب  على  وقفنا  قد  الثالث:   
مصطلح  ولكون  للتفسير،  التقنين  عن  لُبعده  أخرجناه  أننا  إال  الغزالي،  حامد  ألبي  التأويل« 
الُمْشكِلة،  الغيبية  للنصوص  الفهم  بل استخدمه يف كيفية  التفسير،  يرادف  التأويل يف عنوانه ال 
تصدى  تقريًبا  ورقاٍت  عشر  يف  الحجم  لطيفة  رسالٌة  فهي  الرسالة،  تلك  يطالع  لمن  يظهر  كما 
الغزالي فيها لإلجابة عن بعض األسئلة المتعلقة بفهم بعض المعاين الغيبية يف النصوص الشرعية 
بصورٍة عامٍة وكيفية فهمها، كحديث جري الشيطان من ابن آدم َمجرى الدم، وهل ذلك الجري 
كممازجة الماء بالماء، أم هو مثل اإلحاطة بالعود؟ وهل هو مباشرته للقلوب بتخاُيٍل من خارٍج 
القرآن أن  إلى آخر ذلك من كيفياٍت متعلقٍة بذلك؟ وكإخبار  القلوب  يباشر جوهره جوهر  أم 
عرض الجنة كعرض السماء واألرض، فهل السماء لها وعاء وظرف بحيث َيزيد عرض الجنة 
على عرضها، وحوض الرسول هل هو يف أرض الموقف أم هو يف الجنة؟ وهل يكون ماؤه من 

الجنة أم من غيرها إلى آخر تلك األسئلة.
وقد استهل الغزالي إجابته عن تلك األسئلة ببيان أصناف الناس ُتجاه المعقول والمنقول بين من   
ُده للمعقول أو من يتوسط، والمتوسطون كذلك منهم من يجعل  ُد النظر للمنقول أو من ُيجرِّ ُيجرِّ
المنقول أصاًل والمعقول تابًعا، ومنهم من يعكس ومنهم من يجعلهما أصلين ويحاول التوفيق 
بينهما، وبذا صار مجمُل الِفَرِق ُتجاه تلك المسائل خمَس فَِرٍق، وشرع الغزالي يصف مسالك كل 
ُض رأيه ُتجاه تلك األمور  فرقٍة يف النظر وما لها وما عليها، ثمَّ أوصى بعد ذلك بعدة وصايا ُتَمحِّ
والقضايا، كأن ال يطمع اإلنسان يف االطالع على جميع ذلك، وكأن ال يكذب برهان العقل، وكأن 
يكف عن تعيين التأويل عند تعارض االحتماالت، ثمَّ َشَرَع الغزالي يف البيان العملي عما ورده 

من أسئلة ُتجاه جري الشيطان مجرى الدم وما تاله من مسائَل وعرض رأيه يف فهمها.
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ثانياًا: ضوابط عرض وتحليل التآليف:

اللة التي تبناها  : الغرض الرئيس للتحليل هو الحكم بوجود تلك الدَّ لاً أوَّ
التأليف المعاصر يف المؤلفات، ومقدار حضور القصدية لتقرير القواعد من 
الحكم يف  المحقق ألغراضنا من  النظر  مناط  فذلكم هو  أو عدمه؛  خالله 
دعوى التقرر نفًيا أو إثباًتا، وبيان عالقات التأليف المعاصر بما سبقه، وأما 
تحرير َداللة االصطالح الذي صدر عنه كل مؤلٍَّف من المؤلفات، فليس 
مقصوًدا لدينا؛ وإن كنا سنشير بطبيعة الحال ألموٍر تفيد يف تجليته، إال أن 

ذلك ليس على سبيل القطع ، ألن هذا يحتاج إلى بحٍث خاصٍّ ينهض به.

حتى  للتأليف؛  الزمانية  لألسبقية  تبًعا  المؤلفات  بعرض  سنقوم  ثانياًا: 
ما  رصد  ثمَّ  صورهتا،  ومعرفة  للتأليف  األولى  البدايات  رصد  من  نتمكن 
لحقها من تطوٍر، ويف سبيل ذلك يتم رصد المؤلفات َوْفَق تاريخ وفاة كل 
مؤلٍف مع وضع حرف )ت:( قبل سنة الوفاة، ما عدا بعض المؤلفات التي 
أثبتنا فيها تواريخ طبعتها األولى فنذكر حرف )ط:( مع تاريخ السنة بعد ذكر 
اسم المؤلف، أو وقفنا فيها على تاريخ فراغ المؤلف من التأليف، فنذكر 

نة بعد ذكر اسم المؤلف. حرف )ف:( مع تاريخ السَّ

ثالثاًا: سنقوم بعرض التآليف التي جاءت كتابتها استقالاًل أو ضمنًا بشكٍل 
َر بواقع حركة التأليف وتتابعها على  متتابٍع تبًعا لتاريخ ظهورها، حتى َنَتَبصَّ

نحٍو أكثَر عمًقا.

ها جميًعا م��ن النص على  ��ا: بع��د مراجعة المؤلف��ات ظهر لن��ا ُخُلوُّ رابعاً
تعري��ٍف ألي مصطل��ٍح م��ن مصطلح��ات التقنين الت��ي كتبت تحته��ا، عدا 
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بع��ض المؤلف��ات التي ظهرت يف هناي��ات القرن الرابَع عش��َر وأوائل القرن 
الخام��َس عش��َر الهج��ري، فصار لزاًم��ا علين��ا للتوصل ألغراضنا الس��الفة 
التأم��ل والتدقيق يف كاف��ة مضامين الكتب الداخلة تح��ت الرصد، للوقوف 
عل��ى تبنيها أو عدم تبنيها لنف��س المفهوم الذي انطلق منه التأليف المعاصر 
يف »قواعد التفس��ير«... إلخ، ولذا ُقمنا بتحليل ش��امل ل��كل كتاٍب من تلك 

الكتب معتمدين يف ذلك التحليل على ما يأيت: 

� قراءة كل كتاٍب من الكتب الداخلة يف حد الرصد قراءًة واعيًة.

�  البح��ث عن االصط��الح الذي صدر عن��ه كل كتاٍب داخ��ل مضامين 
الكتاب، وتبين مدى تقاربه وتباينه عن َداللة قواعد التفسير يف التأليف 

المعاصر.

�  البح��ث ع��ن مفهوم التألي��ف المعاص��ر يف قواعد التفس��ير أو لوازمه 
يف كل كت��اٍب، وبيان أم��ارات وجوده فيه من خ��الل تتبع المحتويات 

وتأملها وتأمل المقوالت النظرية والنماذج التطبيقية.

وفيما يلي اس��تعراٌض ش��امٌل لتحليل المؤلفات أو الكتابات التي أوقفنا 
عليها الرصد، ثمَّ نتبعه بذكر بعض النتائج والخالصات. 
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)-  قانون التأويل ألبي بكر ابن العربي )ت:543ه�())):

)1) وهو كتاٌب أماله ابن العربي على طالبه لما ألح بعضهم عليه »يف تحرير مجموٍع يف علوم القرآن 
يكون مفتاًحا للبيان« ص: 411، وقد أراد ابن العربي أن يكون هذا الكتاب مرشًدا »للمبتدي إلى 

ة الطِّالب، ويفتح على المنتهي ما ُأْرتَِج من األبواب« ص: 414. ضالَّ

لِه القوُل بأن ابن العربي قد  والكتاب فيه استطراداٌت وتفريعاٌت كثيرٌة، ولكن يمكن من خالِل تأمُّ  
جعل لهذا القانون مقدماٍت، ثمَّ ذكر أمثلًة له، ثمَّ بين شروط الوصول إلى هذا القانون لالستفادة 
منه، ثمَّ بين أن من تعلم هذا القانون اهتدى به إلى سبل السالم، واستنار به يف غياهب الظالم 
تقسيمه إلى مقدمات للقانون وأمثلة، ولعل هذا ما يفيده قول ابن العربي: »ذكر أمثلة من القانون 

عند االنتهاء إلى هذا المقام من بيان مقدماته« ص: 597.

فأما المقدمات فمدارها على أمرين رئيسين يندرج تحتهما فروٌع كثيرٌة:  

األول: حول معرفة النفس ومعرفة الرب: وتناول الكالم تحته يف أمور، أبرزها:  

بعد  الناظر  ليستطيع  وأمثلته،  بآلياته  ذلك  وبيان  الرب،  لمعرفة  طريًقا  النفس  معرفة  �  كون  	

تحقيٌق  »وهذا  قال:  ولذا  الرب،  معرفة  على  النفس  بمعرفة  االستدالل  كيفية  إلى  الوصول 
عظيٌم فيه كالٌم طويٌل تنفجر منه ينابيع معارَف ال ُتحصر، هذا قانوٌن فيها«.

�  معرفة الرب، وأنه ال أحَد يقدر أن ينكر وجود الباري سبحانه الذي دلت أفعاله عليه، وإن لم  	

يدرك حقيقته، ثمَّ َمثََّل بأمثلة على وجود أشياَء ُتدرك آثاُرها وال ُتعرف حقائقها وماهيَّتها ليبين 
وجه ذلك، منها: النظر يف المرآة ومقتضاه، ومنها النوم وما يراه اإلنسان فيه من ُرًؤى، ثمَّ قال: 
»وهذا قانوٌن من التأويل على جهة التمثيل، وعلٌم َخِفَي من الدليل على صحة الحقائق من 

المخلوقات ووجود الباري وما هو عليه من الصفات«.

�  بين أن اهلل ضرب لنفسه األمثال يف مواضَع كثيرٍة من كتابه، وأنه سيذكر قانون التأويل يف آيٍة  	

من تلك اآليات، واختار آية النور: ﴿ہ ھ ھ ھ﴾، ونقل كالم العلماء عليها 
أعمال  التوحيد وجميع  أنواع  والبناء عليها يف جميع  المفسرين  أقوال  وكيفية االستفادة من 
ًة  الطاعات، وبين كذلك أن اهلل ضرب المثل يف هذه اآلية لعشٍر بعشٍر وشرحها، ثمَّ بين أنَّ ثمَّ

ا والبناء عليه«. وجوًها أخرى لم يذكرها وأن ما ذكره كاٍف لتخاذه قانوناً

وأحوالها،  النفس  وأقسام  والرب  النفس  معرفة  من  المقصود  إلى  الوصول  تمام  ذكر  �  ثم  	

والمنازعة بين الجسد والنفس، وكيفية كون النفس دلياًل ُموِصاًل إلى معرفة الرب قائاًل: »فهذا 
ْب عليه ما يف ابن آدم من اآليات«. =طريٌق وأصٌل يف التفسير، وقانوٌن من التأويل، فُخذ به وَركِّ
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الثاين: علوم القرآن وتقسيمها باعتباراٍت مختلفٍة: وتناول الكالم تحته يف أموٍر، أبرزها:
، وذكر أن العلوم يمكن تقسيمها  �	  الحديث عن علوم القرآن، وتقسيمات المعلومات بشكٍل عامٍّ
بأكثر من اعتبار، كاعتبار اللفظ والمعنى وانقسام العلوم من ناحيته إلى ثالثة أقساٍم: علٌم باللفظ، 
وعلٌم بالمعنى، وعلٌم بوجه َداللة اللفظ على المعنى، وكاعتبار الظاهر والباطن، فقد ذكر تقسيم 

العلوم هبذا االعتبار إلى ظاهٍر وباطٍن.
فيما  إسهاٍب  مع  هبما،  يتعلق  ما  وبعض  تعريفهما،  وذكر  والباطن،  الظاهر  علم  عن  �	  الحديث 
الباطن علَم الحروف المقطعة، وتناَوَل الكالم  الناس فيه، وأن من  الباطن وضالل  يتعلق بعلم 
ًجا يف أثناء ذلك على دخول االجتهاد يف علوم القرآن، وذكر بعض الضوابط يف كيفية  عنها ُمَعرِّ
ًقا على ما ارتضاه فيها بقوله: »فهذا يفتح  االجتهاد، ُمحاِواًل تطبيقها على الحروف المقطعة معلِّ

لك أبواباًا من التفسير إلى ما يحصى ويعطيك قانوناًا يف مأخذ التأويل«.
�	  ذكر التقسيم الذي يرتضيه لعلوم القرآن، وأهنا أقساٌم ثالثٌة: توحيٌد، وتذكيٌر، وأحكاٌم، وأهنا بذلك 

التقسيم تشمل جميع القرآن مع بيان كيفية ذلك وضرب األمثلة الموضحة له.
ًجا يف شرِح َمَثٍل منها  ًقا عليها ُمَعرِّ �	  ذكر بعض األمثال القرآنية وبعض ما يتعلق هبا من معاٍن خفيٍَّة ُمعلِّ

سلوُك طريق  فيها  األسلم  وأن  الباري،  صفات  بعض  مع  التعامل  بكيفية  يتعلق  ما  بعض  على 
السلف، مع بيانه أن سلوك طريٍق آخَر ممكٌن، ُمَبيِّنًا كيفيَة ذلك وضوابطه بقوله: »وإن أردت أن 
تسلك يف قانون التأويل طريقًة أخرى، فالطرق إلى اهلل كثيرٌة، فانظر يف مورد القول قرآًنا وُسنًَّة...« 
لألمثال  شرحه  هناية  ويف  ذلك.  بيان  يف  التوسع  أراد  لمن  »المشكلين«  كتابه  على  إحالته  مع 
وأن  ألحد،  فقد  المطلق  بالمعنى  الخلق  من  الحق  معرفة  أخذ  من  أن  ذكر  تعالى  هلل  المضروبة 

القانون يف ذلك دائٌر على ثالثة أقطاب وَذَكَرها.
�	  ذكر المؤلف أمثلًة من القانون على أقسام علوم القرآن الثالثة التي ارتضاها )التوحيد - األحكام 

- التذكير( وذكر لكل قسٍم مثااًل مبينًا كيفية التعامل معه بصورٍة تطبييقيٍة َوْفَق القانون.
�	  ذكر شروًطا سبعًة لالستفادة من هذا القانون )اإلخالص، والتواضع للعلم، والمعلم، وعدم مخالفة 

المعلم، وأن ال يخوض يف التعليم دفعًة واحدًة، وأن يذكر ما حفظ وعلم، وأن يعمل بما علم«.
لذلك  مثااًل عملياًّا  التعليم، وضرب  القانون هو طريق  الكالم يف هذا  أن مساق  العربي  ابن  �	  بين 

بتفسير سورة الفاتحة، وكيف يكون تفسيرها بالقانون.
َبِه القادحة يف التأويل، ُمَبيِّنًا كيفية التعامل معها بالدليل. �   أشار ابن العربي إلى بعض الشُّ

�   أشار إلى التفسير بالرأي وكيفية انضباطه وسالمته.

ًجا أثناء ختمه على معنى المحكم والمتشابه وبعض ما يتعلق هبما، ثمَّ الكالم  �   ختم الكتاب ُمَعرِّ

عن تيسير العمل بالعلم ويف تعديد الكبائر وتقسيمها.

