املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكتاب ،وال ّ
تعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير

مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
ملخص البحث:
يتناول هذا البحث أربعة مسالك للتقعيد للتفسير ،وهي:
أول:امسلكاالتقعيدابالنصا:ا
ًا
التقعيد بالنص هو استنباط القواعد من نصوص المفسرين؛ بعض هذه
القواعد -وخاصة التي تتعلق بالمباحث اللغوية -هي محل خالف بين العلماء
من جهة تأصيلها وتقعيدها.
ومن أهم ضوابط هذا التقعيد :رد جميع القواعد الظنية المستنبطة من
التفسير إلى القواعد التي صرح هبا المفسر يف سياق مقدمة تفسيره ،والتي هي
قطعية الن ْسبة إليه.
ثان ًيا:امسلكاالتقعيدابالستقراء:ا
التقعيد باالستقراء هو تأسيس الكليات انطال ًقا من تص ُّفح أمور جزئية،
وهو ثالثة أنواع :االستقراء التام ،واالستقراء التغليبي ،واالستقراء الناقص.
منسحب على االستقراء التغليبي ،وعلى كل
والذي يظهر أن الخالف
ٌ
صور وأنواع االستقراء الناقص.
ومن ضوابط التقعيد للتفسير باالستقراءْ :
أن نصوغ القاعدة صياغة جامعة
بين عبارات مختلف المفسرين ،وأن تكون هذه القاعدة مطردة أو غالبة عند أهم
المفسرين المعروفين ،وأال تعارض القاعدة تصريحات المفسرين يف مقدماهتم،
وأال تعارض نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين.
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
ثال ًثا:االتقعيدابالقياس:ا
يمكن االستعانة بالمنهج القياسي لصياغة قواعد تفسيرية للقرآن الكريم،
وذلك بالقياس على القواعد التي تم بناؤها باستقراء نصوص المفسرين.
اختلف العلماء يف جوانب القياس المرتبطة بالعلة؛ ألن مسالك ثبوهتا
متعددة ومتفاوتة :فالعلة الثابتة بالنقل هي ما كانت منصوصة أو مجم ًعا عليها؛
أما العلة التي مسلكها العقل واالجتهاد ،فالمجال فيها واسع لالختالف.
ومن ضوابط التقعيد للتفسير بالقياس :اترجيح القواعد المقاسة على
قواعد المفسرين بالمسلك الذي يثبت علة القياس؛ بحيث يرجح ما ثبتت عليته
بالكتاب والسنة ،أو بإجماع أغلب المفسرين.
راب ًعا:االتقعيدابالتخريج:ا
وصل إلى القواعد المشرتكة عند أئمة التفسير
التقعيد بالتخريج هو الت ُّ
باستقراء كتب التفاسير ومقدماهتا.
التخريج ألصول أئمة التفسير هو مظنة لالختتالف لعتدة أستباب ،منهتا :أن
تختتريج قواعتتد أئمتتة التفستتير يتعلتتق بتتاختالف تقتتدير ال تتمخرجين للقاعتتدة التتي
استتتتتعملها المفستتتتر ،وبتتتتاختالف متتتتذاهب المفستتتترين؛ اللغويتتتتة ،والفقهيتتتتة،
واألصولية ،والكالمية.
ومن ضوابط هذا التخريج :ترجيح القواعد التي ال يؤول التفسير هبا إلى
مخالفة الكتاب والسنة واإلجماع والقياس.ا
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
املقدمة:
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين وعلى
آله وصحبه أجمعين ،وبعد:
تقرر قواعد التفسير يف التاريخ،
تقرر أو عدم ُّ
ال يخفى الجدل القائم حول ُّ
قديما أو التي يمكن اعتمادها حدي ًثا
وحول أهم المسالك التي اعتمدها العلماء ً
يف التقعيد للتفسير؛ فمن المعلوم أن بعض الدراسات رفض ْت فكرة تقرر قواعد
مقررة وتحتاج لبناء وتقرير.
التفسير كل َّيةً ،وزعم ْت أن قواعد التفسير غير َّ
رت يف التاريخ أو أنها ما زالت تحتاج
وسواء كانت قواعد التفسير قد تقر ْ
إلى تقرير ،فال شك أن العلوم التي يمكن ْ
أساسا لهذا التقعيد هي:
أن تشكل
ً
علوم القرآن ،والفقه وأصوله ،وعلوم اللغة ،وعلوم الحديث ،وجميع العلوم
أيضا أن المسالك التي يمكن اعتمادها للتقعيد
الشرعية بصفة عامة؛ وال شك ً
للتفسير هي نفس المسالك التي است ْعملت للتقعيد للعلوم السابقة.
كمتتا ال يخفتتى الجتتدل القتتائم بتتين الدارستتين المعاصتترين حتتول بيعتتة
المنطلقات التي يجب ْ
أن يصدر عنها البحث يف أصول التفستير وقواعتده؛ حيتث
ترى بعض المقاربات أن المنطلق الصحيح للتقعيد للتفسير هو :استتقراء قواعتد
المفستترين وتركيتتب قواعتتد التفستتير متتن ختتالل النظتتر يف القواعتتد المشتترتكة.
ومن هنا تأيت أهمية هذا البحث يف سعيه للكشف عن بعض المسالك التي يمكتن
اعتمادها يف التقعيد للتفسير ،ومنها :مسلك التقعيد بالنص ،والتقعيد باالستقراء،
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
والتقعيد بالقياس ،والتقعيد بتالتخريج ...كمتا يستعى هتذا البحتث لبيتان كيفيتات
توظيف هذه المسالك يف التقعيد للمفسرين واستخراج قواعدهم ،وكيف يمكننتا
تفعيل هذه المستالك يف مدونتة التفستير ومصتنفاهتا؛ قصتد اقترتاح حلتول عمليتة
لكيفيات استخراج قواعد المفسرين.
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إذن إلى ع ْرض بعض مسالك التقعيد للتفسير؛ توصي ًفا،
وتقويما .ويمكن صياغة هذه األهداف على الشكل اآليت:
ومناقشةً،
ً
 -1تعريف وتوصيف بعض مسالك التقعيد للتفسير.
 -2مناقشة خالفات العلماء يف هذه المسالك.
 -3تقويم هذه المسالك بإخضاعها لمجموعة من الضوابط التي قد تساعد
على تجاوز الخالفات بشأهنا.
 -4اقرتاح حلول عملية لكيفيات استخراج قواعد المفسرين من مدونات
التفسير.
مشكلة البحث:
من المعلتوم أن بعتض الدراستات؛ كدراستة( :التتأليف المعاصتر يف قواعتد
التفسير؛ دراسة نقدية لمنهجية الحكم بالقاعديتة) ناقشتت المنطلتق التذي صتدر
عنه التأليف المعاصر يف قواعد التفسير ،وساق ْت يف نقد هذا المنطلق العديتد متن
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
التتدالئل علتتى أن «القتتول بتقت ُّترر قواعتتد التفستتير الكليتتة قت ٌ
تول ال يشتتهد لتته تتتاريخ
التفستتير ،وال واقتتع التتتأليف النظتتري فيتته ،وال كتتالم العلمتتاء وصتتنيعهم ،بتتل هتتو
مصادم تمام المصادمة لذلك كله»(.)1
وإذا كانتت قواعتتد التفستتير غيتتر مقت َّتررة وتحتتاج لبنتتاء وتقريتتر ،فتتال بتتد متتن
البحث عتن المستالك التتي تمكننتا متن التقعيتد للتفستير؛ يف هتذا الصتدد يمكننتا
ترشتتيح المستتالك التتتي اعتمتتد ْتها العلتتوم الناضتتجة؛ كالفقتته وأصتتوله ،يف بنتتاء
قواعدها.
ولتحديد الموضوع بشكل أدق يمكن صياغة إشكالية رئيسة لهتذا البحتث
على الشكل اآليت:
كيفففماي تففففامسايفففمامسفففالكاالتقعيفففداالاقتفففداوا