=

=
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والمتأمل لهذا الكتاب يجد أن:

�  بع��ض ط��الب ابن العربي وأحباب��ه ألحوا عليه يف تحري��ر مجموٍع يف علوم 
الق��رآن يك��ون مفتاًح��ا للبي��ان، وأنه أجاهب��م إلى ذك��ر الممكن م��ن قانوٍن 
ة الطِّ��الب، ويفتح على  يف التأوي��ل لعل��وم التنزيل يرش��د المبتدي إلى ضالَّ
المنته��ي ما ُأْرتَِج من األبواب«. فغرض ابن العربي إذن بيان المعالم الكلية 
ا  واألطر المنهجية الالزمة لسلوك طريق التأويل، التي يحصل بمعرفتها نظرياًّ
وتطبيقياًّا امتالك مفاتح التفس��ير، والقدرة على ممارس��ته وحل إش��كالياته 

وخوض ِغماره، فمن تعلم هذا القانون اهتدى إلى سبيل السالم.

�  ح��رص ابن العربي يف طول الكت��اب على المزاوجة بي��ن التنظير والتطبيق 

لغالب ما يذكره، بل ال نبعد إن قلنا: إن الممارسات التطبيقية يف كتابه كانت 
أكث��ر حضوًرا يف الكتاب وأنه كثيًرا ما يتبع نماذجه التطبيقية بتعليقاٍت يدعو 
فيه��ا إل��ى اتخاذ تلك التطبيق��ات أنموذًجا ُيحتذى ومس��لًكا ُيقتفى يف البناء 
عليه، ويف اس��تخراج نظائَر وزياداٍت مبنيٍة على نفس المس��ار العملي الذي 
ذك��ر نماذجه، فمن أقواله يف ذل��ك: »وإنما ذكرنا لكم هذا لتتخذوه قانوًنا«، 
»وه��ذا قانوٌن من التأويل على جهة التمثيل«، »ِذكر قانوٍن من التأويل يف آيٍة 
معين��ٍة«، »وإذا عرفتم ه��ذه األنموذجات التي ذكرنا لك��م لم يخف عليكم 
قان��ون التأوي��ل يف التنزي��ل لجميع علوم��ه«، »فهذا كله يفتح ل��ك أبواًبا من 
التفسير إلى ما ال يحصى من المعارف، ويعطيك قانوًنا يف مأخذ التأويل«.

�  أب��رز الموضوعات التي تناوله��ا: »معرفة النفس ومعرف��ة الرب وكيفيات 
ذل��ك - األمثال القرآنية وكيفيات التعامل معها - تقس��يمات علوم القرآن 
واالعتبارات التي ُبنيت عليها واختياره يف التقس��يم - علم الظاهر والباطن 
وبع��ض إش��كاليات الباط��ن وتطبيقات��ه وضوابطه - أقس��ام عل��وم القرآن 
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الثالث��ة )التوحيد- األحكام - التذكير( والنماذج التطبيقية يف كيفية تحديد 
المس��ائل التفس��يرية وطريقة التعامل معها - شروط الوصول لهذا القانون 
واالس��تفادة من��ه - التفس��ير بال��رأي - المحكم والمتش��ابه« وغالب ذلك 

مشفوٌع بتطبيقاٍت ونماذَج.

�   لم يقدم ابن العربي تعريًفا للقانون، ولكنَّه ساقه يف بعض المواطن مساًقا 

واحًدا مع مصطلحي األصل والطريق، فقال: »فهذا طريٌق وأصٌل يف التفسير، 
ْب عليه ما يف ابن آدم من اآليات«)1). وربما  وقانوٌن من التأويل، فخذ به وَركِّ
وذكره  القرآنية،  األمثال  لبعض  شرحه  بعد  قوله  المعنى  نفس  يف  يقاربه 
يف  ومعاٍن  الظاهر،  التأويل يف  من  »ووراء هذا وجوٌه  فيها:  األقوال  لبعض 
ا، واتخذوها قانوناًا«)))  الباطن، هذا وسٌط منها يف الحالين، فخذوها دستوراً
ذكرها  التي  المعاين  تقرير  يف  سلكها  التي  الطريقة  اتخاذ  إلى  يرشد  فهو 
أراد  ألنه  اآلية،  تحتمله  مما  يذكره  لم  لِما  الوصول  يف  عليه  ُيقاس  أصاًل 
ُنِرَيكم  بما ذكره فتح الباب ال استقصاء كل المحتمالت، »وإنما أردنا أن 
ونوضح  التأويل،  فنون  من  فنٍّ  يف  سبياًل  لكم  وَنشَرَع  التفسير،  من  نوًعا 
لكم عن ُمشكٍل من التوحيد، ونعقد عندكم وصاًل من ربط المعاين بعضها 
أنه  كما  الباطن«)))،   لباب  الظواهر عن  من  قشًرا  لكم  إلى بعض، ونخلع 
يستخدمه بمعنى الطريقة أو اآللية، فيقول: »وإذا عرفتم هذه األنموذجات 
التي ذكرنا لكم لم يخف عليكم قانون التأويل يف التنزيل لجميع علومه«)4) 

إلى غير ذلك من وجوه االستعماالت التي تحتاج لتحرير مراداته بدقٍة.

)1) قانون التأويل )ص: 480 - 497).
))) قانون التأويل )ص: 479).
))) قانون التأويل )ص: 480).
)4) قانون التأويل )ص: )58).
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�  لم يظهر يف كتابه أثٌر ملموٌس أو تفريٌق واضٌح بين التفسير والتأويل، فهو 
يستخدمهما بمعنًى واحٍد أو متقارٍب.

الشائعة  اللة  الدَّ نفس  يحمل  ال  العربي  ابن  عند  القرآن  علوم  �  مصطلح 
أقساٌم  القرآن  علوم  أن  اعترب  وإنما   ، مستقلٍّ فنٍّ  على  َعَلًما  باعتباره  له 
ثالثٌة: توحيٌد، وأحكاٌم، وتذكيٌر، فهو تصنيٌف موضوعيٌّ للقرآن باعتبار 

موضوعاته الرئيسة ال تصنيف لعلوم القرآن.

يف  أو  القرآن  علوم  كتب  يف  المتداولة  المضامين  بعض  تناول  �  الكتاب 
مقدمات التفاسير، سواٌء يف ذلك منها ما كان سابًقا على ابن العربي أو 
الحًقا، مع بعض اإلضافات التي تمثل رؤيًة خاصًة بابن العربي كتقسيمات 
علوم القرآن، ولكن طريقة ابن العربي يف ذكر هذه الموضوعات تميزت 

بكثيٍر من اإلرشادات والتطبيقات العملية لسالك طريق التفسير.

�  لم تكن قوانين ابن العربي متمايزًة بشكٍل خاصٍّ عن بقية مباحث الكتاب، 
فلم نجد لها صياغاٍت مسبوكًة يف قوالَب لفظيٍَّة َيلتزمها بصورٍة واحدٍة أو 
متقاربٍة يف كتابه، وإنما كان يعرض لبعض القضايا التي يرى أهميتها يف 
ضبط التعامل مع النص القرآين وتأويله يف صورة موضوعاٍت ومباحَث 

ُل الكالم عليها. ُيَفصِّ

�  لم نقف على ما يدل على كون قانون ابن العربي ُيقارب مفهوم القواعد 
الكلي  الحكم  على  ينص  العربي  ابن  تجد  فال  المعاصر،  التأليف  يف 
القاعدي، أو يتعرض لبيان بعض جزئياته، وال تجده ينبه على أدلة إثبات 
القاعدة أو شواهدها أو مستثنياهتا، أو يحرر صياغتها ويجردها... إلى 
آخر ذلك مما ُيعنى به من ينطلق من كلية القواعد وشمول حكمها لكافة 

جزئياهتا.
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2-  »اإلكسير يف قواعد التفسير« للطويف )ت: 6)7ه�()1) :

أ- ذكر الطويف أنه سيخصص صدر كتابه لقانون التأويل، وأنه سيردف 
كتابه يجد ذلك  يتصفح  الكتاب، ومن  نافعٍة يف علم  بقواعَد  القانون  ذلك 
القانون واضًحا جلياًّا يف صدر الكتاب، ولكن لم يتبين لنا مراده بالقواعد، 

م الطويف كتابه إلى مقدمٍة وثالثة أقساٍم: )1) قسَّ

ف كالاًّ منهما. �  المقدمة: يف بيان التفسير والتأويل حيث عرَّ 	

التفسير  إلى  القرآن  احتياج  سبب  إلى  فيه  المؤلف  وعرض  القرآن،  معاين  يف  األول:  �  القسم  	

والتأويل، وما يحتاج إلى تفسيٍر، وما ال يحتاج إلى ذلك، وذكر أمثلًة لذلك، وبين أيًضا بعض 
المسائل الخاصة باختالف أقوال المفسرين ومذاهب الفقهاء وأسباب ذلك، وختم الكالم 

بالحديث عن االحتماالت التفسيرية، وكيفية التعامل معها والقانون الضابط لذلك.

النظر فيها، وقسمها  بيان العلوم التي اشتمل القرآن عليها، وينبغي للمفسر  يف  الثاين:  �  القسم  	

إلى علوٍم تتعلق بالعبارة اللفظية كعلم الغريب ومفردات اللغة، وعلم التصريف، وعلم النحو 
ًة تتعلق بالفلك والسماء واألرض وغير ذلك، وعلم أصول  والقراءات السبعة، أو كانت معنويَّ
الدين، وعلم التاريخ، وعلم أصول الفقه، وقواعد المنطق، ومناهج البحث، وعلم الناسخ 

والمنسوخ وعلم الفقه.

مقدمة  إلى  وقسمه  الكتاب  يف  األكرب  القسم  وهو  والبيان،  المعاين  علمي  يف  الثالث:  �  القسم  	

من  العلم  هذا  حقيقة  عن  الكشف  األول:  ثالثٍة؛  مباحَث  على  تشتمل  المقدمة  وجملتين: 
حيث: موضوعه، ومبادئه، ومسائله، وتعريفه، الثاين: بيان علم البيان وشرفه، الثالث: ورود 
أحكام  يف  األول  الباب  بابين؛  على  تشتمل  األولى  والجملة  مختلفٍة.  أساليَب  على  القرآن 
الفصل  فصوٍل؛  ثالثة  على  أيًضا  ويشتمل  الثاين  الباب  فصول.  ثالثة  على  ويشتمل  البيان، 
يف  والجودة  الُحسن  رتبة  هبا  تستحق  التي  والصفات  والمركبة  المفردة  األلفاظ  يف  األول: 
األلفاظ المفردة. الفصل الثاين: يف المعاين وأهنا أشرف من األلفاظ. الفصل الثالث: الكالم 
أفضل.  النثر  أن  إلى  إليه  ذهب  فيما  األثير  ابن  ومناقشة  أفضل،  وأيهما  والمنظوم،  المنثور 
والجملة الثانية: يف أحكام البيان الخاصة: ويشتمل على بابين؛ األول: يف الفصاحة والبالغة، 

الباب الثاين: ويشتمل على أنواع علم البيان؛ وهي معنوية ولفظية.
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وال أين هذه القواعد يف كتاب اإلكسير، إال أن يكون قصد هبا كامل الكتاب، 
ُمعتبًِرا أن غالب ما أورده يف الكتاب سيكون نافًعا للمفسر وعاصًما له من 
عن  كالٌم  القانون  بعد  ما  أن  باعتبار  وكذا  الكتاب،  علم  يف  ومفيًدا  َلِل  الزَّ
العلوم التي يحتاج إليها المفسر كما يف القسم الثاين الذي تطرق فيه لبعض 
فيه  َل  َفصَّ والذي  الكتاب  احتل معظم  الذي  الثالث  القسم  أو  العلوم  هذه 
كثيًرا من مباحث علمي المعاين والبيان؛ لكوهنما من أنفس علوم القرآن. 
قسمي  يف  تناولها  التي  الموضوعات  تلك  بالقواعد  مراده  يكون  وبالتالي 
الكتاب الثاين والثالث، وتكون القواعد حينها هي تلك الموضوعات ذاهتا، 
لسالكه،  التفسير  وُتنير درب  المفسر،  إليها  يحتاج  أهنا بمجموعها  باعتبار 
من  مستفاًدا  ُجلِّه  كون  خاصًة  الثالث  القسم  يف  يضعفه  قد  ذلك  كان  وإن 
كتاب »الجامع الكبير يف صناعة المنظوم والمنثور« البن األثير، كما صرح 
بذلك الطويف نفسه)1)، ومعلوٌم أن ابن األثير لم َيقِصْد بكتابه ذلك ذكر قواعد 

التفسير، وإنما نقلها الطويف؛ ألهنا -كما قال- من أنفس علوم القرآن.

أنه  كتابه  أول  يف  ذك��ر  فقد  والقواعد  القانون  بين  الطويف  ماَيَز  ب- 
سيخصص صدر الكتاب لقانون التأويل، ثمَّ سيردفه بقواعَد نافعٍة يف علم 

الكتاب)))، وهذا ظاهره الممايزة بينهما. 

)1) اإلكسير )ص: 9)(، فقد قال: »القسم الثالث: يف علمي المعاين والبيان؛ لكوهنما من أنفس 
علوم القرآن، وقد صنف الناس فيهما كتًبا كثيرًة، إال أنَّ مِن أحسن ما رأيت فيها كتاًبا صنفه 
الكبير يف صناعة  بالجامع  ، ترجمه  الشيخ... نصر اهلل بن محمد بن األثير الجزري 
عن  َعِرياًّا  كتابه  مقاصد  بجميع  اإلتيان  إلى  الكتاب  هذا  يف  فعمدت  والمنثور...  المنظوم 

إسهابه وإطنابه«.
))) اإلكسير )ص: 1).
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يف  النظر  لمراتِب  دقيٌق  تحديٌد  بأنه  الطويف  قانون  توصيف  يمكننا  ج- 
التفسير، وبياٌن آلليَّاِت التعامل مع النص التفسيري، وذكر الخطوات التي 
يسلكها الناظر بَحَسِب ترتيبها المذكور يف القانون عند تعامله مع األقوال 

التفسيرية، فهي إرشاداٌت عمليٌة مرتبٌة ترتيًبا منطقياًّا له بداياته وهناياته)1). 

التي  والمباحث  للموضوعات  نعته  على  الطويف  كتاب  يف  نقف  لم  د- 
يتناولها بوصف القاعدة، ال يف عنونة الموضوعات وال يف مضامينها.

)1) جعل الطويف قانونه يف التفسير على مراتب:

األولى: أن يكون النص َبيِّنًا بنفسه، فال إشكال فيه؛ إذ المراد منه هو المفهوم لكل عاقل.  

الثانية: أن ال يكون َبيِّنًا يف نفسه، وله أحوال:  

، أو اتفاٌق من  �  أن يكون يف تأويله دليٌل عقليٌّ قاطٌع، أو نصٌّ عن النبي  تواتريٌّ 	

وجب  المذكورة  الطرق  من  شيٌء  فيه  كان  فإن  صحيٌح،  آحاديٌّ  نصٌّ  أو   ، إجماعيٌّ العلماء 
المصير يف التفسير إليه، سواٌء كان ما دل عليه أحد هذه الطرق موافًقا لظاهر لفظ الكالم أو ال. 

وبين العلة الخاصة بكل طريٍق من هذه الطرق التي توجب األخذ بما دل عليه .

�  أن ال يكون يف تأويله شيٌء من الطرق المذكورة، لكْن فيه آحاٌد ضعيفٌة أو شيٌء عن أصحاب  	

التواريخ والسير غير مفيد للعلم بصحة ما دل عليه، أو ظنه بدليٍل خارٍج من عليه أحد هذه 
بعض  أخذه  ما  أن  إلى  راجٌع  اختالفهم  سبب  وأن  ال،  أو  الكالم  لفظ  لظاهر  موافًقا  الطرق 
مات  بعضهم  ولعل  اإلمكان،  بَحَسِب  بينهم  فيما  تناقلوه    النبي  عن  الصحابة 
 ونقلوا  النبي  بعد موت  البلدان  تفرقوا يف  الصحابة  إن  ثمَّ  ما عنده،  ينقل  ولم 
بل بعضه،  القرآن  تفسير جميع  تابعيهم، وليس كل صحابي علم  إلى  التفسير  ما علموه من 
فألقى الصحابي ذلك البعض إلى تابعه، ولعل ذلك التابعي لم يجتمع بصحابيٍّ آخَر ُيكمل له 

التفسير، أو اجتمع بمن ال زيادة عنده.



التأليف املعاصر في قواعد التفسير 246

3-  مقدمٌة يف أصول التفسير لبن تيميَّة )ت: 728ه�()1):
�  يالحظ أن ابن تيمية نعت القواعد بكوهنا كليًة »قواعَد كليًة«.

�  لم يذكر ابن تيمية يف طول الكتاب تعريًفا لتلك القواعد الكلية.
�  ذك��ر اب��ن تيمية بعض وظائف تل��ك القواعد حيث بين أهن��ا: »تعين على فهم 
القرآن، ومعرفة تفس��يره ومعانيه، والتمييز يف منقول ذلك ومعقوله بين الحق 

وأنواع األباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين األقاويل«))).
�  لم نقف على تعريف ابن تيمية لقواعد التفسير، ولم نقف على آلية يحصل هبا 
التمييز بين ما يوصف بقاعدة وما ال يوصف من مضامين كالمه، وغالب الظن 
أن مراده بالقواعد الكلية تلك الموضوعات الرئيسة التي دارت عليها مقدمته.
�  ل��م يظهر يف مقدمة ابن تيمية أية دالئَل تش��ير لكون المقصود بالقواعد الكلية 
أهنا أح��كاٌم كليٌة َتندرُج تحتها جزئياُتها، ولم يظهر أي توجٍه لس��بك القواعد 

واالستدالل لها، وغير ذلك.

َيْت تلك المقدمة ب� »قواعد التفسير« لكاَنْت تسميًة منتزعًة من كالم مؤلفها نفسه، فقد قال  )1) لو ُسمِّ
يف مطلعها: »أما بعد؛ فقد سألني بعض اإلخوان أن أكتب له مقدمًة تتضمن قواعَد كليًَّة، ُتعين 
وأنواع  الحق  بين  ومعقوله  ذلك  منقول  يف  والتمييز  ومعانيه،  تفسيره  ومعرفة  القرآن  فهم  على 

األباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين األقاويل«. المقدمة )ص: ))).
�  أبرز الموضوعات التي دارت عليها مقدمة ابن تيمية تمثلت فيما يأيت:  

• حاجة األمة إلى فهم القرآن.

•  بيان الرسول  ألفاَظ القرآن ومعانَيه للصحابة.
•  اختالف السلف يف التفسير وأنواعه.

•  أسباب االختالف من جهة المنقول أو المعقول.
•  طرق التفسير.

•  التفسير بالرأي.
))) )ص: ))).    
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4-  التيسير يف قواعد علم التفسير« للكافيجي )ت: 879ه�()1):

�   لم يعرف الكافيجي القاعدة إال أّنا ُنرى أنه انطلق من االصطالح المتأخر 
يف القاعدة، وهو أهنا قضيٌة أو حكٌم كليٌّ منطبٌق على معظم جزئياته)))، 

ولهذا مجموعٌة من الشواهد يف كتابه بياهنا يف اآليت:

1-  ق��ول الكافيج��ي: »... عل��ى أنَّ معانَي��ه -أي علم التفس��ير- ال تكاد 
تنحصر إال بقواعَد، وهي علم التفسير.

اكتسبت  فلو  المعاين،  تلك  تتبع  من  مكتسبة  القواعد  تلك  قلت:  فإن 
ْوُر! المعاين منها لزم الدَّ

)1) قسم المؤلف كتابه إلى بابين وخاتمة؛ الباب األول يف االصطالحات، وعرض فيه ل�: تعريف 
المفسر،  إليها  يحتاج  التي  العلوم  وحكمه،  بالرأي  التفسير  بينهما،  والفرق  والتأويل  التفسير 
تعريف علم التفسير، وتقسيمه إلى تأويل وتفسير، وحكم تعلمه، تدوين التفسير، والحاجة إليه، 
وموضوعه، وشرفه، تعريف القرآن، ومعنى الكالم، وإعجاز القرآن، وتعريف السورة واآلية، 
ووجوب تواتر نقل القرآن، وأقوال العلماء يف البسملة، وشروط القراءة الصحيحة، والمحكم 
اللة، ونزول القرآن، وأسباب النزول. اللة وأقسامها، ومراتب وضوح الدَّ والمتشابه، وتعريف الدَّ
الكلم،  القرآن من جوامع  الُمحَكم والمتشابِه،  القواعد والمسائل، وفيه: َداللة  الثاين يف  الباب   
التعارض  المتشابه،  َداللة  المحكم،  َداللة  حول  أبحاث  واألدلة،  الرباهين  على  القرآن  انطواء 
والرتجيح، معنى النسخ، طرق دفع التعارض، أنواع المنسوخ، طبقات المفسرين، شروط راوي 
التفسير، طرق تحمل التفسير وأدائه. والخاتمة يف فضل العلم وشرفه ويف آداب الشيخ والطالب.
، فقد قال يف مقدمة الكتاب:  �		 قصد الكافيجي تخصيص كتابه للتفسير ال لعلوم القرآن بشكٍل عامٍّ 	

ا كان بمنزلة اإلنسان للعين، والعين لإلنسان... وكان  »ثم إن علم التفسير من بين العلوم َلمَّ
غير منتظٍم على ِحَدٍة يف سلك النظم والبيان، وأردت تدوينه بقدر الوسع واإلمكان= رتبت 
هذه الرسالة على بابين وخاتمة« ص: 17. وقال يف خاتمته: »هذا الذي رتبته يف تدوين علم 
التفسير على سبيل إيجاز القول والخطاب« ص: 85. ونقل تلميذه السيوطي عنه قوله: »قد 

دونت يف علوم التفسير كتاًبا لم أسبق إليه« اإلتقان 1/ 5.
))) التعريفات )ص: 171). 
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قلُت: القواعد مكتسبة من تتبع لغة العرب ال من تتبع تلك المعاين، على 
أن القواعد لو اكتسبت منها لم يلزم الدور أيًضا، بناًء على أن لتلك المعاين 

اعتبارين:
أحدهما: اعتبارها على وجٍه جزئيٍّ وهو جهة االستقراء.

ثانيهما: اعتبارها على وجٍه كلي وهو جهة االكتساب.

فِقْس على هذا حال جميع العلوم االستقرائية يف إيراد مثل هذا اإلشكال 
وحله«)1).

اللة يف أن القواعد لو كانت مكتسبًة من تتبع المعاين  فجوابه واضح الدَّ
فذلك بناًء على أن لتلك المعاين اعتبارين: اعتبارها على وجٍه جزئيٍّ وهو 
جهة االستقراء، واعتبارها على وجٍه كليٍّ وهو جهة االكتساب. فكالمه عن 
االستقراء وحصول القاعدة َعْبَره واضٌح لكون االستقراء عنصًرا أساسياًّا يف 

مقومات القاعدة بَحَسِب االصطالح الم�تأخر.
)-  ما ذكره تعليًقا على قاعدة: »كل محكم من القرآن يدل قطًعا على ما 
أريد منه«، فقد قال: »فإذا أراد الطالب أن يعرف أحكام الجزئيات 
سائر  أحكام  معرفة  يف  القول  »وهكذا  وقال:  القاعدة«)))،  هذه  من 
على  اللة  الدَّ واضُح  القاعدة  جزئيات  عن  فكالمه  الجزئيات«)))، 

انطالقه من االصطالح المتأخر للقاعدة.
)-  قوله: »... على أّنا نقول: شرط القاعدة أن تكون كليًة مشتملًة على 
أحكام ما تحت موضوعها«)4)، فوصفها بالكلية واالشتمال واضٌح 

فيما نحن بصدده.

))) )ص: 51).)1) )ص: ))).

)4) )ص: 56). ))) )ص: 51).
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�   لم يذكر الكافيجي يف الكتاب إال قاعدتين فقط، وهما: »كل محكٍم 
من القرآن يدل قطًعا على ما أريد منه، بحيث يكون يف مرتبٍة أعلى من 
أريد  القرآن يدل قطًعا على ما  المتشابه«)1)، و»كل متشابٍه من  مرتبة 

منه بَحَسِب قدر فهم المخاطب«))).

القاعدة األولى، وأحال يف  القاعدتين وإن كان أطال يف شرح  �  شرح 
بيان الثانية على ما ذكره يف شرحه للقاعدة األولى.

أم  المحكم-  -أي  »لكونه  بقوله:  األول��ى  القاعدة  مسوغات  �  ذكر 
الكتاب مع قوله تعالى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ﴾ ولوجوب العمل بموجبه 
ولإلجماع  المانع  ارتفاع  مع  جزًما  هاهنا  المقتضى  ولقيام  قطًعا... 

على ذلك«))).

�  بين كيفية معرفة أحكام جزئيات قاعدة المحكم بذكر بعض األمثلة 
التطبيقية للقاعدة)4).

وقد  وناقشها،  بالقاعدة  متعلقًة  مسألًة  أو  إشكااًل  عشر  خمسة  �  ذكر 
أوردها جميًعا بعد قوله: »ثم إن هاهنا أبحاًثا«)5).

�  ذكر يف القاعدة الثانية كيفية معرفة أحكام الجزئيات المرتبطة هبا)6).

�  تكلم عن التعارض؛ لإلشارة إلى المسالك العملية التي يجب سلوكها 
عند وقوع التعارض بين قاعديت المحكم والمتشابه)7).

))) )ص: 59).)1) )ص: 51). 
)4) )ص: 51).))) )ص: 51).

)6) )ص: 60).)5) )ص: 55 وما بعدها(.
)7) )ص: 61). 
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5-  الفوز الكبير يف أصول التفسير لولي اهلل الّدْهَلِويِّ )ت: 76))ه�()1):

)1) انتقى المؤلف من موضوعات علوم القرآن ما يرى له أهميًة وتناول الحديث عنها، وكان حديثه 
يف كثيٍر منها يحمل كثيًرا من الفوائد واللطائف واإلرشادات التعليمية المفيدة، وقد أراد المؤلف 

أن يكون الكتاب مشتماًل على خمسة أبواٍب: 

ا.  الباب األول: يف بيان العلوم الخمسة التي يدل عليها القرآن العظيم نصاًّ  

وهذه العلوم الخمسة هي:  

)-  عل��م األحكام: كالواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، س��واء كانت من قس��م   
العب��ادات أو المعام��الت، أو االجتم��اع أو السياس��ة المدنية. وَيرجع تفصي��ُل هذا العلم 

وشرحه إلى الفقيه.

ُة م��ع الِفَرِق األرب��ع الباطلة، اليهود والنصارى والمش��ركين  2-  عل��م الجدل: وه��ي الُمَحاجَّ  
والمنافقين،  وُيرجع يف شرح هذا العلم وتعريفه إلى المتكلم.

3-  عل��م التذكير بآلء اهلل: كبيان خلق الس��موات واألرض، وإلهام العب��اد ما يحتاجون إليه،   
وبيان الصفات اإللهية.

4-  عل��م التذكي��ر بأيام اهلل: وه��و بيان تلك الوقائع والح��وادث التي أحدثه��ا اهلل تعالى إنعاًما   
عل��ى المطيعين ون��كااًل للمجرمين )كقصص األنبياء - عليهم الصلوات والتس��ليمات - 

ومواقف شعوهبم وأقوامهم معهم(.

5-   علم التذكير بالموت وما بعد الموت: كالحشر والنشر والحساب والميزان، والجنة والنار.  

ويرجع تفصيل هذه العلوم وبياهنا وذكر األحاديث واآلثار المتعلقة هبا إلى الواعظ والمذكر.  

وق��د جاء ه��ذا الباب يف فصلين: »الفص��ل األول: يف علم الجدل، الفصل الث��اين: يف بقية العلوم   
الخمسة.

الباب الثاين: يف بيان وجوه الخفاء يف معاين نظم القرآن بالنسبة إلى أهل العصر، وإزالة ذلك الخفاء   
بأوضح بيان. وقد جاء يف خمس��ة فصوٍل: »الفصل األول: يف بحث غريب القرآن، الفصل الثاين: 
يف مبحث الناس��خ والمنسوخ، الفصل الثالث: يف أس��باب النزول، الفصل الرابع: يف بقية مباحث 

=هذا الباب، الفصل الخامس: يف المحكم والمتشابه والكناية والتعريض والمجاز العقلي«.
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ح بمراده هبا. ف الّدْهَلِويُّ األصول ولم ُيصرِّ �  لم ُيعرِّ
�  بتتبع الكتاب نجد أن المؤلف يف مقدمته ساق هذه المصطلحات »النكات 
- القواعد - الفوائد - األصول« مساًقا واحًدا، واستعمل بعضها مكان 
بعٍض، فقال: »لما فتح اهلل تعالى عليَّ باًبا من فهم كتابه المجيد خطر ببالي 
أن أجمع وأقيد بعض النكات النافعة التي تنفع األصحاب... والمرجو 
من لطف اهلل -الذي ال انتهاء له- أن يفتح لطلبة العلم بمجرد فهم هذه 
القواعد شارًعا واسًعا يف فهم معاين كتاب اهلل، بحيث لو صرفوا عمرهم 
هذه  لهم  تتحصل  لم  المفسرين...  على  والقراءة  التفاسير  مطالعة  يف 
الفوائد هبذا الضبط والربط، وسميتها بالفوز الكبير يف أصول التفسير«)1)، 
وهذا ربما يدل على أنه يرى األصول والقواعد والفوائد والنكات متقاربة 
ْض لواحٍد  المعنى، أو ربما ال يرى بينها كبير فرٍق، أو أن كتابه لم َيَتَمحَّ

منها بل جمع بين األصول والقواعد والنكات والفوائد.