فففسلدا االتقعيفففدا

لل اسريفاواستخراجاقساعدهم؟ا
ا

( )1التأليف المعاصر يف قواعد التفسير؛ دراسة نقدية لمنهجية الحكم بالقاعدية ،د .محمد صالح محمد
سليمان ،أ .خليل محمود اليماين ،أ .محمود حمد السيد ،مركز تفسير للدراسات القرآنية ،ط،1
1441هت2112 -م ،ص.111
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
تساؤالت البحث:
يمكن ْ
أن تتفرع عن إشكالية البحث عدة تساؤالت ،منها:
 -1ما أهم مسالك التقعيد ،وكيف يمكننا تفعيل هذه المسالك يف مدونة
التفسير ومصنَّفاهتا؟
 -2ما صور و رق توظيف هذه المسالك ،وبعض األمثلة عنها؟
 -3متتا أهتتم خالفتتات العلمتتاء يف هتتذه المستتالك ،وكيتتف يمكتتن تجتتاوز
الخالفات بشأهنا؟
 -4ما هي بعض الحلول العملية التي يمكتن اقرتاحهتا لكيفيتات استتخراج
قواعد المفسرين؟
مرجعية البحث:
ينطلق هذا البحث من توصيات مقالة( :مقاربتة يف تحريتر منطلتق العمتل يف
قواعد التفسير) ،والتتي مفادهتا ْ
أن يتتم «بنتاء وتقريتر قواعتد المفسترين أو ًال ليتتم
تركيب قواعتد التفستير الكليتة منهتا الح ًقتا؛ فتنحن بحاجتة لعمتل مدونتة لقواعتد
المفسرين ً
أوال ثم يجري من خاللها بناء المشرتكات لتكون بمثابة جملتة قواعتد
حاكمة للعملية التفسيرية»(.)1

( )1مقاربة يف تحرير منطلق العمل يف قواعد التفسير ،مقالة من كتابتة :خليتل محمتود اليمتاين ،موقتع مركتز
تفسير للدراسات القرآنية ،تاريخ اإلضافة 8 :رجب 1442هت.
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
ومن مستلزمات مسار السير يف بناء قواعد المفسرين الذي اقرتحتْته المقالتة
الستتابقة« :اال تتالع علتتى اإل تتار النظتتري للتقعيتتد يف العلتتوم الشتترعية؛ فتتالعلوم
الناضجة يف بناها القاعدية -كالفقه واألصول -خلف ْت لنا إ ًارا نظر ًّيا فيما يتعلتق
بعمليتتة التقعيتتد والمقومتتات الخاصتتة بالقاعتتدة والشتتروط المنهجيتتة الواجتتب
توافرها يف القواعد ،فكان من الطبيعي بتل والبتديهي يف محاولتة التقعيتد للتفستير
اإللمام بواقع هذا اإلرث النظري ،واستجالء خطو ه العريضة ومعالمه الرئيستة
وكيف ن َّظر له المنظرون و بتق عليهتا المطبقتون ،ومتا األ تر التتي انطلقتوا منهتا
والضتتتوابط التتتتي وضتتتعوها للقواعتتتد وشتتتروط االستتتتقراء المعتبتتتر للح ْكتتتم
بالقاعدية»(.)1
ومن ثم ،فتإن هتذا البحتث يستتأنس بمستالك التقعيتد الفقهتي واألصتولي،
ويحاول تكييفها مع التقعيد للتفسير باالستعانة بكتب التفسير ومقدماهتا؛ شريطة
االستتتجابة لخصوصتتية تفستتير القتترآن الكتتريم ،وتوستتيع أفقهتتا ليكتتون بإمكاهنتتا
شمول النص القرآين متن آيتات أحكتام ،وآيتات عقديتة ،وغيتر ذلتك؛ كمتا يجتب
توجيتته خالفتتات العلمتتاء حتتول مستتالك التقعيتتد للتفستتير ،وذلتتك باالستتت ناس
السلف يف ذلك.
بالمنهج القرآين والمنهج النبوي ومنهج َّ

( )1مقاربة يف تحرير منطلق العمل يف قواعد التفسير ،خليل محمود اليماين ،المرجع السابق.
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
حدود البحث:
إن مسالك التقعيد كثيرة جدًّ ا ،منها :التقعيتد بتالنص ،والتقعيتد باالستتقراء،
والتقعيتتتد بالقيتتتاس ،والتقعيتتتد باالستتتتدالل ،والتقعيتتتد بتتتالرتجيح ،والتقعيتتتد
بالتخريج...
وقد اقتصر هذا البحث على أربعة منها فقط ،وهي :مسلك التقعيد بتالنص،
والتقعيد باالستقراء ،والتقعيد بالقياس ،والتقعيد بالتخريج.
منهجية البحث:
أساستتا علتتىا
لإلجابتتة عتتن هتتذه اإلشتتكالية والتستتاؤالت ،اعتمتتد البحتتث ً
المنهج الوصفي والمنهج التحليلي الحواري.
وي تفاماصيلاذلكاعلىاالشتلااآلمد:ا
 التعريف ببعض مسالك التقعيتد للتفستير ،وإعطتاء أمثلتة لكيفيتة تفعيتل
هذه المسالك يف مدونة التفسير ومصنفاهتا (المنهج الوصفي ،والمتنهج
التحليلي).
 مناقشة االختالف بسبب مستالك التقعيتد (المتنهج الحتواري :الطريقتة
الجدلية).
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
 اقرتاح ضتوابط التقعيتد التتي قتد تمكننتا متن تجتاوز االختتالف يف هتذه
المسالك ،ومن ر ْسم مسار عملي لكيفيات استخراج قواعتد المفسترين
(المنهج الحواري :الطريقة الوظيفية).
خطة البحث:
تماشتت ًيا متتع هتتذه المنتتاهج المتبعتتة لإلجابتتة عتتن اإلشتتكالية المطروحتتة،
وانسجا ًما مع األهداف المتوخاة ،تتم تقستيم هتذا البحتث إلتى مقدمتة ،وتمهيتد،
وأربعة مباحث على الشكل اآليت:
اال قدمف  :تشتتتمل علتتى أهتتداف البحتتث ،ومشتتكلة البحتتث والتستتاؤالتالمتفرعتة عنهتا ،ومرجعيتتة البحتث ،وحتتدود البحتث ،ومنهجيتتة البحتث ،وخطتتة
البحث.
االت تيد :يعرف بالتقعيد للتفسير.اال بحففااا و  :يتنتتاول مستتلك التقعيتتد بتتالنص؛ توصتتي ًفا ،ومناقشتتةً،وتقويما.
ً
 ال بحااالثفاي :يتنتاول مستلك التقعيتد باالستتقراء؛ توصتي ًفا ،ومناقشتةً،وتقويما.
ً
 ال بحففااالثالففا :يتنتتاول مستتلك التقعيتتد بالقيتتاس؛ توصتتي ًفا ،ومناقش تةً،وتقويما.
ً
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
 ال بحففااالرابف  :يتنتتاول مستتلك التقعيتتد بتتالتخريج؛ توصتتي ًفا ،ومناقشتةً،وتقويما.
ً
 الخام  :تشتمل على أبرز نتائج البحث وتوصياته.واهلل ولي التوفيق.
ا
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
متهيد :حول التقعيد للتفسري:
تعريف التقعيد:
التقعيدالغ ً:ا«القتاف والعتين والتدال ٌ
منقتاس ال يخلتف ،وهتو
أصتل مطتر ٌد
ٌ
يضاهي الجلوس ( ،)...وقواعد البيت :أساسه ( ،)1(»)...و«القاعدة :الضتابط أو
األمر الكلي ينطبق على جزئيات»(.)2
و اال طالح:ا«القاعدة هي حكم كلي ،والتقعيد هو إيجادهتا واستتنبا ها
من مصادرها»(.)3
تعريف التفسري لغةً واصطالحًا:
التاسيرا االلغ « :اإليضاح والتبيين ،ومنه قوله تعالى :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

علم يبحث فيه
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﱸ [الفرقان .]33 :والتاسيرا اال طالحٌ :
عن القرآن الكريم من حيث داللته على مراد اهلل تعالى بقدر الطاقة البشرية»(.)4ا