الب��اب الثال��ث: يف بيان لطائف نظم القرآن وش��رح أس��لوبه البدي��ع. وقد ج��اء يف أربعة فصوٍل:   
»الفصل األول: يف ترتيب القرآن الكريم وأسلوب السور فيه، الفصل الثاين: يف تقسيم السور إلى 
اآليات وأس��لوهبا الفريد، الفصل الثالث: يف ظاهرة التكرار يف القرآن الكريم، الفصل الرابع: يف 

وجوه اإلعجاز يف القرآن الكريم«.

الباب الرابع: يف بيان مناهج التفس��ير، وتوضيح االختالف الواقع يف تفاسير الصحابة والتابعين.   
وق��د جاء يف أربع��ة فصول: »الفص��ل األول: يف أصناف المفس��رين ومناهج تفس��يرهم، الفصل 
الث��اين: يف بي��ان اآلث��ار المروية يف تفاس��ير أصح��اب الحديث من المفس��رين وم��ا يتعلق هبا من 
مهم��ات، الفص��ل الثالث: يف بقية لطائف ه��ذا الباب، الفصل الرابع: يف غرائ��ب القرآن الكريم، 

الفصل الخامس: يف ظهر القرآن وبطنه«.

الباب الخامس: يف ِذكر جملٍة صالحٍة من شرح غريب القرآن وأسباب النزول التي يجب حفظها   
على المفسر، ويمتنع وَيحُرم الخوض يف كتاب اهلل بدوهنا.

)1) الفوز الكبير )ص: 16-15).

=
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�  تفاوت استعمال الّدْهَلِويِّ لمصطلح القاعدة يف كتابه:

1-  فتارًة ُيطلقها على بعض ما يتعلق بالقرآن من خصائص ومزايا، من 
، وهي أن اهلل -تبارك  نستنبط قاعدةاً مهمةاً نحو قوله: »... ومن هنا 
الصوتية  الجاذبية  الحميد  كتابه  سور  أكثر  يف  راعى  قد  وتعالى- 
أو  المديد  والبحر  الطويل  البحر  وتأثيرها، ال  وامتدادها، وجمالها 

غيرهما من البحور الشعرية«)1).

نوٌع  منها  ُيستفاد  التي  النبوية  التوجيهات  بعض  على  يطلقها  )-  وتارًة 
من الضبط لبعض الموضوعات، كقوله: »أن النقل عن بني إسرائيل 
ْت يف ديننا، وقد تقررت لذلك قاعدٌة  والروايات المحكية عنهم ُدسَّ
: »ال تصدقوا أهل الكتاب وال  مهمٌة، أال وهي قوله 

تكذبوهم««))).

�  ال يظهر ممايزة الدهلوي بين األصول والقواعد، وال يظهر أنه استخدم 
األصول بمعنى كوهنا أحكاًما كليًة تندرج تحتها جزئياهتا، وذلك ال ينفي 
َوْفَق هذا  القاعدة  َيْصُدُق عليها وصف  ربما  كتابه  كون بعض مضامين 

تِه لذلك المعنى.  االصطالح المتأخر، وإنما الكالم يف ظهور َقْصِديَّ

�  لم يظهر يف الكتاب قصٌد لسبك القواعد، وال لالستدالل لها أو عليها وال 
لتجريدها، وال لبيان مستثنياهتا، ونحو ذلك مما يتعلق بمفهوم القاعدة يف 

االصطالح المتأخر.

)1) الفوز الكبير )ص: 151).

))) الفوز الكبير )ص: 179).
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6-  توشيح التفسير يف قواعد التفسير والتأويل لمحمد بن سليمان تنكابني 
)ت: 302)ه�())):

)1) االسم الذي وضعه المؤلف للكتاب ليس يف عنوانه قواعد التفسير، وإنما هذا االسم من 
ا لقواعد التفسير، ولكن المؤلف قال  وضع الناشرين، وذلك لكون المؤلف أفرد باًبا خاصاًّ
المعقول  من  الفنون  أكثر  يف  وألفت  الخمسين  ذرفت  ما  بعد  لكني   ...« كتابه:  مقدمة  يف 
ٍة أن أصنف يف علم  َكرَّ ًة بعد  َكرَّ البال وتطرق يف الخيال بعد أن ُسئِلت  والمنقول، خلج يف 
التفسير كتاًبا... ورسمته بتوشيح التفسير مشتماًل على أبواٍب: األول: يف المقدمات. الثاين: 

يف ُنَبٍذ من قواعد التفسير والتأويل. الثالث: يف تفسير القرآن« توشيح التفسير )ص: 15).

مقصُده  كان  وإنما  التفسير،  لقواعد  التأليف  ِض  ُيَمحِّ لم  أنه  النص  هذا  خالل  من  فواضٌح   
األساُس التأليَف يف تفسير القرآن، لكنه جعل الباب الثاين يف ُنَبٍذ من قواعد التفسير والتأويل، 
وقد جاء الكتاب مشتماًل على بابين؛ أما األول منها فجعله يف المقدمات والمبادئ، والتي 
تضمنت عشرة فصوٍل؛ وهي: )تواتر القرآن - إعجاز القرآن - يف دفع شبه الطاعنين يف كالم 
رب العالمين - يف وجه التكارير يف اآليات الفرقانية والكلمات القرآنية والقصص المكررة 
الكتابية - يف تحقيق الكالم فيما جاء من األخبار المعتربة يف المقام - يف بيان من فسر القرآن 
برأيه - يف بيان إحاطة القرآن بجميع القرآن - يف اإلشارة إلى ُعمدة مقاصد الكتاب اإللهي 
وأصول معاقده وأحكامه - يف عد سور القرآن، ولم ُيَسمِّ الفصل العاشر وإن عالجه يف عدة 
الحديث عن عدِّ اآلي والحديث عن مكيتها ومدنيتها، وغير  فيها عن اشتهار  أسطٍر تكلم 

ذلك عند أرباب التفسير، وأشار ألحسن التفاسير(.

وأما الباب الثاين فعنونه ب� )يف ُنَبٍذ من قواعد التفسير والتأويل(، وعقد فيه سبعة عشر فصاًل؛   
وهي )باب ما ينفتح منه ألف باٍب من قواعد التأويل: أنَّ لكلِّ معنًى من المعاين المستفادة 
من األلفاظ روًحا وحقيقًة وُلباًّا، كما أن له قشًرا وقاَلًبا، وقد يتعدد الصور والقوالب لحقيقٍة 
واحدٍة، وإنما وضعت األلفاظ يف الحقيقة للروح والحقيقة، واستعمالها يف القشور والقوالب 
والصور لنوِع اتحادٍّ فيما بينهما. - يف معنى السورة واآلية وجزئية البسملة - يف حقيقة القرآن 
التأويل )وذكر فيها أن  القرآن - يف قاعدٍة شريفٍة من  وبيان مراتبه - يف تحقيق معنى نزول 
التأويل  مقام  يف  تنصرف  القرآنية  بالمطلقات  المشاهبة  العمومات  بل  القرآنية؛  المطلقات 
=إلى الفرد الكامل يف الكمال أو النقص والوبال( - يف التعدي عن تأويل آيٍة َوَرَد فيها رواية 
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�  لم نقف على تعريٍف لقواعد التفسير عند المؤلف.

�  بمراجعة مضمون الباب المخصص للقواعد َيجد القارئ أن فصوله 
بعَة َعَشَر يتناول فيها المؤلف بعض القضايا والمسائل التي يرى  السَّ
أهميتها يف التعامل مع القرآن الكريم تفسيًرا وتدبًُّرا، وهي مسائُل لم 
المؤلف  منطلقات  سوى  تجمعها  بينها  مشرتكًة  رابطًة  ثمة  أن  يظهر 

ورؤيته الخاصة.

�  لم يعنون المؤلف فصاًل من فصول هذا الباب بالقاعدة سوى الفصل 

الخامس »يف قاعدٍة شريفٍة من التأويل«.

ُر المؤلف كل فصٍل من تلك الفصول السبعة عشر بعنواٍن، ثمَّ  �  ُيصدِّ

يفصل الحديث عنه مع االهتمام ببيان ما يذكره بأمثلٍة وتطبيقاٍت.

إلى آيٍة ُأخرى على هنٍج َأحرى ووجٍه أوىف بُحكم العقل الوايف الكايف يف أمثال المقام - يف 
إياك  باِب:  الرتاب من  َسَكنَِة  إلى  ُنَبًذا من الخطاب مِن حضرة ربِّ األرباب  الكتاب  أنَّ يف 
أعني واسمعي يا جارة! - ال بد للمفسر أن يبين مالحة اآليات القرآنية - ال بد للمفسر ذكر 
المحسنات اللفظية وبيان المحسنات المعنوية - ال بد للمفسر غاية النظر والتدبر يف آيات 
َق لطريقٍة خاصٍة  ا )ذكر فيه أنه ُوفِّ الكتاب المبين - ألهمني اهلل يف تفسير الكتاب َمْشَرًبا خاصاًّ
القرآنية  الكلمات  الحروف واإلعراب وتركيب  الكتاب وترتيب  ألفاظ  التفكر يف  حاصُلها 
على نسٍق غريٍب، ُيقَضى منه العجُب الُعجاب( - ال بد للمفسر أن يالحظ جامعيََّة كل آيٍة 
مِن اآليات لجوامع العلوم واألدب والرسوم - يف تحقيق الموازين يف القرآن َحَسَبما حققه 
ر العليم أن يذكر يف كل آيٍة أو سورٍة ما يتعلق  بعض أرباب العرفان - ال بد للمفسر الُمَتَبحِّ
باآليات - ال بد أن يفهم المفسر ويخرج من اآليات الرباهين واالستدالالت يف العلوم - 
دفع المتناقضات - ال يخفى على المهرة الحذقة الخيرة الربرة من األعالم...ثم بدأ يذكر 
ُنَبٍذ من اآليات  النِّكات يف  فقال: »ولنذكر بعض  الفوائد والنكات يف بعض اآليات،  بعض 

ليكون مرشًدا للخواص والعوام«.

=
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�  بعض فصول ه��ذا الباب ُيمكُِن وصُفها بأهنا توجيهاٌت وإرش��اداٌت 
عملي��ٌة لمن يس��لك طريق التفس��ير، أو يريد الخ��وض يف غماره من 
نحو قول المؤلف: »ال بد للمفس��ر أن يبين مالحة اآليات القرآنية«، 
وقوله: »ال بد للمفس��ر ذكر المحس��نات اللفظية، وبيان المحسنات 
المعنوية«، وقوله: »ال بد للمفسر غاية النظر والتدبر يف آيات الكتاب 

المبين«.

�  ذكر المؤلف يف ختام كالمه عن الباب المخصص للقواعد أنه س��بق 

غي��ره فيم��ا ذك��ره من مضامين ه��ذا الب��اب، وأنه ذكر في��ه لب لباب 
قواعد التفس��ير، فقال: »... هذا المجلد من توش��يح التفسير مما قد 
بَّان والشيوخ والكهالن، لم َيسبقني  هان، وتقدمت الشُّ َس��َبْقُت به الرِّ
إلي��ه أحٌد من العامة والخاصة من العلماء المش��ار إليه��م بالبنان... 
ْمُت  ذكرت فيه لب لباب قواعد التفس��ير حسبما خطر بالبال، وَتَجشَّ
يف استخراجها وإحرازها مدة خمسين من السنين، والتقطت بعضها 
م��ن كالم َفَذالِِك أعالِم األعيان بأوضح تبياٍن وأس��هل بياٍن، تش��حذ 
األذهان، وتكش��ف عن مكنونات كالم الملك العالم المنان حسبما 

أفيض على فكري الفاتر يف األزمان«)1).

�  ل��م يظهر يف الكت��اب قصٌد لس��بك القواعد، وال لالس��تدالل لها أو 

عليه��ا، وال لتجريده��ا وال لبيان مس��تثنياهتا، ونحو ذل��ك مما يتعلق 
بمفهوم القاعدة يف االصطالح المتأخر.

)1) )ص: 9))).
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7-  محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي )ت:332)ه�( )تمهيٌد خطيٌر 
يف قواعد التفسير())):

�  ل��م يبي��ن القاس��مي م��راده بالقواع��د وال مفهومه��ا عن��ده، غي��ر أن��ه 

بتأم��ل مضامي��ن الموضوع��ات التي أورده��ا نجده��ا ال تختلف عن 

يف  خطيٍر  »تمهيٍد  ب��  عنوهنا  طويلٍة  بمقدمٍة  َره  وَصدَّ التأويل«  »محاسن  تفسيره  القاسمي  ألف   (1(
ْيُت طليعته بتمهيٍد خطيٍر يف قواعد  قواعد التفسير« فقد قال يف مقدمته لتفسيره: »... هذا وقد َحلَّ
التفسير، وهي قواعُد فائقٌة، وفوائُد شائقٌة، جعلتها مِفتاًحا لمغلِق بابِه، ومسلًكا لتسهيل خوِض 
 ،6  /1 التأويل  محاسن  دقائقه«  أسرار  بعض  على  وُتْطلُِعه  حقائقه،  على  ر  المفسِّ ُتعين  ُعبابه، 

ر بعنوان القاعدة َأَحَد عشر مبحًثا وهي كاآليت: وبتتبع هذا التمهيد نجد القاسمي صدَّ
1- قاعدٌة يف أمهات مآخذه.

)- قاعدٌة يف معرفة صحيح التفسير، وأصح التفاسير عند االختالف.
ٍع، ال اختالف تضادٍّ. )- قاعدٌة يف أن غالب ما صح عن السلف من الخالف يرجع إلى اختالف تنوُّ

4- قاعدٌة يف معرفة سبب النزول.
5- قاعدٌة يف الناسخ والمنسوخ.

6- قاعدٌة يف القراءة الشاذة، والمدرج.
7- قاعدٌة يف قصص األنبياء واالستشهاد باإلسرائيليات.

8- قاعدٌة يف أن كل معنًى مستنبٍط من القرآن غير جاٍر على اللسان العربي فليس من علوم القرآن 
يف شيء.

يِّيَن، وهم العرب الذين  يٌَّة، وأنه ال بد يف فهمها من اتباع معهوِد األُمِّ 9- قاعدٌة يف أن الشريعة ُأمِّ
نزل القرآن بلساهنم.

10- قاعدٌة الرتغيب والرتهيب يف التنزيل الكريم.
11- قاعدٌة يف أنه: هل يف القرآن مجاٌز أم ال؟

يظهر  الفصول  »قاعدٌة«، وبعض هذه  بلفظ  ْرها  ُيَصدِّ لم  َذَكَر فصواًل أخرى  القواعِد  وبيَن هذه   
الفصول  تلك  فمن  ارتباطه،  يظهر  ال  وبعضها  القاسمي،  يتناولها  التي  القواعد  ببعض  ارتباطه 
التي ذكرها: فصٌل يف معنى ما نقل أن للقرآن ظاهًرا وباطنًا، َفصٌل: كل ما كان من المعاين العربية 
التي ال ينبني فهم القرآن إال عليها، فهو داخٌل تحت الظاهر، فصٌل: يف كون الباطن هو المراَد من 

الخطاب، فصٌل: وقوع تفاسيَر مشكلٍة يف القرآن... إلخ.
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الموضوع��ات المث��ارة يف كت��ب علوم الق��رآن، فكأنه انتق��ى من هذه 
الموضوعات ما رأى الحاجة يف التفسير إليه أكثر من غيره.