( )1معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس ،مادة( :ق.ع.د) ،تح :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر،
1322هت1272/م.)112 -118 /5( ،
( )2المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية ،مادة( :ق.ع.د) ،مكتبة الشروق الدولية ،ط ،2114 ،4ص.748
( )3نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء ،محمد الروكي ،مطبعة النجتاح الجديتدة ،التدار البيضتاء-
المغرب ،ط1414 ،1هت1224 -م ،ص.31
( )4مناهتتل العرفتتان يف علتتوم القتترآن ،محمتتد عبتتد العظتتيم الزرقتتاين ،مطبعتتة عيستتى البتتابي الحلبتتي وشتتركاه،
1362هت1243 -م.)3 /2( ،
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
تعريف التقعيد للتفسري كمركّب إضايف:
انطال ًقتا ممتا ستبق ،يمكتتن تعريتف التقعيتد للتفستير بأنتته عبتارة عتن :إيجتتاد
واستتتنباط القواعتتد التتتي تمكتن متتن فهتتم القتترآن الكتتريم متتن حيتتث داللتتته علتتى
مراد اهلل تعالى بقدر الطاقة البشرية.
ومن مسالك التقعيد للتفسير :مسلك التقعيد بالنص ،والتقعيد باالستتقراء،
والتقعيد بالقياس ،والتقعيد بالتخريج.
ا

()13

مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
املبحث األول :مسلك التقعيد بالنصّ:
وتقويما.ا
يدرس هذا المبحث مسلك التقعيد بالنص؛ توصي ًفا ،ومناقشةً،
ً
املطلب األول :توصيف هذا املسلك:
يتنتتاول هتتذا المطلتتب التعريتتف بصتتور التقعيتتد بتتالنص؛ متتع بعتتض األمثلتتة
التطبيقية لهذا المسلك يف التقعيد لتفسير القرآن الكريم.ا
صحيح ُّ
االنصاالغ ًا« :النون والصاد ٌيدل علتى رفتع وارتفتاع وانتهتاء
أصل
ٌ
ص الحديث إلى فالن :رفعه إليه»(.)1
يف الشيء .منه قولهم :ن َّ
عرفته الستادة الحنفيتة
اوالنصاااً
طالحا :يطلق بعتدة إ القتات« :ا و َّ :
فقتتتالوا :اللفتتت التتتذي يتتتدل علتتتى معنتتتاه داللتتتة واضتتتحة ،ويحتمتتتل التأويتتتل
والتخصيص ،ويقبل النَّ ْسخ يف زمن الرسالة ،وهو المقصود األصلي من السياق.
وعنتتد الجمهتتور :متتا دل علتتى معنتتاه داللتتة قا عتتة ،وال يحتمتتل التأويتتل أو
ً
مرجوحا.
احتماال
التخصيص ،وبعضهم قال :أو يحتمل التأويل أو التخصيص
ً
والستنة ،ستواء كتان قطعتي
اإلطالقاالثاي :يطلق النص علتى لفت الكتتاب ُّ
الداللة أو ظني الداللة ،يقتال :التدليل إمتا نتص أو معقتول ،وهتذا اإل تالق أكثتر
ً
استعماال عند الفقهاء وأهل الحديث ،ومنه قولهم( :نصتوص الشتريعة متضتافرة
( )1مقاييس اللغة ،ابن فارس ،مادة( :ن.ص) ،مرجع سابق.)356 /5( ،
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
والستنة فترع عتن ذلتك .ومتا لتيس
بذلك)؛ واإلجماع الذي له مستند من الكتاب ُّ
مستند ،فهو مقابل للنص.
والقيتتاس ْ
إن كانتتت علتتته منصوصتتة فهتتو متفتترع عتتن معنتتى التتنص هبتتذا
اإل الق ،وأما ما كانت علته مستنبطة فهو مقابل للنص وليس فر ًعا عنه.
ومن استعماالت األصتوليين يف ذلتك :التدليل يف المستألة عمتوم التنص أو
والستنة قتالوا :لتيس فيهتا
إ الق النص ،وإذا لم يكن للمستألة دليتل متن الكتتاب ُّ
نص»(.)1
ا ُ َسراالتقعيدابالنصا:االتقعيد للتفسير بالنص له صورتان:
الصسرةاا ولىْ :
أن يرد النص يف تعبير موجز جامع دستوري ،فيكون بذلك
كل َّية جاهزة الصياغة بالنسبة للتقعيد للتفسير(.)2
الصسرةاالثاني ْ :
كمتا كل ًّيتا ،فيعمتد المقعتد
أن يرد النص التفسيري يحمتل ح ً
ويستنبط منه قاعدة أو قواعد كلية(.)3

( )1خريطة النص الشرعي ،د .مجدي شلش ،المعهد المصري للدراسات2112 ،م ،ص.6 -5
( )2ينظر :نظرية التقعيد الفقهي ،مرجع سابق ،ص.87
( )3ينظر :نظرية التقعيد الفقهي ،ص.87
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
هابعضا).ا
ُا
رابعض
ومثا اذلك؛اقاعدة:ا(القرآناياسا
ً
فالصسرةاا ولفى :تتجلتى يف نتص الشتنقيطيؒ

علتى هتذه القاعتدة يف

مقدمة تفسيره بقوله« :واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمران:
أحتتدهما :بيتتان القتترآن بتتالقرآن؛ إلجمتتاع العلمتتاء علتتى أن أشتترف أنتتواع
التفستتير وأجلهتتا تفستتير كتتتاب اهلل بكتتتاب اهلل ،إ ْذ ال أحتتد أعلتتم بمعنتتى كتتالم اهلل
جل وعال -من اهلل -جل وعال.)1(»-والص فسرةاالثاني ف  :تتجلتتى يف استتتعمال الشتتنقيطي لهتتذه القاعتتدة يف خضتتم
مثال بمجموعة من اآليات لبيان معنتى قولته تعتالى :ﱹﭩ
تفسيره؛ حيث استشهد ً

ﭪ ﭫ ﭬﱸ [الزلزلتة ]1 :بأنتته« :كقولته تعتتالى :ﱹﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﱸ [الحاقتتتتتة ،]14 :وقولتتتتته :ﱹﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﱸ

[الواقعة ،]5 ،4 :وقوله :ﱹﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﱸ [النازعات.)2(»]7 ،6 :
ا

( )1أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،الشيخ محمد األمين الشنقيطي ،تحقيق :بكر بن عبد اهلل أبو
زيد ،دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع -مكة المكرمة ،ط1426 ،1هت.)8 /1( ،
( )2تتمة أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ،عطية محمد سالم ،الناشر :على نفقة محمد بن
عوض ،ط1411 ،2هت1281 -م.)431 /2( ،
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
وقاعدة:ا(السانا اماسارةاللقرآن).ا
استتتعمل الشتتنقيطي مجموعتتة متتن األحاديتتث النبويتتة لتفستتير قولتته تعتتالى:
ﱹﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱸ [ ه ،]115 :حيث قتال« :الناستي
م ْعذور فك ْيف يقال فيه :ﱹﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﱸ [ ه]121 :؟
معتذورا بالنستيان.
وأظهر أوجه الجواب عندي عتن ذلتك :أن آدم لتم يكتن
ً
وقد بينت يف كتابي (دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب) األدلتة الدا َّلتة علتى
أن العتتذر بالنستتيان والخطتتأ واإلكتتراه متتن خصتتائص هتتذه األمتتة؛ كقولتته هنتتا:
ﱹﭫﱸ مع قوله :ﱹﮱﱸ ،فأسند إليه النسيان ،والعصيان ،فدل على أنته غيتر
معذور بالنسيان .ومما يدل على هذا متا ثبتت يف صتحيح مستلم متن حتديث ابتن
عباس وأبي هريترة( :أن النبتي ﷺ لمتا قترأ :ﱹﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱸ

معفتوا عتن جميتع األمتم
[البقترة ،]286 :قال الله :نعم ،قد فعلت)( .)1فلو كان ذلك
ًّ

( )1ولف مسلم هو« :حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ،وأبو كريب ،وإسحاق بن إبراهيم .واللف ألبي بكر.
وكيع عن سفيان ،عن آدم بن سليمان ،مولى خالد قال:
(قال إسحاق :أخربنا .وقال اآلخران :حدثنا)
ٌ
سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال :لما نزلت هذه اآلية :ﱹﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﱸ [البقرة ]284 :قال :دخل قلوهبم منها شي ٌء لم يدخل قلوهبم من شيء ،فقال
النبي ﷺ( :قولوا سم ْعنا وأ ْعنا وسلمنا) ،قال :فألقى الله اإليمان يف قلوهبم ،فأنزل الله تعالى:
ﱹﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱸ

=
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
لما كان لذ ْكره على سبيل االمتنان وتعظيم المنتة عظتيم موقتع .ويستتأنس لتذلك
بقوله :ﱹﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﱸ [البقرة ،]286 :ويؤيد ذلك حديث( :إن الله
تجاوز لي عن أمتي الخطأ ،والنستيان ،ومتا استت ْكرهوا عليته)()1؛ فقولته( :تجتاوز
لتتي عتتن أمتتتي) ،يتتدل علتتى االختصتتاص بأمتتته .ولتتيس مفهتتوم لقتتب؛ ألن منتتاط

التجتتاوز عتتن ذلتتك هتتو متتا خصتته اللتته بتته متتن التفضتتيل علتتى غيتتره متتن الرستتل.
والحديث المذكور وإن أعله اإلمتام أحمتد وابتن أبتي حتاتم فلته شتواهد ثابتت ٌة يف

قديما وحدي ًثا يتلقونه بالقبول»(.)2
والسنة ،ولم يزل علماء األمة ً
الكتاب ُّ
ا

=
[البقرة( ]286 :قال :قد فعلت) ،ﱹﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﱸ [البقرة:

( ]286قال :قد فعلت) ،ﱹﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﱸ [البقرة( ]286 :قال :قد فعلت).
ينظر :صحيح مسلم ،كتاب :اإليمان ،باب :بيان قوله تعالى :ﱹﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﱸ ،
رقم الحديث ،211 :تحقيق :نظر محمد الفاريابي ،دار يبة للنشر والتوزيع -الرياض ،ط،1
1427هت2116 -م ،ص.62
( )1والحديث صححه األلباين؛ بعد مناقشته الختالف العلماء يف صحة هذا الحديث .ينظر :إرواء الغليل
يف تخريج أحاديث منار السبيل ،محمد ناصر الدين األلباين ،المكتب اإلسالمي -بيروت ودمشق ،ط،1
1322هت1272 -م.)124 -123 /1( ،
( )2أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،الشنقيطي ،مرجع سابق.)648 /4( ،
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
وقاعدة:ا(مقديمافتماالصحاب اوالتابعيفاعلىاغيرهم).ا
جمتتع الشتتنقيطي بتتين أقتتوال الس تلف يف تفستتيره لقولتته تعتتالى :ﱹﭮ

ﭯ ﭰﱸ [الزلزلة]2 :؛ حيتث قتالْ « :
واختلتف يف األثقتال متا هتي علتى ثالثتة
أقوال:
فقيتتل :موتاهتتا .وقيتتل :كنوزهتتا ،وقيتتل :التحتدث بمتتا عمتتل عليهتتا اإلنستتان
( )...وشبي ٌه بتذلك قولته :ﱹﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱸ [االنشتقاق،]4 ،3 :
وال يبعتتد أن يكتتون الجميتتع إذا راعينتتا صتتيغة الجمتتع ﱹ ﭰﱸ  ،ولتتم يقتتل:
أيضا عن ابن عبتاس .ذكتره اآللوستي ،وابتن جريتر
(ثقلها) ،وإرادة الجمع مروي ٌة ً
عنه وعن مجاهد»(.)1
وقاعدة:ا(ماسيراالقرآناجارااعلىالساناالعرباومعتسدهم).ا
يقول الشنقيطي يف تفسير قوله تعالى :ﱹﭩ ﭪ ﭫ ﭬﱸ [الزلزلة:]1 :
عظيما يف قوله تعالى :ﱹﭖ ﭗ ﭘ
«جاء وصف هذا الزلزال بكونه شي ًا
ً

ﭙ ﭚﱸ [الحج ،]1 :ويدل على هذه الشدة تكرار الكلمة يف ﱹﭪﱸ ويف

ﱹﭬﱸ ،كما تشعر به هذه اإلضافة»(.)2
( )1تتمة أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ،عطية محمد سالم ،مرجع سابق-431 /2( ،
.)431

( )2تتمة أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ،عطية محمد سالم.)431 -422 /2( ،
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
يتبين إذن أن الشنقيطي استعمل يف تفسيره القواعد اللغوية؛ حيث إن تكرار
عظيما.ا
الكلمة يف (زلزلت) ويف (زلزالها) ي ْشعر بكون الزلزال شي ًا
ً

()21

مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
املطلب الثاين :مناقشة وتقومي هذا املسلك:
ينتتاقش هتتذا المطلتتب االختتتالف بستتبب التقعيتتد بتتالنص ،ويقتترتح ضتتوابط
التقعيد التي قد تمكننا من تجاوز االختالف يف هذا المسلك ،ومن اقرتاح حلتول
عملية لكيفية استخراج القواعد من نصوص المفسرين.ا
الختالفابسبباالتقعيدابالنصا:ا
قواعد التفسير وخاصة تلك التي تتعلق بالمباحث اللغوية؛ كقواعتد األمتر،
والنهي ،والعمتوم ،والخصتوص ،واإل تالق ،والتقييتد ،والمنطتوق ،والمفهتوم،
ومتتا إلتتى ذلتتك متتن الصتيغ التتتي ق َّعتتدها العلمتتاء انطال ًقتتا متتن استتتقرائهم إياهتتا يف
نصوص التفسير ونصوص الشريعة؛ أكثر هتذه القواعتد هتي محتل اختتالف بتين
األصوليين من جهة تأصيلها وتقعيدها(.)1
ضسابطاالتقعيدابالنصا:اا
التتنص القطعتتي الداللتتة هتتو التتذي ال يحتمتتل إال معنًتتى واحتتدً ا ،وهتتذا ال
يختلف يف التقعيد بته .وإنمتا االختتالف يكتون يف التقعيتد بتالنص الظنتي الداللتة
قائمتتا علتتى حصتتر كتتل تلتتك
التتذي يتتدل علتتى أكثتتر متتن معنتتى ،فيكتتون االجتهتتاد ً
المعاين وتحديد أقرهبا إلى مقاصد الشرع ،فيقع اعتماده بنا ًء على ذلك.

( )1ينظر :نظرية التقعيد الفقهي ،مرجع سابق ،ص.315
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
وال يعد ذلك معارض ًة للنص ،وإنمتا هتو متن قبيتل العمتل بإحتدى دالالت
النص إذا استحال الجمع ،وهو كذلك من قبيتل العمتل بتدليلين؛ كالعمتل بالعتام
والختتاص والمطلتتق والمقيتد ،وهتتو يف هتتذه الحتتال عمتتل بتتالنص الظنتي يف أحتتد
معانيتته ،وعمتتل بالمقاصتتد المستخلصتتة متتن األدل تة والقتترائن الش ترعية الكثيتترة.
والمعتمتتد يف تحديتتد ستتائر متتدلوالت ومعتتاين التتنص الظن تي هتتو متتنهج التأويتتل
الصحيح المقرر يف علم األصول ،والذي يتلخص يف جملة الشروط التي ذكرهتا
األصوليون لصحة التأويل ،ويف مقدمتها كون التأويل مواف ًقا لوضع اللغة وعت ْرف
االستعمال وعادة صاحب الشرع(.)1
يقول ابن تيمية يف هذا الصتدد« :واعلتم أن متن لتم يحكتم دالالت اللفت ،
ويعلم أن ظهور المعنى متن اللفت  :تتارة يكتون بالوضتع اللغتوي ،أو العتريف ،أو
الشرعي؛ إما يف األلفاظ المفردة ،وإما يف المركبة .وتارة بما اقرتن باللف المفترد
من الرتكيب الذي تتغير به داللته يف نفسه ،وتارة بما اقرتن به من القترائن اللفظيتة
مجازا ،وتارة بما يدل عليه حال المتكلم والمخا ب والمتكلم فيه.
التي تجعلها
ً
وستتيأيت الكتتالم التتذي يعتتين أحتتد محتتتمالت اللف ت  ،أو يبتتين أن المتتراد بتته هتتو