ره القاس��مي بوصف قاعدٍة من مضامين تمهيده الخطير  �  بعض ما صدَّ
كان مج��رد ذك��ر لعن��وان الموضوع الذي يري��د تناوله، ث��مَّ ُيتبع ذلك 

بتفصيل الكالم عليه وذكر أهم مباحثه ومسائله.
�  أكث��َر م��ن النق��ل يف قواعده عن الش��اطبي واب��ن تيمية، كم��ا نقل عن 

الزركشي وغيره.
�  ن��صَّ القاس��مي على بعض فوائ��د قواعد التفس��ير وآثاره��ا المرجوة 
بقوله: »وهي قواعُد فائقٌة، وفوائُد شائقٌة، جعلتها مفتاًحا لمغلق بابه، 
ومس��لًكا لتس��هيل خوض ُعبابه، ُتعين المفس��ر على حقائقه، وُتْطلُِعه 

على بعض أسرار دقائقه«)1).

ومن خالل هذا النص يتبين أن غرضه من قواعد التفس��ير حل مشكالت 
التفس��ير، وتيسير ممارسته، وفهم حقائقه واستكشاف دقائقه، فما ذكره إذن 
بمنزلة األدوات أو الضوابط أو األس��س العامة التي تضبط ممارسة التفسير 

وتعين على اإلبحار فيه.
�  ال يظه��ر من خالل تصفح مضامين قواعد القاس��مي انطالقه من كلية 

القواع��د، وال وصف المضامين كلها بذلك، وال بّين أن ثمة جزئياٍت 
تندرج تحت الحكم الكلي للقاعدة.

�  لم يظهر يف قواعد القاس��مي القصد لس��بك القواعد، وال لالستدالل 

له��ا أو عليه��ا، وال لتجريده��ا وال لبيان مس��تثنياهتا، ونح��و ذلك مما 
يتعلق بمفهوم القاعدة يف االصطالح المتأخر.

)1) محاسن التأويل )1/ 6).
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8-  التكميل يف أصول التأويل للفراهي )ت: 349)ه�())):

ه- :يتبين له بجالء  المتأمل لكتاب التكميل للفراهي -رغم كونه لم ُيتمَّ
اختالف منطلقات الفراهي عن منطلقات الكثير من المفسرين، فهو ينطلق 
تأوياًل  إال  يحتمل  »ال  عنده  فالقرآن  ولذا  اللة،  الدَّ قطعيَّ  القرآن  كون  من 

واحًدا... وليس لعبارته إال مدلوٌل واحٌد«))).

نة يف التفسير تابعًة ال أصاًل، فالقرآن عنده على  كما أنَّ الفراهي يجعل السُّ
حد تعبيره »كالمركز وإليه ترجع األحاديث من جهاٍت مختلفٍة«))). وهذان 

)1) الكتاب ُيعنى باألساس بقضية أصول التأويل وأهميتها، والتنبيه على كوهنا ِعْلًما مستقالاًّ َيحتاج 
لمزيٍد من التكميل والتتميم، ويمكننا بيان أبرز الموضوعات التي تناولها فيما يأيت:

»أصول التأويل أولى بأن ُيجَعَل فناًّا مستقالاًّ ويوضع يف علم التفسير، بيان الخلل الفاحش الذي   
وقع يف طريق تعلم الدين مِن َجعِل علم التأويل مقصوًرا على الفقه، غاية هذا العلم هو المنع 
عن التفسير بالرأي، فرض التدبر والتفكر يف كتاب اهلل، َدالئل وجوب التدبر يف كتاب اهلل، غاية 
الكتاب، تعريف التأويل وحكمه، الفرق بين التأويل والتحريف والتفصيل، من أسباب الخطأ 
يف التأويل، التأويل إلى معنًى واحٍد، يف المتشابه وتأويله، األصول التي هتدي إلى معنًى واحٍد، 

طريق الفهم للمعنى المراد، األصول للتأويل«.
))) التكميل يف أصول التأويل )ص: 1)).

فيها وفهمت معناها وجدت  القرآن إن تدبرت  آيات  التكميل )ص: ))(، ويقول: »كم من   (((
اآلية  من  صرح  ولكن  القرآن،  على  شيًئا  َيِزْد  لم  فالحديث  له،  موافًقا  جاء  ما  األحاديث  من 
أن  السوي  »فالسبيل  أيًضا:  ويقول   .)91 )ص:  يتدبر«  ال  من  على  يخفى  يكاد  غامًضا  أمًرا 
ما  وجدت  فإن  األحاديث،  يف  تنظر  ذلك  بعد  ثمَّ  دينك،  عليه  وتبني  القرآن  من  الهدى  تعلم 
لته إلى كالم اهلل، فإن تطابقا فقرت عيناك. وإن أعياك  كان شاردا القرآن حسب بادي النظر أوَّ
فتوقف يف أمر الحديث واعمل بالقرآن، وقد أمرنا أوال بطاعة اهلل ثمَّ بطاعة رسوله، وال شك أن 
األمرين واحد، فإن لم يرد اهلل أن نقدم كالمه على ما روي عن الرسول فماذا أراد هبذا الحكم« 

)ص: )9، )9).



259بني السبق والوجود السابق

الفراهي وقواعده مختلفًة عن  بأن تكون أصول  المنطلقان خاصًة كفيالن 
أصول وقواعد غيره، حتى إن اتفقت صورة بعض القواعد يف ظاهرها مع 

قواعد غيره، إال أن التباين يف التطبيقات سيكون كبيًرا.

ا له معالمه  إضافًة إلى قضية النظم التي اتخذت عند الفراهي نسًقا خاصاًّ
وُأُطره، والتي لم تكن هبذه التكاملية عند كثيٍر ممن سبقه، وما يرتتب عليها 

من نتائَج وآثاٍر.

كان  وإن  هبا،  بمراده  يصرح  ولم  التأويل  أصول  الفراهي  يعرف  �   لم 
ا وشامٌل لما يتعلق ببيان معاين القرآن،  الغالب أن مراده هبا متسٌع جداًّ
الكتاب  هذا  »غاية  قال:  فقد  وأحكاٍم،  ِحَكٍم  من  القرآن  تضمنه  وما 
معرفة األصول التي تعين على فهم القرآن العظيم... وهذه األصول 
تنقسم على قسمين: األول: ما يعصم عن الزيغ يف التأويل، والثاين: 

ما يهدي إلى الِحَكم التي يتضمنها كتاب اهلل«)1).

يظهر  وال  الفراهي،  عند  باألصول  عنها  المعبَّر  المضامين  �  تفاوتت 
الجزئيات  معظم  على  منطبٌق  كليٌّ  حكٌم  أهنا  بالقاعدة  أراد  أنه  لنا 
يكون  أن  يصلح  بعضها  لكون  نفًيا  ليس  وذل��ك  تحته،  المندرجة 
كذلك، ولكنه بياٌن لكون الفراهي لم ينطلق يف كتابه من كون األصول 

مرادفًة للقواعد َوْفَق هذا االصطالح المشار إليه آنًفا.

�  المتتبع لكتاب الفراهي سيجده َسَرَد بعض األصول سرًدا خالًيا من 
، وإن كان يمكن أن ُيستفاد الحكم القاعدي منها،  أي ُحكٍم قاعديٍّ

)1) التكميل )ص: ))، ))).
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ما  ْل  فْلُيئوَّ بعًضا،  بعضه  يخالف  ال  اهلل  كالَم  لكونه  »القرآن  كقوله: 
يخالفه -صرح القرآن برد المتشابه إلى المحكم، فما علم منه يقينًا 
ُيجَعل أصاًل محكًما- ال نعتمد على دليٍل ضعيٍف يف صرف القرآن 
ًة«، كما أن بعضها إخباٌر عن منطلقاته  عن ظاهره، ونجعل الظاهر ُحجَّ
العقل  من  األصول(  أصل  )وهذه  أصولنا  »نأخذ  كقوله:  الخاصة، 
والقرآن- عند االحتماالت نأخذ بأحسنها وأوفقها بالعمود والنظام«.

فيقول:  وإب��رازه��ا،  وبياهنا  أصوله  على  بالتنصيص  الفراهي  �  اهتم 
الثالث، وهكذا، ثمَّ يذكر بعد  الثاين، األصل  األصل األول، األصل 
ذلك كلماٍت موجزًة معبِّرًة عن ذلك األصل، ثمَّ يبدأ التعليق والبيان.

بمعنى  الفراهي  عند  األص��ول  أن  تفيد  إش��اراٍت  أية  على  نقف  �  لم 
القواعد من حيث كوُنها أحكاًما كليًة تندرج تحتها جزئياهتا.

�  لم يظهر يف أصول الفراهي القصد لسبك القواعد، وال لالستدالل لها 
أو عليها، وال لتجريدها وال لبيان مستثنياهتا، ونحو ذلك مما يتعلق 

بمفهوم القاعدة يف االصطالح المتأخر.
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9-  القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي )ف: 365)ه�())): 
�  جاء كتاب السعدي ِخْلًوا من التعريف بقواعد التفسير أو ِذْكر أية مقدماٍت 

علميٍة تتعلق بالقاعدة وأركاهنا وشروطها... إلخ.
�  المتتبع لكتاب السعدي يجد أنه لم ينطلق يف رؤيته للقواعد التفسيرية من 
كون القاعدة حكًما كلياًّا منطبًقا على معظم الجزئيات، ومن دالئل ذلك:
أ-  أنه س��اق مصطلحات »األصول - القواعد - الضوابط« مساًقا واحًدا 
يف كثي��ٍر م��ن المواطن، منه��ا قوله: »فهذه أص��وٌل وقواعُد يف تفس��ير 
الق��رآن الكريم«)))، وقوله: »القاع��دة الثانية: العربة بعموم األلفاظ ال 

)1) التاريخ المثبت هو تاريخ الفراغ من تأليف الكتاب، ولم نقف على تاريخ طبعته األولى.
المقدار،  الكريم، جليلة  القرآن  تفسير  والقواعد يف  يذكر جملًة من األصول  أن  المؤلف  أراد  وقد   
عظيمة النفع، ُتعين قارئها ومتأملها على فهم كالم اهلل، واالهتداء به، وذكر أن هذه القواعد والضوابط 
تفتح للعبد من طرق التفسير، ومنهاج الفهم عن اهلل: ما ُيغني عن كثيٍر من التفاسير الخالية من هذه 

البحوث النافعة.
اشتمل الكتاب على إحدى وسبعين قاعدة، يبدأ يف كل قاعدة بتصديرها بعنوان »القاعدة«، ثمَّ يذكر   
رقمها تِباًعا »األولى – الثانية – الثالثة... حتى ينتهي بالقاعدة الواحدة والسبعين يف اشتمال كثيٍر من 

ألفاظ القرآن على جوامع المعاين« ثمَّ ُيتبع ذلك بالتعليق والشرح والبيان.
وقد جاءت قواعد السعدي شاملًة لموضوعاٍت كثيرٍة متعلقٍة بالقرآن نفسه، أو بتفسيره، أو بمسالك   

االهتداء بالقرآن أو غير ذلك، ومن نماذج قواعده:
نبوة  تقرير  يف  القرآن  طريقة  يف  السابعة:  »القاعدة  التفسير«،  تلقي  كيفية  يف  األول��ى:  »القاعدة   
محمٍد ، »القاعدة الثامنة: طريقة القرآن يف تقرير الميعاد«، »القاعدة العاشرة: يف الطرق 
جعل اهلل  عشرة:  الخامسة  »القاعدة  ونَِحلِهم«،  مَِللِهم  اختالف  على  الكفار  لدعوة  القرآن  يف  التي 
راٍت لتطمين القلوب وزيادة اإليمان«، »القاعدة الرابعة والعشرون:  األسباب للمطالب العالية ُمبشِّ
األجر  أن  يبين  أنه  القرآن:  قواعد  والخمسون من  الثالثة  »القاعدة  الغلو«،  التوسط واالعتدال وذم 
والثواب على قدر المشقة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مِنَنِه وإحسانه، وأهنا ال تنقص 

من األجر شيًئا«.
))) القواعد الِحسان )ص: )1).
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بخص��وص األس��باب: ... وهذا األصل اتفق علي��ه المحققون من أهل 
األصول وغيرهم، فمتى راعيت القاعدة حق الرعاية...«)1).

وقوله: »القاعدُة الحاديَة عشرَة: مراعاة َداللة التضمن والمطابقة وااللتزام... 
وهذه القاعدة: من أجلِّ قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة فكٍر... والطريق 

إلى سلوك هذا األصل النافع... ولنمثل لهذا األصل أمثلًة ُتوضحه«))).

وقوله: »فْلنَْشَرِع اآلن بذكر القواعد والضوابط على وجه اإليجاز«))).

ب-  الواقع التطبيقي لكتاب السعدي يش��ير إلى اتساع مفهوم قواعد التفسير 
عنده، بحيث يش��مل اللطائف أو األصل أو القاعدة بمعنى كوهنا ُحكًما 
كلياًّ��ا، أو الضوابط الت��ي يمكن أن تفيد بوجٍه من الوج��وه يف فهم القرآن 
واالهتداء به، ومن دالئل هذا االتس��اع يف المفه��وم أنَّ كثيًرا من قواعده 
كانت خاليًة من أي ُحكٍم قاعديٍّ أو غيره، بل كان بعضها بمنزلة عناويَن 
أو مداخَل يعنِون هبا ثمَّ يعلق عليها، وقد جاءت قواعده على عدة صوٍر، 

من أبرزها ما يأيت:

)- موضوعاٌت أو مسائُل قرآنيٌة عامٌة يعلق عليها، ومن ذلك:

�  »يف كيفية تلقي التفسير«.

.» يف طريقة القرآن يف تقرير نبوة محمٍد«  �

�  »طريقة القرآن يف تقرير الميعاد«.

�  »يف الطرق التي يف القرآن لدعوة الكفار على اختالف مَِللِهم ونَِحلِهم«.

�  »يف مقاصد أمثلة القرآن«.

)1) القواعد الِحسان )ص: 16).

))) القواعد الِحسان )ص: ))).

))) القواعد الِحسان )ص: 14).
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2- إرشاداٌت وفوائُد مستنبطٌة من النص القرآين.

والغلو  التقصير  ويذم  األمور،  يف  واالعتدال  التوسط  إلى  يرشد  �  »القرآن 

ومجاوزة الحد«.

�  »يف كثيٍر من اآليات ُيخرب بأنه يهدي من يشاء، ويضل من يشاء. ويف بعضها 

الموجبة  أو  للهداية،  الموجبة  بالعبد،  المتعلقة  األسباب  ذلك  مع  يذكر 
لإلضالل، وكذلك حصول المغفرة وضدها، وبسط الرزق وتقديره«.

وزيادة  القلوب  لتطمين  مبشراٍت  العالية  للمطالب  األسباب  اهلل  �  »جعل 

اإليمان«.

�  »حدود اهلل قد أمر بحفظها، وهنى عن تعديها وقرباهنا«.

�  »من قواعد القرآن: أنه يبين أن األجر والثواب على قدر المشقة، ويبين مع 

ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه، وأهنا ال تنقص من األجر 
شيًئا«.

أهون  وتقديم  المصلحتين،  أعلى  على  الحث  فيها  آياٍت  عدة  القرآن  �  »يف 

المفسدتين، ومنع ما كانت مفسدته أرجَح من مصلحته«. 

ولعله يظهر كذلك من خالل هذه القواعد السابقة أن كثيًرا من تلك القواعد 
البيان وكيفياته  التفسيرية، وتأصيل ذلك  المعاين  ببيان  مباشًرا  ارتباًطا  يرتبط  ال 
والرتجيح بين أقوال المفسرين، وأن الغالب عليها أهنا تأمالٌت خاصٌة بالمؤلف 

للقرآن وآياته.

�  يالحظ اهتمام السعدي بالنص على كل قاعدٍة وترقيمها وعنونتها، فيقول: 
قاعدٍة،  كل  عنوان  يذكر  ثمَّ  وهكذا،  الثانية...  القاعدة  األولى،  القاعدة 

والمالحظ أن عناوين قواعده تتفاوت طواًل وقَِصًرا.
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اين )368)ه�( تقريباًا))): ان يف تفسير القرآن لمحمد رضا الَحسَّ 0)-  قواعد الحسَّ

)1) صدرت طبعته الثالثة عام )85)1ه�( ولم نستطع الوقوف على تاريخ الطبعة األولى للكتاب، 
ٍة،  َر هبا الكتاب تويف أصحاهبا قبل هذا التاريخ بُمدَّ وإن كانت ثمة كلماٌت أو مخاطباٌت ُصدِّ
كعبد المجيد فؤاد )ت: 69)1(، وكلمة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء )ت: )7)1) 
وهي إشاراٌت ربما تفيد أن الطبعة األولى للكتاب طبعت على األقل سنة )68)1ه�( تقريًبا، 

وعلى أي حال فقد جاء الكتاب يف جزأين: 

أما الجزء األول فقد تضمن ما يأتي:   

مقدمٌة  العالم،  نظام  يف  وأثره  الكريم  القرآن  عن  للحديث  مقدمٌة  الكالم،  علم  يف  )مقدمٌة   
لطالب  ٍة  تربويَّ نصائَح  عن  عبارٌة  وهي  عشرٌة؛  وصايا  والمعرفة،  العلم  فضل  عن  للحديث 
العلماء  وأقوال  لكريم  القرآن  بجمعية  تعريٌف  األشرف،  النجف  بحوزة  تعريٌف  الجمعية، 
فيها، محاضراٌت لعدٍد من العلماء ُألقيت يف افتتاح الجمعية، مقرٌر دراسي يف علم القراءات 
ى ب��»القواعد الحسان يف تفسير القرآن« وتحته قسم النحو  وأصول علم التجويد، عنواٌن ُمسماًّ
ب��»القواعد  ى  النحو الصرف، عنواٌن ُمسماًّ والصرف؛ وهو عبارة عن مقرٍر دراسيٍّ يف قواعد 
ب��»القواعد  ى  ُمسماًّ عنواٌن  الفاتحة،  لسورة  تحليليٌّ  تفسيٌر  وتحته  القرآن«  تفسير  يف  الحسان 
الحسان يف تفسير القرآن« وتحته مقرٌر لتعليم حرف الهجاء َيحتوي على أربعة عشر درًسا، 
ويف هناية الجزء األول من الكتاب ترجمٌة آليات سورة الفاتحة باللغات: الفارسية والرتكية 

والهندية(.

وأما الجزء الثاين فقد تضمن ما يأتي:   

عنواٌن  علمائهم،  لبعض  المولد  يوم  عن  وكلماٌت  العالم،  ونظام  القرآن  فضل  يف  )مقدمٌة   
اإللهية  الحكمة  قسم  بالغيب،  اإليمان  وتحته  القرآن«  تفسير  يف  الحسان  ب��»القواعد  ى  ُمسماًّ
ة على وجود اهلل ووحدانيَّتِه، ويحتوي على شرٍح  الَّ الدَّ الروح، ويحتوي على األدلة  أو علم 
وتأمٍل لبعض اآليات اإلنسانية والكونية يف القرآن الكريم الدالة على وجود اهلل وقدرته، وأدلة 
التوحيد يف التوراة )العهد القديم(، وأدلة التوحيد يف اإلنجيل )العهد الجديد(، وأدلة التوحيد 
تفسير  يف  الحسان  ب��«القواعد  ى  ُمسماًّ عنواٌن  والنفس،  الروح  عن  حديٌث  الكريم،  القرآن  يف 
أحكام  وبعض  للصالة  الفقهية  األحكام  بعض  على  ويحتوي  الصالة  كتاب  وتحته  القرآن« 
ى ب��»القواعد الحسان يف تفسير القرآن« وتحته القسم الثاين من مقرر تعليم  =الزكاة، عنواٌن ُمسماًّ
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�  احتوى الكتاب عدًدا من األقسام التي عنوهنا المؤلف بقواعد التفسير، 
وال يتبين للناظر يف هذه األقسام وجه وصفها بقواعد التفسير، كما ال 
يتبين له الخيط الناظم الذي يجمع كل هذه األقسام المتفاوتة تحت 
مظلة قواعد التفسير، سوى أن الكتاب مقرٌر دراسيٌّ اختار له مؤلفه 

هذا العنوان ألغراٍض ومقاصَد عنده لم يصرح هبا.

اين مراده بالقواعد وال َداللتها عنده. �  ال يتحرر للناظر يف كتاب الحسَّ

�  ال يظهر أن الحساين انطلق يف بنائه لكتابه من االصطالح المتأخر يف 

القاعدة - حكٌم كليٌّ منطبٌق على معظم الجزئيات-. 

�  لم يظهر يف الكتاب قصٌد لسبك القواعد، وال لالستدالل لها أو عليها، 

بمفهوم  يتعلق  مما  ذلك  مستثنياهتا، ونحو  لبيان  لتجريدها، وال  وال 
القاعدة يف االصطالح المتأخر.

حرف الهجاء من الدرس الخامس عشر إلى الدرس العشرين، وبعض أنواع الخطوط العربية، 
ى ب��»لقواعد الحسان يف تفسير القرآن« وتحته تفسيٌر تحليليٌّ ألول أربع آياٍت من  عنواٌن ُمسماًّ
ي، وترجمٌة  التَّهجِّ تبدأ بحروف  التي  السور  وبيان  السبعة،  القراء  أسماء  البقرة، وذكر  سورة 

ألول أربع آياٍت من سورة البقرة الفاتحة باللغات: الفارسية والرتكية والهندية(.

وظاهٌر من خالل استعراض محتويات الكتاب ومضامينه أنه َعنَْوَن كل قسٍم رئيٍس فيه بعنوان   
قواعد التفسير، فقد جاء تحت عنوان »قواعد الحسان يف تفسير القرآن« هذه األقسام:

اإليمان  الهجاء،  حرف  لتعليم  ٌر  مقرَّ الفاتحة،  لسورة  تحليليٌّ  تفسيٌر  والصرف،  النحو  قسم   
بالغيب، كتاب الصالة وبعض أحكام الزكاة، تفسيٌر تحليليٌّ ألول أربع آياٍت من سورة البقرة.

=
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))-  أصول التفسير وقواعده لخالد العك )ط: 388)ه�())):

�  اكتفى المؤلف بالتعريف بأصول التفسير دون التعريف بقواعد التفسير، 
مع مالحظة أن المؤلف أورد هذا التعريف يف سياق تفريقه بين التفسير 
واألصول، وأورد كالًما آَخَر عن أصول التفسير يف أماكَن متفرقٍة يمكن 

أن يكوَن مفيًدا يف التعريف، وإن لم يصرح المؤلف بذلك))).

»قواعد  ب�  األول  عدا  الكتاب  أقسام  لكافة  المؤلف  تبويب  �  يالحظ 

استعماله  من  أكثر  كان  القواعد  لمصطلح  استعماله  وأن  التفسير«، 
لمصطلح األصول، فلعله يرى أن القواعد واألصول بمعنًى واحٍد، أو 

يرى القواعد تابعًة لألصول ومندرجًة تحتها.

�  المتتبُع الكتاَب يظهر له أن المؤلف لم ينطلق يف رؤيته لقواعد التفسير 
قضايا  صورة  يف  لها  تناوله  كان  بل  استقرائيًة،  كليًة  أحكاًما  كوهنا  من 
أبرز  بالقواعد  عنونه  قسم  كل  تحت  ي��درج  ك��ان  فقد  وموضوعاٍت 
الموضوعات ويتناولها بطريقة ال تختلف كثيًرا عما يف كتب علوم القرآن 

من حيث طريقُة العرض والتناول.

)1) أدار المؤلف كتابه على ستة أقساٍم:
القسم األول: المدخل لدراسة أصول التفسير وقواعده.  
القسم الثاين: قواعد التفسير يف المنهج النقلي والعقلي.   

القسم الثالث: قواعد التفسير يف بيان َدالالت النظم القرآين.  
القسم الرابع: قواعد التفسير يف حاالت وضوح األلفاظ القرآنية وإهبامها، وَداللتها على األحكام.  
األحكام،  على  َداللتها  يف  القرآنية  األلفاظ  شمول  حاالت  يف  التفسير  قواعد  الخامس:  القسم   

وعدم شمولها.
والقراءة،  الرواية،  حيث:  من  القرآنية،  األلفاظ  ضوابط  يف  التفسير  قواعد  السادس:  القسم   

والكتابة، والتدوين، والرتجمة.
))) ينظر: أصول التفسير وقواعده )ص: 11، 1)).
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�  لم يظهر يف الكتاب قصد لسبك القواعد، وال لالستدالل لها أو عليها، 

بمفهوم  يتعلق  مما  ذلك  ونحو  مستثنياهتا،  لبيان  وال  لتجريدها،  وال 
القاعدة يف االصطالح المتأخر.

2)-  قواعد التدبر األمثل )ط: 400)ه�())):

�  لم يتعرض المؤلف لتعريف القاعدة وال لبيان مراده هبا، وكثيٌر من قواعده 

عبارة عن عناويَن لموضوعاٍت أو قضايا يتناولها بالشرح والتمثيل. 

بيان  ذلك  ويتبع  »َحْوَل«  بلفظة  تبدأ  المؤلف  أوردها  التي  القواعد  �  ُجلُّ 

القضية التي سيطرقها المؤلف.

�  عنوان القاعدة غالًبا يخلو من بيان رأي المؤلف حول القضية المدروسة 

أو إصداره حكًما عليها، بل هي عنونٌة ُيراد هبا تحديد الموضوع الذي 
سيتم تناوله، ثمَّ يبين المؤلف بعد هذا بالشرح واألمثلة مراده هبذا العنوان 
التفسير  تتبع  ابعة: حول  السَّ »القاعدة  مثاًل:  القاعدة، فمن ذلك  أو هذه 
التنزيل«،  تتبع مراحل  التاسعة: حول  »القاعدة  النص«،  لمعنى  المأثور 

»القاعدة الخامسة عشرة: حول التكرير وأغراضه«، وهكذا إلخ. 

�  اشتمل هذا الكتاب يف طبعته الثانية وما بعدها على أربعين قاعدًة، وقد كان عدد القواعد يف )1)  	

الطبعة األولى سبعًة وعشرين قاعدًة.
فرتاه  وقَِصًرا:  ُطواًل  يتفاوت  بعنواٍن  القاعدة  َعنَْوَن  ثمَّ  تِباًعا،  قواعده  ترقيَم  المؤلف  �  التزم  	

الرابعة  »القاعدة  ويقول:  القرآنية«،  السورة  موضوع  وحدة  حول  الثانية:  »القاعدة  يقول: 
لإليجاز  ُحذفت  التي  ومحاذيفه  الفكرية  وروابطه  ولوازمه  النص  اقتضاءات  حول  عشرة: 

والتضمينات التي يتضمنها«، وهكذا إلى آخر الكتاب.
تفاسير  ومطالعة  للتدبر،  الطويلة  الممارسة  اِء  َج��رَّ من  للمؤلف  القواعد  هذه  َفْت  �  َتَكشَّ 	

المفسرين على اختالف مناهجهم كما ذكر ذلك يف مقدمته. 



التأليف املعاصر في قواعد التفسير 268

�  خلت قواعد المؤلف غالًبا من األحكام القاعدية، وذلك يفيد أن المؤلف 

يندرج  ينطبق على ما  للقواعد من كوهنا حكًما كلياًّا  ينطلق يف رؤيته  لم 
تحته من جزئياٍت.

3)-  رسالة قواعد التفسير لشاكر البدري )ف: 406)ه�())):

ف قواعد التفسير بقوله: »وقواعُد التفسير أسُسه التي ُيبنى عليها تفسير  �  عرَّ

واآلثار  اللغة  استدالالت  من  يظهر  بما  المتأولين،  وتأويل  المفسرين 
المروية عن الرسول  وعن اآلل واألصحاب والتابعين«))).

�  التعريف الذي ذكره المؤلف لقواعد التفسير قريٌب من بعض تعريفات 
باألسس  األصول  ف  ُتعرِّ التي  التفسير«  »أصول  لمصطلح  المعاصرين 

العلمية، وتنص على بعض أدوات التفسير أو موضوعاته))).

�  جل مضامين الرسالة مرتبط بالقرآن ال بالتفسير، كما يبدو من الكالم عن 

القرآن وتعريفه وفضله وكتابته وقراءاته وإعجازه، وما دعا إليه القرآن، 
أو أوجب العمل به.

رسالٌة  وهي  1406ه���،  شعبان   5 يف  كان  تأليفها  من  فراغه  أن  الرسالة  هناية  يف  المؤلف  ذكر   (1(
َضْت لعدد من العناوين والموضوعات، وهي: موجزٌة، عدد صفحاهتا )40( صفحة تقريًبا. َتَعرَّ

)مقدمٌة عن القرآن وفضله، كتابة القرآن وكتَّابه، قراءة القرآن وقراؤه، ترتيل آيات القرآن، إشادة   
َر، إعجاز القرآن، ملخص ما دعا إليه القرآن وأوجب العمل  أئمة اإلسالم بالقرآن، أول من َفسَّ
به أو االبتعاد عنه، القول يف ترجمة آيات القرآن إلى غير العربية، والفرق بين التفسير والتأويل، 
القول يف التفسير بالرأي ورأي أئمة الدين فيه، مراحل التفسير واتجاه المفسرين، ما يجب على 

المفسر أن يكون عليه يف تفسير القرآن(.
))) رسالة قواعد التفسير )ص: )).