( )1االجتهاد المقاصدي ،د .نور الدين مختار الخادمي ،دار ابن حزم -بيروت ،ط1431 ،1هت2111 -م،
ص.148 -144
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
مجازه ،إلى غير ذلتك متن األستباب التتي تعطتي اللفت صتفة الظهتور؛ وإال فقتد
يتخبط يف هذه المواضع»(.)1
دورا حاست ًتما يف
ويتترى ابتتن تيميتتة أن للمؤشتترات الستتياقية ختتارج-اللغويتتة ً
الكشف عتن متراد المتتكلم؛ وانطال ًقتا متن هتذا الموقتف التتداولي ،يؤستس ابتن
أيضتا لحجيتة منهجيتة الستلف
تيمية حجية فهم السلف للقرآن الكريم ،ويؤسس ً
للتعامل مع تفسير القرآن الكريم(.)2
انطال ًقا مما سبق نستنتج كيفية التعامل متع التنص التفستيري؛ حيتث يمكننتا
اعتبار تصريح المفسر بالقاعتدة يف مقدمتة تفستيره بمثابتة نتص قطعتي علتى نستبة
القاعدة إليه؛ أما عند استنباط القاعدة من رف المقعد من ختالل نتص التفستير،
فتتإن نستتبة القاعتتدة إلتتى المفستتر يف هتتذه الحالتتة ت ْعتبتتر ظن َّيتتة .وبالت تالي ،فتتإن متتن
ضوابط التقعيد للتفسير بالنص :محاولة رد جميع القواعد المنسوبة إلى المفستر
إلى تصريحاته يف مقدمة تفسيره؛ فالقواعتد التتي صترح هبتا المفستر تعتترب قطعيتة
النسبة إليه ،أمتا القواعتد التتي تستتند إلتى التنص التفستيري فتعتترب ظنيتة ،ويجتب

( )1مجموع الفتاوى ،تقي الدين بن تيمية ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية -بيروت،
(.)88 /12
( )2ينظر :التفسير السياقي عند ابن تيمية؛ قراءة نظرية تطبيقية ،مقالة من كتابة :محمد عبيدة ،موقع :مركز
تفسير للدراسات القرآنية ،تاريخ اإلضافة 22 :رجب 1442هت.
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
غربلتها بتحديد أقرهبا إلى تصريحات المفستر يف ستياق مقدمتة تفستيره؛ ثتم بعتد
ذلك اعتبار القواعد األقرب إلى مقاصد الشرع ومنهج السلف.
ا

()24

مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
املبحث الثاين :مسلك التقعيد باالستقراء:
يتتدرس هتتذا المبحتتث مستتلك التقعيتتد باالستتتقراء؛ توصتتي ًفا ،ومناقشتتةً،
وتقويما.ا
ً
املطلب األول :توصيف هذا املسلك:
يتنتتاول هتتذا المطلتتب التعريتتف بالتقعيتتد باالستتتقراء؛ متتع بعتتض األمثلتتة
التطبيقية لهذا المسلك يف التقعيد لتفسير القرآن الكريم.ا
صتحيح ُّ
االستقراءالغ ً:ا«القاف والراء والحرف المعتل ٌيتدل علتى
أصتل
ٌ
جمع واجتماع .من ذلك الق ْرية ،سمتتيت قريت ًة الجتمتاع النتاس فيهتا .ويقولتون:
قر ْيت الماء يف الم ْقراة :جمعته»( .)1ا
طالحا:اهو «عبارة عن :تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها
االستقراءااً
على أمر يشمل تلك الجزئيات»(.)2
االتقعيففدابالسففتقراء :التقعيتتد وإن «كتتان يتتتم بطتترق عديتتدة إال أن أبرزهتتاوأهمها هو االستقراء ،ونتيجة االستقراء يف الغالب تؤول إلتى قضتية كليتة (.)...

( )1مقاييس اللغة ،ابن فارس ،مادة( :ق.ر.ى) ،مرجع سابق.)78 /5( ،
( )2المستصفى من علم األصول ،اإلمام محمد بن محمد الغزالي ،تحقيق :حمزة بن زهيتر حتاف  ،شتركة
المدينة المنورة للطباعة.)161 /1( ،
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
وإذا كتتان شتتائ ًعا ومتقتتر ًرا أن تأستتيس الكليتتات عتتن ريتتق االستتتقراء ظتتاهر يف
المحسوستتات واألمتتور الطبيعيتتة ،فتتإن هتتذا ال ينفتتي ْ
أن تكتتون قواعتتد العلتتوم
كثير منها مؤسس بطريق استقراء الجزئيات»(.)1
الشرعية وغيرهاٌ ،
االتقعيففداللتاسففيرابالسففتقراء :المقصتتود بتته هنتتا هتتو تأستتيس القواعتتدالتفسيرية باستقراء نصوص المفسرين.ا
ُاط ُارقاالستقراء:اا
فيما يأيت ،يقصد الفقهاء واألصوليون بتالح ْكم :الحكتم الجزئتي المعتروف
يف الفقه وأصوله؛ ونحن نقصد به هنا :الحكم الكلي ،أو القاعدة.
أول:االسبراوالتقسيم:ا
ًا
الست ْبر والتقستيم بأنته« :ح ْصتر المقستم جميتع األقستام الموجتودة يف
عرف َّ
األصل ،وإبطال ما ال يصلح للعلية منها.
منهجا استقرائ ًّيا؛ ألن المستدل هبذا الطريق يخطو خطوتين:
وإنما كان
ً
ا ولففى :التقستتيم ،ومعنتتاه :حصتتر األوصتتاف الممكنتتة ،وهتتو ال يتتتم إال
باستقراء االحتماالت واألقسام.
( )1االستقراء وأثره يف القواعتد األصتولية والفقهيتة؛ دراستة نظريتة تطبيقيتة ،الطيتب السنوستي أحمتد ،دار
التدمرية ،ط1431 ،3هت2112 -م ،ص.157
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
الس ت ْبر ،ومعنتتاه :اختبتتار األقستتام وإبطتتال متتا ال يتعلتتق الحكتتم بتته؛
الثاني ف َّ :
للوصتتول إلتتى النتيجتتة الصتتحيحة ،وهتتذه الخطتتوة مبن َّيت ٌة علتتى استتتقراء ثتتان؛ ألن
المستدل ال يمكنه ْ
أن يعلم أن تلتك األقستام ال أثتر لهتا يف العلتة ،إال إذا تت َّبعهتا يف
محال كثيرة ،فوجدها أوصا ًفا ردي ًة ال يلتفت إليها ( ،)...وهبذا اإلبطال يتوصتل
إلى أن الوصف الباقي هو المتعين للعلية قط ًعا أو ظنًّا»(.)1ا
منقيحاال ناط:ا
ثان ًيا:ا ُ
يقصد األصوليون بتنقيح المناط« :النظر واالجتهتاد يف تعيتين متا َّ
دل التنص
على كونه عل ًة من غير تعيين ،بحذف ما ال مدْ خل له يف االعتبار مما اقرتن بته متن
األوصاف (.)...
ووجه كون هذا المسلك ري ًقا من الطرق االستقرائية ،أن األوصتاف التتي ال
يعتدُّ هبا يف الحكم ليست منصوصة ،وال ي ْعلم ب ْعتدها عتن التتأثير يف الحكتم إال عتن
تكررها يف موارد كثيترة متن نظتائر هتذه الواقعتة ،ولتم يوجتد للشترع
ريق مالحظة ُّ
مثال -فيعلم أن هذه األوصاف ملغتاة ،وهكتذا تخترج
التفات إليها يف هذا الحكم ً -
ٌ
األوصاف المختلطة حتى ي ْصفو الوصف الذي هو ستبب الحكتم ،وهتذا اإلختراج
واإلبقاء يعدُّ صور ًة جلية من صور االستقراء ،و ري ًقا من رقه»(.)2ا

( )1االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية ،ص.86
( )2االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية ،ص.82 -88

()27

مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
ثال ًثا:االطرداوالعتس:ا
الطرد والعكس ،والدَّ وران الوجودي والعدمي ،مصتطلحان لشتيء واحتد،
ومعناهْ « :
أن يوجد الحكم عند وجود الوصف وينعدم عند عدمه.
منهجا استقرائ ًّيا ،أنه بالتأمل والمالحظة لالقرتان المتكرر تر ًدا
ووجه عده
ً
وعكسا ،ي ْستد ُّل بداللة العادة أنه ما جرى هذا المجرى إال أن هتذا الوصتف علتة
ً
للحكم»(.)1
ولذا وصف الدوران بأنه «عتين التجربتة ،وقتد تكثتر التجربتة فتفيتد القطتع،
وقد ال تصل إلى ذلك ،كما نقطتع بتأن قطتع الترأس مستتلز ٌم للمتوت ،ونظنته متع
السم ،فهذا منشأ الخالف يف أن الدوران يفيد اليقين عند قتوم أو ال َّظتن عنتد قتوم،
ُّ
نظرا إلتى النقتوض .ومتن المعلتوم أن التجربتة صتورة متن صتور
أو ال يفيد البتة؛ ً
االستقراء»(.)2ا
هذه ال ُّطرق يف استقراء علل األحكام بصفة عامة يمكن اعتمادها يف استقراء
أيضا؛ وذلك بحصر األوصاف الممكنتة للقاعتدة ،وإبطتال متا
القواعد وأوصافها ً
ال يتعلتتق الحكتتم الكلتتي بتته ،واالجتهتتاد يف تعيتتين م تا َّ
دل التتنص علتتى كونتته عل ت ًة