))) ُينظر مثاًل تعريفات أصول التفسير يف: أصول التفسير ومناهجه لفهد الرومي - فصول يف أصول 
التفسير لمساعد الطيار.
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المؤلف  دعا  الذي  الرسالة  موضوعات  بين  الناظم  الخيط  يتضح  �  لم 

بين  يمايز  ولم  التفسير،  بقواعد  ووسمها  الموضوعات  هذه  لجمع 
الموضوعات بوصفها باألصول أو بالقواعد ليعرف أصلها من فرعها أو 

يِّها من ُجزئيِّها... إلخ. ُكلِّ

عن  كالٌم  وال  للقواعد،  مسبوكٌة  لفظيٌة  قوالُب  المؤلف  عند  تظهر  �  لم 

الكالم  لتنزيل  النحو  القاعدي، وال  الكلي  أو حكمها  القاعدة  جزئيات 
عن القواعد من حيث كوُنها أحكاًما كليًة شاملًة لجزئياهتا.

4)-  بحوٌث يف أصول التفسير لمحمد لطفي الصباغ )ط:407)ه�())):

الطريقة  ويبين  القواعد  »يضع  التفسير  أص��ول  علم  أن  المؤلف  �  ذكر 

ووضع  التفسير،  ضبط  على  »يقوم  وأنه:  اهلل«)))،  كالم  شرح  يف  المثلى 
ير يف طريق هذا العلم، واشتراط شروٍط  قواعَد مهمٍة ضروريٍة لسالمة السَّ

للمفسر يعمل على تحققها قبل البدء يف التفسير«))).

)1) الناظر يف الكتاب يجد أن: 
�  أصل الكتاب دروس إذاعية ألقاها المؤلف يف اإلذاعة ثمَّ جمعها يف هذا الكتاب. 	

ذلك  وَم��َردُّ  التنوع،  بالغة  أهنا  إال  وعلومه،  بالتفسير  مرتبًطا  جلها  كان  وإن  الكتاب  �  مضامين  	

مع  تتناسب  التي  والقضايا  الموضوعات  من  عدٍد  وتناوَل  َع،  الَتنَوُّ اإلذاعية  الدروس  القتضاء 
جمهور اإلذاعات، ويكفينا اإلشارة لبعض عناوينه التي يظهر منها هذا التنوع، فمن ذلك مثاًل: 
»ابن جريٍر وأصول التفسير - شرف علم التفسير وأهميته - اللغة العربية - تالوة القرآن وتدبره 
اإليمان   - اإلسرائيليات   - األحاديث  وتخريج  العلمية  األمانة  التفسير-  وأصول  القرطبي   -
 - القرآن  لحامل  ضرورياٌت  الشبهات  عن  والبعد  الورع   - التفسير  مفتاح  الصالح  والعمل 
تقوى اهلل والعمل الصالح - شعور الصحابة نحو القرآن - التحذير من التفسير بالرأي - أحسن 
الطرق يف التفسير- القصة يف القرآن - كيف يستفيد المفسر من القواعد الفقهية - المودودي 

وأصول التفسير - الغيبيات والتفسير - كيف نفسر آيات الصفات - الناسخ والمنسوخ«.
))) بحوٌث يف أصول التفسير )ص: 11).))) بحوٌث يف أصول التفسير )ص: 10).
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�  جعل المؤلف كذلك قواعد التفس��ير ضمن ثالثة أموٍر رئيسٍة يقوم عليها 

علم أصول التفسير)1)، وهي:

� ضبط التفسير.
� قواعد التفسير.

� شروط المفسر.

�  لم ُيعرف المؤلف قواعد التفس��ير، ولم يبين م��راده منها وال الفرق بينها 

وبين أصول التفسير.

�  قواع��د التفس��ير التي ال نع��رف مفهومها ل��دى المؤل��ف مندرجٌة تحت 

أصول التفسير، كما يبدو من خالل تعريفاته ألصول التفسير، وكما يبدو 
مِن جعلِه قواعَد التفس��ير أحَد ثالثِة أموٍر رئيس��ٍة يقوم عليها علم أصول 

التفسير. 

�  ل��م يقس��م المؤل��ف كتابه بَحَس��ِب هذه األم��ور الثالثة، فل��م يفصل بين 

المباح��ث المتعلق��ة بضبط التفس��ير أو المتعلق��ة بالقواع��د أو المتعلقة 
بالشروط، بل جاءت موضوعات الكتاب غيَر متمايزٍة.

�  ال يمك��ن تمييز قواعد التفس��ير من ش��روطه أو ضوابط��ه، فموضوعات 

الكتاب مس��رودٌة س��رًدا دون تمييٍز بينها ومنتس��بٌة كلها ألصول التفس��ير 
َوْفَق منظور المؤلف.

التفسير، ووضِع قواعَد  التفسير يقوم على ضبط  ُمبيِّنًا ذلك: »وعلُم أصول  )1) يقول المؤلف 
على  يعمل  للمفسر  شروٍط  واش��رتاط  العلم،  هذا  طريق  يف  ير  السَّ لسالمة  ٍة  ضروريَّ ٍة  مهمَّ

تحقيقها قبل البدء يف التفسير« بحوٌث يف أصول التفسير )ص: 11).
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5)-  بحوث يف أصول التفسير ومناهجه لفهد الرومي )3)4)ه�())):

المتتبع لهذا الكتاب يظهر له ما يأيت:

�  قصد المؤلف لتعريف أصول التفسير إفراًدا وتركيًبا وبيان المراد هبا.

�  اإلدراج لمبح��ث القواعد ضمن مباحث أصول التفس��ير يدل على عدم 
ال��رتادف بينهم��ا يف منظور المؤلف، كم��ا يدل على ك��ون داللة القواعد 

أخص من داللة األصول. 

�  عنون المؤلف الفصل الخاص بالقواعد بقوله: »قواعد مهمٌة يحتاج إليها 

المفس��ر«))) وهو عنواٌن واضٌح فيه تأثره بعنونة السيوطي يف »اإلتقان« يف 
الن��وع الث��اين واألربعين، إال أن المؤلف اس��تهل كالمه بقوله: »للتفس��ير 
قواع��ُد مهمٌة...إل��خ«))) فص��رح يف اس��تهالله بنس��بة القواع��د للتفس��ير 
بخالف العنونة، فليس��ت صريحًة يف كوهنا قواعد التفس��ير، وإنما قواعد 

يحتاج إليها المفسر.

�  لم يذكر المؤلف تعريًفا لقواعد التفس��ير ولم يبيِّن شيًئا مما يخص رؤيته 

لداللة قواعد التفسير أو مفهومها.

)1) تناَوَل الكتاب عدًدا من البحوث والقضايا المتعلِّقة بالتفسير، وجاءت على النحو اآليت:
)المقدمة، تعريف علم أصول التفسير، نشأة علم التفسير ومراحله، اإلجماع يف التفسير، اختالف   
المفسرين وأسبابه، أساليب التفسير، مناهج التفسير، إعراب القرآن الكريم، غريب القرآن الكريم، 

الوجوه والنظائر، قواعُد مهمٌة يحتاج إليها المفسر، أهم المؤلفات يف التفسير ومناهجه(.
))) بحوٌث يف أصول التفسير ومناهجه )ص: 6)1).

بعنوان  واإلضافات  التعديالت  بعض  مع  الكتاب  طباعة  المؤلف  أعاد  وقد  السابق،  المصدر   (((
»قواعد  عنوانه  جعل  فقد  القواعد،  مبحث  التعديل  ناله  مما  وكان  ومناهجه«  التفسير  »أصول 
التفسير يف  التفسير، كما أوصل قواعد  التعريفات والمداخل لقواعد  التفسير«، وأضاف بعض 

ذلك الكتاب إلى خمٍس وعشرين قاعدة.
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َيلزم  وأنه  اهلل،  لكتاب  الصحيح  الفهم  على  تعين  القواعد  هذه  أن  �  بين 
المفسَر معرفتها، وااللتزام هبا)1). 

�  مجمل ما ذكره المؤلف من قواعد التفسير سبع قواعَد، هي:

1-  كل عامٍّ يبقى على عمومه حتى يأيت ما يخصصه))).
)-  العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب))).

)-  اختالف القراءات يف اآلية يعدد معانيها)4).
4-  المعنى يختلف باختالف رسم الكلمة)5). 

5-  السياق القرآين)6).
6-  التفسير يكون باألغلب الظاهر من اللغة)7).

7-  تقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي)8).

�  أتبع المؤلف كل قاعدة من تلك القواعد بأمثلٍة وتطبيقاٍت.

حكٍم  على  ينص  فبعضها  تفاوُتها،  واضٌح  أوردها  التي  السبع  �  القواعد 
جازٍم يمكن التأسيس عليه كالقواعد الواردة برقم )1، )، 6(، وبعضها 
الواردة  بمنزلة عناوين ال يتحرر من مجرد نصها حكٌم معيٌَّن كالقواعد 
كالقواعد  إرشاداٌت  أو  فوائُد  بأنه  يمكن وصفه  برقم )5، 7(، وبعضها 

الواردة برقم ))، 4).

�  لم يظهر قصد التقعيد لدى المؤلف، وال االستدالل على صحة القاعدة 

وبيان مثبتاهتا وال بيان كليتها، وال االنتصاب لبيان جزئياهتا، ونحو ذلك.

))) المصدر السابق )ص: 6)1).)1) المصدر السابق.
)4) المصدر السابق )ص: 8)1).))) المصدر السابق )ص: 7)1).
)6) المصدر السابق )ص: 140).)5) المصدر السابق )ص: 9)1).
)8) المصدر السابق )ص: )14).)7) المصدر السابق )ص: )14).
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6)-  فصوٌل يف أصول التفسير )ط: 3)4)ه�(، لمساعد بن سليمان الطيار))):

الناظر يف هذا الكتاب يظهر له ما يأيت:

�  عرف المؤلف مصطلح »أصول التفسير« وبين المراد به إفراًدا وتركيًبا.

�  تناول هذا الكتاب قواعد التفس��ير، وجعلها أحد مباحثه الرئيسة المندرجة 

تحت أصول التفس��ير، وهبذا يتوافق مع الكتاب الس��ابق يف إثبات المغايرة 
بين القواعد واألصول، وجعل األصول أعم والقواعد أخّص.

�  ع��رف القواعد بأهنا األم��ور الكلية المنضبطة التي يس��تخدمها المفس��ر يف 

تفسيره.

�  ذكر أن استخدام المفسر للقواعد يكون ابتداًء أو ترجيًحا بين األقوال.

�  أشار إلى العلوم التي يمكن استنباط هذه القواعد منها، فقال: »ويمكن استنباط 
هذه القواعد من كتب التفسير، وكتب اللغة، والبالغة، واألصول«))).

�  قسم قواعد التفسير إلى قسمين هما: القواعد العامة، والقواعد الرتجيحية، 

وبين أن بينهما تداخاًل، وهو أول تصنيٍف أو تقس��يٍم لقواعد التفس��ير نقف 
عليه.

)1) اشتمل الكتاب على تمهيد واثني عشر فصاًل: الفصل األول: أصول التفسير، الفصل الثاين: مراجع 
الفصل  التفسير،  طرق  الرابع:  الفصل  وأقسامه،  التفسير  حكم  الثالث:  الفصل  التفسير،  أصول 
السلف، تفسير  يف  االختالف  أسباب  السادس:  الفصل  التفسير،  يف  السلف  اختالف  الخامس: 

ر، الفصل  الفصل السابع: اإلجماع يف التفسير، الفصل الثامن: األصول التي يدور عليها المفسِّ  
التاسع: طريقة السلف يف التفسير، الفصل العاشر: توجيه أقوال السلف، الفصل الحادي عشر: 

كليات القرآن، الفصل الثاين عشر: توجيه القراءات، وأثره يف التفسير.
))) )ص: 90).
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�  بي��ن أن القواع��د العامة ه��ي القواعد التي يمكن أن يعملها المفس��ر عند 
تفسير آية من القرآن.

�  ذكر أن بعض هذه القواعد بمنزلة الفوائد، وأن منها ما يكون لغوياًّا، ومنها 

ما يكون أصولياًّا، ومنها ما يكون بالغياًّا.

�  نقل جملًة من هذه القواعد منس��وبًة لقائلها من العلماء، واستنبط بعضها 
من تطبيقات المفسرين وخاصًة ابن جريٍر الطربي.

�  ذك��ر بع��د القواعد العامة قواع��د الرتجيح، وبين أن اس��تعمالها يكون يف 

حالتين:

� األولى: ترجيح أحد األقوال.

� الثانية: رد أحد األقوال.

�  بي��ن أن ابن جريٍر حاز قصب الس��بق يف اس��تعمال القواعد الرتجيحية يف 
ثنايا تفسيره، وكان ترجيحه بالقواعد على صورتين:

� األولى: ذكر القاعدة الرتجيحية بنصها.

� الثانية: الرتجيح بالقاعدة دون نص عليها.

�  سرد جملة من القواعد مراعًيا التزاَم عبارة ابن جريٍر الطربي يف ذكرها.

�  ذك��ر أن المراد بيان بعض القواعد المرجحة التي يس��تفاد منها يف ترجيح 

األق��وال، ولذا يكفي يف أمثلة هذه القواعد مطلق المثال دون التحقيق يف 
صحته)1).

)1) فصوٌل يف أصول التفسير )ص: 97).
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�  ذكر ستة عشر نوًعا أو صورًة للقواعد الرتجيحية )ما يتعلق بالعموم - 

ما يتعلق بالرسم- ما يتعلق بالسياق...إلخ(.

�  يمكن القول بأن أول ظهور لنصوص العلماء ووصفها بالقاعدية َوْفَق 

مفهوٍم معيٍن لقواعد التفسير بدأ يف هذا الكتاب.

sss

ْت بقوانين التفسير أو  وإذا كان ما تقدم مخصوًصا بالمؤلفات التي َتَسمَّ
قواعده أو أصوله َوْفَق المحددات الموضوعة قبُل، فثمة مشاركاٌت علميٌة 
ُد أصحاهبا الكتابَة يف تقنين التفسير والتأصيل له، غير أن  أخرى ظهر َتَقصُّ
بعضهم لم يتخذ يف عنوان تأليفه ما يدل على ذلك من االصطالحات قيد 
الرصد، وبعضهم ساق مضاميَن تحت أحد االصطالحات قيد الرصد، وإن 
لم يصرح بنسبتها للتفسير، وفيما يلي بياٌن لهذه المشاركات التي وقفنا عليها 
والموقف من تبنيها لمفهوم التأليف المعاصر يف قواعد التفسير، وتقصدها 

لتقرير القاعدية وفًقا له:



التأليف املعاصر في قواعد التفسير 276

الي المراكشي  )-  مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل ألبي الحسن الَحرَّ
)ت: 638ه�())):

�  مايز المؤلف بين التفسير والتأويل والفهم، فأناط التفسير بظواهر األمور 

ا بظهور حقائق األمور يف  وم��ا يبدو منها يف الدني��ا، وجعل التأويل مختصاًّ
ا بأرب��اب الصالح الذين اختصهم اهلل  اآلخ��رة، وأما الفهم فجعله مختصاًّ

بالفهم، وآثرهم بإحاطة من العلم))).

�  أش��ار إلى اختصاص كلٍّ من التفسير والتأويل والفهم بقوانين، وأن هذه 

القوانين ليس مأخُذها واحًدا، بل هي متفاوتٌة، فأما قوانين تفس��ير القرآن 
فُتلتم��س يف علم النح��و واألدب، وأما قوانين تأويل��ه ففي علم اإليمان، 
وتحقي��ق أن الخ��رب ليس كالعي��ان، وأما قواني��ن التطرق إل��ى فهمه ففي 

قلوب الصالحين من أولياء اهلل. 

)1) أدار المؤلف كتابه على مقدمٍة وعشرة أبواٍب هي: الباب األول: يف علو بيان القرآن على 
بيان اإلنسان. الباب الثاين: يف جمع القرآن لنبأِي اإلفصاح واإلفهام. الباب الثالث: يف إبانة 
الِت أسماء الحق. الباب الرابع: يف رتب البيان عن  القرآن عن َأْلِسنَِة ذوات الخْلق، وعن َتنَزُّ
الت  َتنَزُّ الباب الخامس: يف  َدْرِك الكفران.  يه يف  َدَرِج اإليمان وَتَردِّ يه يف  بَتَرقِّ تطور اإلنسان 
اإلظهار  َتكرار  يف  القرآن  بيان  وجه  يف  السادس:  الباب  اهلل.  أسماء  بَحَسِب  القرآن  خطاب 
واإلضمار. الباب السابع: يف ُرَتِب البيان يف إضافة الربوبية ونعت اإللهية يف القرآن. الباب 
الثامن: يف وجوه بيان اإلقبال واإلعراض يف القرآن. الباب التاسع: يف وجوه إضافات اآليات 
الباب العاشر: يف محل أم القرآن من القرآن،  واتساق األحوال ألسنان القلوب يف القرآن. 
ووجه محتوى القرآن على جميع الكتب والصحف المتضمنة لجميع األديان وما حواه من 

وجوه البيان.
))) مفتاح الباب المقفل ص: )6)، 7)).
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�  بيَّ��ن أنه قص��د من كتابه »إفادة قوانين تختص بالتط��رق إلى تفهم القرآن، 
ويتنب��ه هبا، بأيٍد م��ن اهلل وروح منه، إلى َعلِيِّ البيان، يك��ون مفتاًحا لغلق 

الباب المقفل، على تدبر القرآن المنزل«)1).

�  ل��م يقص��د الحرالي ذكر قوانين للتفس��ير، بل أحال يف ذل��ك على وجود 

تلك القوانين يف علمي النحو واألدب.

�  لم يعرف الحرالي القانون وال ذكر داللته الدقيقة التي أسس كتابه عليها.

�  ذك��ر أنَّ مم��ن أقام��ه اهلل لتتبع علم التفس��ير والتأويل، ثم فت��ح عليه حظاًّا 

من التطرق للفهم الش��يخ اإلمام عال��م المدينة أبا عبد اهلل محمد بن عمر 
َم عليه الفاتحة يف أربعة أش��هر،  القرطب��ي، قدس اهلل روحه، وذكر أنه َتَفهَّ
وأن قوانين��ه الت��ي كان يفيدها يف التطرق إلى الفهم، تن��زل يف فهم القرآن 

منزلة أصول الفقه يف تفهم األحكام«))).

�  الناظر لألبواب العشرة التي جعلها المؤلف قوانيَن التطرق للفهم َيْلَحُظ 
أهنا عناويُن يفيض المؤلف يف بيان ما يندرج تحتها، ويف كيفية كوهنا تضبط 
الفهم للقرآن، فهي عناويُن مجملٌة ال يعمد المؤلف فيها لذكر مقدماٍت 
معبِّرٌة  عناويُن  هي  بل  تطبيقاهتا،  َيُسوُق  قانونيٍة  أحكاٍم  لذكر  أو  ونتائَج، 

ُل المؤلف الكالم عنها. عن مسائَل ومباحَث ُيَفصِّ

)1) مفتاح الباب المقفل ص: )8)).
))) مفتاح الباب المقفل ص: )6)، 7)).
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2- اإلتقان يف علوم القرآن لجالل الدين السيوطي )ت:))9ه�(:

ا أسماه »النوع الثاين واألربعون: يف  �  عقد السيوطي يف اإلتقان نوًعا خاصاًّ

قواعَد مهمٍة يحتاج المفسر إلى معرفتها«)1).

السادس  النوع  يف  »الربهان«  كتابه  يف  الزركشي  أورده  النوع  هذا  �  أصل 

القرآن  أساليب  من  تيسر  ما  ذكر  »يف  بقوله:  عنونه  وال��ذي  واألربعين 
وفنونه البليغة«، ولكن السيوطي فرق المضامين التي أوردها الزركشي 
يف هذا النوع إلى سبعة أنواٍع منها النوع الثاين واألربعون: يف قواعد مهمة 

يحتاج المفسر إلى معرفتها«))).

)1) وأورد فيه ما يأيت:
»قاعدة يف الضمائر - مرجع الضمير - قاعدة يف َعْوِد الضمير على أقرب مذكور - قاعدة األصل   
توافق الضمائر - ضمير الفصل - ضمير الشأن والقصة - تنبيه يف ضمير الشأن - قاعدة َعْوِد 
اللفظ والمعنى يف الضمائر - قاعدة يف  العاقالت - قاعدة اجتماع مراعاة  الضمير على جمع 
وتعريف  »أحد«  تنكير  يف  الحكمة  فائدة:   - والتنكير  التعريف  يف  قاعدة   - والتأنيث  التذكير 
الصمد - قاعدٌة أخرى تتعلق بالتعريف والتنكير - قاعدٌة يف اإلفراد والجمع - فائدٌة يف جمع 
بارٍّ - فائدٌة: أمثلٌة من اإلفراد والجمع - فائدٌة: )ألفاٌظ معدولٌة يف القرآن( – قاعدٌة: مقابلة الجمع 
نة والعام يف  بالجمع - قاعدٌة )يف ألفاٍظ ُيَظنُّ هبا الرتادف وليست منه( – فائدٌة )معنى اإليتاء والسُّ
القرآن( – قاعدٌة )يف السؤال والجواب( – تنبيٌه: )قد ُيعَدُل عن الجواب( – قاعدٌة )أصل الجواب 
– فائدٌة )لفظ السؤال يف  ُيعاد فيه نفس السؤال( - قاعدٌة )أصل الجواب ُمشاكلة السؤال(  أن 
ي السؤال( – قاعدٌة )يف الخطاب باالسم والخطاب بالفعل( - تنبيهات:  القرآن( – فائدٌة )َتَعدِّ
األول: التجدد يف المضارع، الثاين: مضمر الفعل كمظهره، الثالث: إنكار أبي المطرف لقاعدة 
ثبوت االسم وتجدد الفعل – قاعدة )يف المصدر( - قاعدة )يف العطف( – تنبيه )المراد بالتوهم( 
- مسألة )يف جواز عطف الخرب على اإلنشاء وعكسه( - مسألٌة )يف جواز عطف االسمية على 
الفعلية وعكسه( – مسألٌة )يف جواز العطف على معمولْي عامليِن( - مسألٌة )يف جواز العطف 

على الضمير المجرور(«.
))) ينظر: علوم القرآن بين الربهان واإلتقان )ص: 68)). 
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�    العنونة بكون تلك المضامين يف القواعد من السيوطي ال من الزركشي، 
وإن كان الزركشي وصف بعض تلك المضامين بالقواعد.

�  جعل السيوطي هذه القواعد مما يحتاج إليه المفسر، ولم يصرح بكوهنا 

قواعَد للتفسير.

كانت  وال  عندهما،  القاعدة  مفهوم  السيوطي  وال  الزركشي  يبين  �  لم 

القواعد التي تواردا على ذكرها ذات نمٍط واحٍد، بل تفاوتت مضامينها 
بحيث يصعب ردها لَداللٍة واحدٍة َيَتَأطَُّر هبا معنى القاعدة عندهما.

�  جل ما أورده السيوطي والزركشي مما وصفاه بوصف القاعدة منحصٌر 

يف لغة القرآن وأساليبه وبالغته.

�  وضع السيوطي عنوان »قاعدة« لبعض ما لم يصفه الزركشي بذلك، فهل 

هذا من باب التفنن يف العبارات أم أن ثمة رؤيًة خاصًة لمفهوم القاعدة 
يباين فيها الزركشي؟ 

فمن ذلك:

أ-  قول الزركشي: »فائدة: قيل: أصل الجواب أن ُيعاد فيه نفس السؤال«)1) 
فقد نقلها السيوطي، إال أنه استبدل لفظة »فائدة« ب� »قاعدة«))).

ب-  ق��ول الزركش��ي: »فائ��دة: الف��رق بين الخط��اب باالس��م والفعل« 
استبدلها السيوطي بقوله: »قاعدة«))).

)1) الربهان )4/ )4).
))) اإلتقان )4/ 16)1).

))) الربهان )4/ 59(، اإلتقان )4/ )))1).
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َر السيوطي الكالم  ج-  قول الزركشي: »مقابلة الجمع بالجمع« فقد َصدَّ
بقوله: »قاعدة: مقابلة الجمع بالجمع«)1) إلى غير ذلك))).

�  نقل السيوطي أشياَء قليلًة عن غير الزركشي ك�»قاعدة يف المصدر« نقلها 
ع��ن ابن عطي��ة، ويالحظ أن اب��ن عطية لم يصفه��ا بالقاع��دة، وإنما هذا 

الوصف من السيوطي))). 

النتائج:

إن المتأم��ل لما مر م��ن تحليل للجه��ود التي عنيت بالتأصي��ل والتقعيد 
للتفس��ير، والمتأم��ل لصدوره��ا ع��ن مفه��وم التألي��ف المعاص��ر يف قواعد 

التفسير، وكذا تقصدها لبناء القواعد وفق هذا المفهوم يلحظ ما يلي:

1-  ليس لمفهوم قواعد التفس��ير الذي انطلق من��ه التأليف المعاصر وجوٌد 
يف كاف��ة المؤلف��ات الداخلة تح��ت الرصد أياًّا كان عنواهن��ا، عدا كتابين 
هما كتاب »التيس��ير يف قواعد التفس��ير - فصول يف أصول التفسير«)4)، 
ودالئ��ل غي��اب ذلك المفه��وم يلمحه��ا كل متصفٍح لتل��ك الكتب من 
عدم إش��ارٍة لجزئيات القاعدة، وال للحكم القاعدي الس��اري فيها، وال 
االحتش��اد إلثبات أدلة قاعديتها، وال َسْوق الشواهد المؤكدة للقاعدة، 

)1) الربهان )4/ 7( اإلتقان )4/ )0)1).
))) ينظر: قاعدٌة: األصل توافق الضمائر، يف اإلتقان )4/ )7)1(، وأصلها يف الربهان )4/ ))(، 

و»قاعدٌة يف التذكير والتأنيث« اإلتقان )4/ 80)1(، وأصلها يف الربهان ))/ 5)4).
))) ينظر: اإلتقان )4/ 6))1(، المحرر الوجيز )1/ 46)).

)4)  وكان بين الكتابين خالف بّين يف المنطلقات الكلية الحاكمة للنظر للقواعد ما بين عدم تقررها 
من  الثالث  المبحث  ُيراجع  والشرح.  للجمع  وحاجتها  ِرها  بَتَقرُّ والقول  للتأسيس  وحاجتها 

الفصل األول.
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وال التعرض لمناقشة ُمْسَتْثنََياهتا، وال العناية بسبك القواعد وتجريدها، 
وال اإلش��ارة لالس��تقراء الحاصل لجزئيات القواعد، وال بيان القواعد 
الت��ي تتعارض مع بعضها، وال غير ذلك من الل��وازم واآلثار التي ال بد 
م��ن ظهور آثارها، وُب��ُدوِّ معالمها على الكت��ب إذا كانت معتمدًة لنفس 

المفهوم الذي اعتمده التأليف المعاصر. 

)-  التعريف��ات التي ظهرت لبع��ض المصطلحات يف هناي��ات القرن الرابع 
عش��ر وأوائل الق��رن الخامس عش��ر الهجريي��ن ليس بينه��ا وبين داللة 
قواعد التفس��ير يف مؤلفات القواعد المعاصرة أية عالقة، سوى تعريف 
»قواعد التفس��ير« ال��وارد يف كتاِب »فصوٌل يف أصول التفس��ير« للطيار، 

فبينه وبين التأليف المعاصر اتحاٌد يف المفهوم.

د لتقرير القواعد َوْفَق المفهوم الذي انطلق منه التأليف المعاصر  )-  التَّقصُّ
أمر ال يمكن القول به أو نس��بته لكافة المؤلفات الداخلة تحت الرصد، 
الخت��الف مضامينها ومفاهيمها، وظهور كثير من األمارات الدالة على 

عدم انطالق مؤلفات الرصد من نفس مفهوم التأليف المعاصر.

sss





الفهرس
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ٌص يف ادلراسات القرآنية وتطو�رها، يف املجاالت العلمية       �ر�ز حبوث ودراسات متخصِّ
وابلحوث،  ادلراسات  من  متمزية،  �رشواعت  خالل  من  واإلعالمية،  واتلقنية  واتلعليمية 
والربامج اإلعالمية، وادلورات اتلدر��ية، واملؤتمرات وا�لقاءات، واتلطبيقات اإل�كرتونية، 
�ؤسسات  مع  وا�رشاكة  اتلعاون  جسور  وَ�ُمد  واجلودة،  اإلتقان  يتحرى  �ؤسيس  بعمل 
أفراًدا  العا�م  يف  وعلومه  ا�كر�م  القرآن  خدمة  يف  العا�لني  مجيع  ومع   ،

ً
اكفة املجتمع 

- مئاُت ابلاحثني حول العا�م.
ً
 وتعاونا

ً
 مبارشا

ً
و�ؤسسات. و�ن�سب �لمر�ز -عمال

١. االرتقاء بمستوى ادلراسات القرآنية، و�ثراؤها ببحوث علمية جاّدة.
٢. �شجيـع الـبحث العـليم يف ادلراســات القـرآنيـة ، وتعـز�ُز دراســات استـشـراِف 

    �ستقبلها و�شجيُعها.
٣. تـطو�ـر ابل�ئــة اتلعليميـة يف جمـال ادلراسـات القرآنيـة وصنـاعـة املفرس�ـن، َوفـق 

    منهجية أصيلة بأسايلب حديثة.
٤. تقر�ـب عـلوم القـرآن �لمستفيديـن بوسـائـل خمتلفـة، وتقديـم االس�شارات العلمية

   يف جمال القرآن وعلومه.
٥. تطو�ر ب�ئة تقنية داعمة لقطاع ادلراسات القرآنيـة، وابتاكر منتجـات تقنيـة احرتافيـة

     وتوظيفها يف جمال القرآن وعلومه.
٦. توظيـف وسائـل اإلعـالم اتلقليـدي واجلـديـد، وتعز�ـز ا�رشاكـات والعـالقــات يف 

    خدمة القرآن ا�كر�م وعلومه. 

ا�ر�ادة يف تطو�ر ادلراسات القرآنية.