( )1االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية ،ص.82
( )2االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية ،ص.82
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
للتقعيد ،بحذف ما ال مدْ خل له يف االعتبار مما اقرتن به من أوصاف القاعتدة ،ثتم
التأ ُّكد من دوران هذه األوصاف مع األحكام الكلية وجو ًدا وعد ًما.
(ح الاال َادَاناداعلىاال تاد).ا
ومثا اذلك؛اقاعدة:ا َا
يمكتتن بنتتاء هتتذه القاعتتدة علتتى استتتقراء التفاستتير؛ وهتتذه بعتتض أقتتوال
المفسرين التي تبنى عليها هذه القاعدة:
قال أبو عبد اهلل القر بي ؒ

ملخ ًصا ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأختذ

نفسه به وال يغفل عنه« :وينبغي له أن يعرف المكي من المدين ليفترق بتذلك بتين
متتا خا تتب اهلل بتته عبتتاده يف أول اإلستتالم ،ومتتا نتتدهبم إليتته يف آختتر اإلستتالم ،ومتتا
افرتض اهلل يف أول اإلسالم ،وما زاد عليه من الفرائض يف آخره»(. )1
وقال ابن العربي المعافريؒ

يف تفسير قوله تعالى :ﱹﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﱸ [األنعام ،]141 :ر ًّدا على القائلين بأن اآلية منسوخة بأهنا مكية وآية
الزكاة( )2مدنية:

( )1الجامع ألحكام القرآن ،محمد بن أحمد القر بي ،تحقيق :أحمد الربدوين وإبراهيم أ فيش ،دار
الكتب المصرية القاهرة ،ط1384 ،2هت1264 -م.)21 /1( ،
( )2آية الزكاة :ﱹ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱸ [التوبة.]61 :
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
«إن القتتول يف أنهتتا مكيتة أو مدنيتة يطتتول ،فهت ْبكم أهنتتا مكيتتة؛ إن اهلل أوجتتب
الزكتتاة هبتتا إيجا ًبتتا مجمت ًتال فتعت َّين فتترض اعتقادهتتا ،ووقتف العمتتل هبتتا علتتى بيتتان
الجنْس والقتدْ ر والوقتت فلتم تكتن بمكتة ،حتتى تمهتد اإلستالم بالمدينتة؛ فوقتع
البيان ،فتع َّين االمتثال .وهذا ال يفقهه إال العلماء باألصول»(.)1
ويقول الطربي ؒ

يف تفسير قوله تعالى :ﱹﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱸ [النحل:]67 :
«واختلتتف أهتتل التأويتتل يف معنتتى قولتته تعتتالى :ﱹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

بالسكر :الخمر ،وبالرزق الحستن :التمتر والزبيتب.
ﭾﱸ ؛ فقال بعضهم :عنى َّ
وقال :إنما نزلت هذه اآلية قبل تحريم الخمر ،ثم حرمت بعد»(.)2
نزلت هذه اآلية ولم تح َّرم الخمر يوم ذ،
ثم أعقبها بعدة تفاسير؛ كقول قتادةْ :
وإنما جاء تحريمهتا بعتد ذلتك يف ستورة المائتدة .وقتول المغيترة عتن إبتراهيم :هتي
السكر النبيذ ،والرزق الحسن التمر
منسوخة ،نسخها تحريم الخمر .وقول الشعبيَّ :

( )1أحكام القرآن ،ابن العربي ،دار المعرفة -بيروت ،تحقيق :محمد علي البجاوي.)761 /2( ،
( )2جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،محمد بن جرير الطربي ،تحقيق :د .عبد اهلل بن عبد المحسن
الرتكي ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،ط1422 ،1هت2111 -م.)275 /14( ،
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
الذي كان يؤكل( .)1وقد علق الطربي على القول األخير« :وعلى هذا التأويل ،اآلية
ثابت»(.)2
غير منسوخة ،بل حكمها ٌ

وفرقتوا بتين مرحلتة
نالح بجالء كيف استتعان المفسترون هبتذه القاعتدةَّ ،
الخمر بمكة قبل التحتريم ،ومرحلتة الخمتر بالمدينتة ،أي :بعتد التحتريم ،وعليته
بنوا تفستيرهم لييتة .فتإن كتان بمعنتى استتعمال الخمتر واستتهالكه تكتون اآليتة
منسوخة؛ لتحريم الخمر بعد ذلك ،وإن كان على ستبيل ذكْتر نعتم اهلل تعتالى قبتل

السكر ،فال ارتباط ،وبالتالي فال نسخ.
التحريم ،أو بمعان أخرى يدل عليها لف
َّ
وقاعدة:ا(ال قا داوسيل اوغاي التاسيراالقرآن).ا
أيضتتا علتتى استتتقراء نصتتوص المفس ترين التتذين
يمكتتن بنتتاء هتتذه القاعتتدة ً
يهتمون بالتفسير المقاصدي خاصةً ،ومثال ذلك:
ُّ
يقول ابن عاشور« :مراد اهلل من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجتع إلتى حفت
مقاصد الدين ،وقد أودع ذلك يف ألفاظ القرآن التي خا بنا هبا خطا ًبا بينًا وتع َّبتدنا
بمعرفة مراده واال الع عليه»(.)3

( )1ينظر :جامع البيان ،الطربي.)284 -275 /14( ،
( )2جامع البيان ،الطربي.)284 /14( ،
( )3تفسير التحرير والتنوير ،محمد الطاهر بن عاشور ،الدار التونسية للنشر -تونس1284 ،م.)32 /1( ،
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
ويقول مبينًا دور المقاصد يف الرتجيح بتين المحتتمالت ،ويف تفستير التنص
الظني الداللة« :غرض المفسر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من متراد اهلل تعتالى
يف كتابه بأتم بيان يحتمله المعنتى وال يأبتاه اللفت متن كتل متا يوضتح المتراد متن
مقاصد القرآن ،أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهم»(.)1
فمتتتثال ،يف ستتتياق تفستتتيره لقولتتته تعتتتالى :ﱹﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ً

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﱸ [البقترة ،]31 :قال ابن عاشور« :وقد
آيات كثيرة على أن إصالح العالم مقصد للشارع»(.)2
د َّلت ٌ

( )1تفسير التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور.)41 /1( ،
( )2تفسير التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور.)413 /1( ،
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
املطلب الثاين :مناقشة وتقومي هذا املسلك:
يناقش هذا المطلب االختالف بسبب التقعيد باالستقراء وحجيته ،ويقترتح
ضتتوابط التقعيتتد المتعلقتتة بشتتروط االستتتقراء والتتتي قتتد تمكننتتا متتن تجتتاوز
االختتالف يف هتتذا المستتلك ،ومتتن اقتترتاح حلتتول عمليتتة لكيفيتتة استتتقراء قواعتتد
المفسرين.ا
حجيا االستقراء:اا
ُّ
ومحل النزاع عند العلماء «ال يشمل االستقراء التام؛ ألنهتم اتفقتوا علتى أن
التام حجة قطعية»(.)1
لكن «ذكْر االتفاق هنا محل نظر؛ ألن ائفتة متن العلمتاء لتم يتر ْوا قطعيتته؛
تص
قائمتتا؛ فلتتذا نت َّ
متتن أجتتل أن الصتتورة التتتي لتتم ت ْستتت ْقر يظت ُّتل احتمتتال مخالفتهتتا ً
بعضتتهم علتتى أنتته دليتتل قطعتتي يف صتتورة النتتزاع عنتتد أكثتتر العلمتتاء ،ولتتم يقتتل
اتفا ًقا»(.)2
تحب علتتى االستتتقراء التغليبتتي عتتن ريتتق
والتتذي يظهتتر «أن الختتالف منست ٌ
اإللحاق باألغلب ،وعلى كل صور وأنواع االستقراء الناقص»(.)3

( )1االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية ،مرجع سابق ،ص.257
( )2االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية ،ص.258
( )3االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية ،ص.258

()33

مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
يرى الشا بي بأن نتيجة االستقراء قد تكون قطعيتة وقتد تكتون ظنيتة؛ ذلتك
أن «االستقراء هكذا شأنه؛ فإنه تصت ُّفح جزئيتات ذلتك المعنتى ليثبتت متن جهتهتا
حكم عام؛ إما قطعي ،وإما ظني»(.)1
واستدالله باالستقراء التغليبي على تعليل األحكام الشترعية يتدل علتى أنته
قد يفيد القطع عنده ،حيتث يقتول« :وإذا دل االستتقراء علتى هتذا ،وكتان يف مثتل
هتتذه القضتتية مفيتتدً ا للعلتتم؛ فتتنحن نقطتتع بتتأن األمتتر مستتتمر يف جميتتع تفاصتتيل
الشريعة ،ومن هذه الجملة ثبت القياس واالجتهاد»(.)2
والتتراجح أن «االستتتقراء -بشتترو ه اآلتيتتة -حجتتة شتترعية ( ،)...وحجيتتته
مذهب األئمة األربعة ومن تبعهم»(.)3
شروطاالستقراء:ا
يتطلب تأسيس القواعد االستتقرائية شترو ًا ال بتد متن تح ُّققهتا ،ومتن هتذه
الشروط:
ا

( )1الموافقات ،مرجع سابق.)57 / 4( ،
( )2الموافقات.)13 /2( ،
( )3االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية ،مرجع سابق ،ص.271

()34

مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
ل:اأنامتسناالقاعدةاجامع امانع :ا
أو ً ا
القاعدة الجامعة المانعة هي« :التي تخرب عن الحقائق بما هتي عليته بحيتث
يحيط معناها بتلك الحقائق المشاهدة وكل ما يماثلها يف نوعها ،وتمنع دخول متا
يختلف عنها»(.)1ا
وكم من اعرتاضات أوردت على قواعتد بستبب انعتدام هتذا الشترط .يقتول
معرتضتتا علتتى المنا قتتة« : -عامتتة قضتتاياهم الكليتتة منتقضتتة با لتتة،
ابتتن تيميتتة -
ً
ألهنم يدعون فيها العموم ،بنا ًء على متا عرفتوه متن التجتارب والعتادات ،وتكتون
تلك منتقضة يف نفس األمر كما هو الواقع ،فإن من قتال :كتل نتار فإنهتا ت ْحترق متا
الق ْته؛ إنما قاله ألجل إحساسه بما أحس به من جزئيات هذا الكلي ،وقد انتتقض
ذلك عليه بمالقاهتا للياقوت والسمندل وغير ذلك»( .)2ا
ثان ًيا:اأنامؤساسامعنًاىازائدً ااع اااشت لاعليهاكلافرد:ا
المعنى الزائد هو «داللتها على تعميم أو تغليب أو تقوية أو تصحيح ونحتو
ذلك؛ ألنه إذا لم يكن كذلك لم يكن هناك فرق بين داللة الجزئي الواحد وداللتة
الحاالت المتعددة.
( )1االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية ،ص.224

( )2درء تعارض العقل والنقل ،تقي الدين ابن تيمية ،تحقيق :د .محمد رشاد سالم ،جامعة اإلمام محمد
ابن سعود اإلسالمية ،ط1411 ،2هت1221 -م.)322 /7( ،

()35

مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
وهذا الشترط نتابع متن حقيقتة االستتقراء التتي هتي إصتدار حكتم عتام عتن
ريق بعض الجزئيات التي ثبت فيها الحكتم ،وهتذا الشترط ظتاهر يف االستتقراء
الن تاقص ستتواء كانتتت نتيجتتته كليتتة أم تغليبي تة ،والمقصتتود أن نتيجتتة االستتتقراء
ال تفيد يف الحكتم علتى أفتراد النتوع ،إذا كانتت مجترد تلختيص وذكْتر لمتا تمتت
مالحظته فقط دون تأسيس معنى جديد»( .)1ا
ثال ًثا:ابناؤهااعلىاال ناسب اال عتبرةاأواالطراداال نا اللنقض:ا
وقد نبه القرايف علتى أهميتة المناستبة لتعمتيم الح ْكتم يف القواعتد الشترعية،
قائال« :ما ال يشتمل علتى موجتب االعتبتار فتال يمكتن جعلته قاعتدة شترعية ،بتل
ً
ينبغي ْ
أن يضاف إليه من القيود الموجبة للمناسبة ما يوجب اشتماله على موجب
ُّ
وتقتتل النقتتوض عليتته ،وتظهتتر مناستتباته ،أمتتا عتتدم المناستتبة وكثتترة
االعتبتتار،
النقوض ،فاعتبار هذا من غير ضرورة خالف المعلوم من نمط الشريعة»(.)2
كمتتا أن «ا تتراد النتيجتتة االستتتقرائية شتترط ال بتتد منتته ،وإنمتتا يكشتتف عتتدم
اال راد اختبارها بتنزيلهتا علتى متا يتدخل تحتت موضتوعها ،فتإذا امتنتع التطبيتق
بوجه صحيح دل على اختالل هذا الشرط»( .)3وإنما لزم هذا الشرط ألن «نتيجتة
( )1االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية ،مرجع سابق ،ص.227 -226
( )2ينظر :الفروق ،أحمد بن إدريس القرايف ،تحقيق :خليل المنصور ،دار الكتب العلمية بيروت/3( ،
.)41
( )3االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية ،مرجع سابق ،ص.228

()36

مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
االستقراء ال محل لها من القبول ما لم تكن مفيدة للعلم أو غلبة الظتن المعتتد بته
عند العلماء ،وهذا من المس َّلمات عند األصوليين ( ،)...وال تفيتد العلتم والظتن
الغالب إال بما اشترط»(.)1
راب ًعا:األايعارضامع يماالحتمامااهساأقسىامنه:ا
إن «الحكم الذي يالحظه التم ْست ْقري يف األمور المعينة ،والذي يريد حملته
متجاوزا بتذلك حتدود المشتاهدة ،يجتب أن ال يعتارض بمعتارض
على أمر كلي
ً
أقوى»( .)2ا
خصائصاعلماالتاسيرا ااستع الهالالستقراء:اا
لقد بين ائف ٌة متن أكتابر المفسترين أن «إلحتاق الفترد بتاألعم األغلتب هتو
المنهج الصحيح يف تفسير النصوص القرآنية والنبوية إال ْ
أن يتأيت معتارض مقتاوم
()3

لهذا اإللحاق أقوى منه» ؛ حيث يقول الطربيؒ

« :تأويل كتاب اهلل تبتارك

وتعالى غير جائز صترفه إال إلتى األغلتب متن كتالم العترب التذين نتزل بلستانهم
القرآن المعروف فيهم ،دون األنكر التذي ال تتعارفته ،إال ْ
أن يقتوم بختالف ذلتك
حج ٌة يجب التسليم لها»(.)4
( )1االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية ،ص.228
( )2االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية ،ص.222
( )3االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية ،ص.382
( )4جامع البيان ،الطربي ،مرجع سابق.)8 /7( ،

()37

مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
شروطاإلحاقاالاردابا عماا غلب:اا
اإللحاق من «مسائل الرتجيح التتي ال يقتوم هبتا إال المحققتون متن العلمتاء
()...؛ ولذلك كان األخذ هبذه القاعدة مطل ًقتا ستب ًبا يف ستريان الغلتط يف نتائجهتا،
معتصما ضعي ًفا لمتا يترد عليهتا متن
مما جعل ابن السبكي يصف األخذ هبا مطل ًقا
ً
نقوض كثيرة .لكن هذه النقوض ال ترد إال بسبب واحد ،هو عتدم االلتفتات إلتى
الصتور التتي
توافر الشروط أو اختاللها عنتد التطبيتق ،والغفلتة عتن التفريتق بتين ُّ
تلحق والتي ال تلحق فيأيت الغلط الذي ال يتيستر نفيته إال علتى ذوي البصتائر»(.)1
ومن الشروط التي ال بد منها لصحة اإللحاق:
أول:االتحققا اثبستاالا َاغ َالب ا اناساا مر:ا
ًا
ودعوى ا ْلغلبة «ال تسلم إال بعتد ثبوهتتا ،فمتا كتل متا ا ُّدعيت ْت غلبتته غال ًبتا يف
نفس األمر؛ إ ْذ من الممكن أن تتوهم غلبة ثم يتبين األمر بعكستها ،والتحقتق متن
ا ْلغلبة يتم باستقراء االستعماالت وغيرها»( .)2ا
ا

( )1االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية ،مرجع سابق ،ص .152
( )2االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية ،ص.153 -152

()38

مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
أنالايتسناالغالباملغى:ا
ثان ًيا:ا
ُ
هنتتاك «غلبتتات ألغاهتتا الشترع ولتتم يلتفتتت إليهتتا ،فهتتذه ال تعتمتتد يف إلحتتاق
الفرد هبا يف الحكم ( ،)...وأما مطلق الغالب كيف كان يف جميع صتوره فختالف
اإلجماع»( .)1ا
ثال ًثا:اأنايتسناالاردامفاجنساالغالب:ا
وتحديد «كونه من جنس الغالب يحتاج إلتى تأ ُّمتل قتوي ،فتإن ذلتك يعترف
أحيانًا بالحس ،وأحيانًا بداللة السياق والقرائن ،وغير ذلك»( .)2ا
راب ًعا:اأنالايعارضااإللحاقامااهساأقسىامنه:ا
العمل هبذه القاعدة قد «يكون متن بتاب اليقتين ،وقتد يكتون متن بتاب غلبتة
الظن ،والعمل بالظن الغالب مشروط بتعذر اليقين ،فإذا وجد معارض أقوى متن
هذا اإللحاق فإنه ي ْلغي العمل به»(.)3
يتبين إذن أن االستقراء المستعمل يف التقعيد للتفسير هو االستقراء ال َّت ْغليبي
خاصتتتةً؛ والتقعيتتتد المشتتترتك بتتتين قواعتتتد المفستتترين يقتضتتتي االستتتتقراء التتتتام

( )1االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية ،ص.153
( )2االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية ،ص.153
( )3االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية ،ص.154

()32

مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
لمقتتدمات تفاستتيرهم إلمكانيتتة ذلتتك؛ متتع بعتتض األمثلتتة التغليبيتتة متتن تفستتيرهم
لييات القرآنية.
ومن شروط التقعيد للتفسير باالستقراءْ :
أن نصتوغ القاعتدة صتياغة جامعتة
بين مختلف عبارات المفسرين ،وأن تكون هذه القاعدة مطردة أو غالبة عند أهتم
المفسرين المعروفين ،وأال تعارض القاعدة النصوص القطعية؛ سواء كانت هذه
والستنة ،أو
النصتوص تصتريحات المفسترين يف مقتدماهتم ،أو نصتتوص الكتتاب ُّ
أقوال الصحابة والتابعين التمجمع عليها.
ا

()41

مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
املبحث الثالث :مسلك التقعيد بالقياس:
وتقويما.ا
يدرس هذا المبحث مسلك التقعيد بالقياس؛ توصي ًفا ،ومناقشةً،
ً
املطلب األول :توصيف هذا املسلك:
يتناول هذا المطلب التعريف بالتقعيد بالقياس؛ مع بعض األمثلة التطبيقية
لهذا المسلك يف التقعيد لتفسير القرآن الكريم.
أصتل واحتدٌ ُّ
االقياسالغ ً:ا«القاف والواو والستين ٌيتدل علتى تقتدير شتيء
بشيء ،ثم يص َّرف فتقلب واوه يا ًء ،والمعنى يف جميعه واحتد .فتالق ْوس :التذراع،
وسميت بذلك ألنَّه يقدر هبتا المت ْذروع ( .)...ومنته القيتاس ،وهتو تقتدير َّ
الشتيء
بالشيء»( .)1ا
فطالحا :هتتو « لتتب أحكتتام الفتتروع المستتكوت عنهتتا ،متتن
اوالقيففاساا فً
األصتتول المنصتتوص عليهتتا ،بالعلتتل المستتتنبطة متتن معانيهتتا؛ ليلحتتق كتتل فتترع
بأصتله ،حتتى ي ْشتركه يف حكمته .فحقيقتتة القيتاس :تستوية يف الحكتم بتين فتترعين
أحتتدهما منصتتوص عليتته واآلختتر مستتتجد ،بجتتامع اشتترتاكهما يف العل تة .وهتتذا
يقتضي أن يكون للقياس أربعة أركان؛ هي :األصل والفرع والحكم والعلة»(.)2

( )1معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،مادة( :ق.و.س) ،مرجع سابق.)41 /5( ،
( )2التجديد األصولي؛ نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه ،إعداد جماعي بإشراف :د .أحمد بن
عبد السالم الريسوين ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،ط1435 ،1هت2114 -م ،ص.346

()41

مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
االتقعيففدابالقيففاس :إن العتتالم إذا استتتوعب نظريتتة القيتتاس ،واهتتتدى إلتتىمعرفة أركانه وشرو ه ومستالك العلتة فيته وستائر مباحثته األخترى ،فإنته يتكتون
لديه فكر قياسي ومنهاج قياسي يصوغ على أساسهما ويف ضتوئهما قواعتد تتربط
الواحدة منها جملة من الفروع التي تجمعها وحدة المناط(.)1
االتقعيففداللتاسففيرابالقيففاس :يمكتتن االستتتعانة بتتالمنهج القياستتي لصتتياغةقواعتتد تفستتيرية للقتترآن الكتتريم ،وذلتتك بالقيتتاس علتتى القواعتتد التتتي تتتم بناؤهتتا
باستقراء نصوص المفسرين.
تم).ا
ومثا اذلك:االقساعداال ُ قاس اعلىاقاعدة:ا(رداال ُا َاتشاباهاإلىاال ُاح َا
نص ابن كثير ؒ

على هذه القاعدة بقوله« :يخرب تعالى أن يف القرآن

آيات محكمات هن أم الكتاب ،أي :بينات واضحات الداللة ،ال التباس فيها
على أحد من الناس ،ومنه آيات أخر فيها اشتباه يف الداللة على كثير من الناس
أو بعضهم ،فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه ،وح َّكم م ْحكمه على متشاهبه
عنده ،فقد اهتدى .ومن عكس انعكس؛ ولهذا قال تعالى :ﱹﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ [آل عمران ]7 :أي :أصله الذي يرجع إليه عند

( )1ينظر :نظرية التقعيد الفقهي ،مرجع سابق ،ص.113

()42

مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
االشتباه ،ﱹﮢ ﮣﱸ [آل عمران ]7 :أي :تحتمل داللتها موافقة المحكم،

وقد تحتمل شي ًا آخر من حيث اللف والرتكيب ،ال من حيث المراد»(.)1
وقاعدة( :رد المتشابه إلى المحكتم) يمكتن أن نقتيس عليهتا قواعتد أخترى
من قبيل( :رد العتام إلتى الختاص) ،و(رد المطلتق إلتى المق َّيتد) ،و(رد المتت ْجمل
إلتتى المب ت َّين) ...ثتتم بعتتد ذلتتك ننظتتر يف مناستتبات تطبيتتق هتتذه القواعتتد يف كتتتب
التفسير.
ومثا اذلك :تطبيق الشنقيطي لقاعدة( :رد العام إلى الخاص) ،يف تفسير
قوله تعالى :ﱹﭲ ﭳ ﭴ ﭵﱸ [الزلزلة ،]3 :حيث يقول« :لف اإلنسان هنا عام
وظاهره أن كل إنسان يقول ذلك ،ولكن جاء ما يدل على أن الذي يقول ذلك هو
الكافر .أما المؤمن فيقول :هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ،وذلك يف
قوله :ﱹﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﱸ [يس ،]52 ،51 :فالكافر يدعو
بالويل والمؤمن يطم ن للوعد»(.)2
ا
( )1تفسير القرآن العظيم ،الحاف إسماعيل بن عمر بن كثير ،تحقيق :سامي بن محمد السالمة ،دار يبة
للنشر والتوزيع -الرياض ،ط1421 ،2هت1222 -م.)7 -6 /2( ،
( )2تتمة أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،عطية محمد سالم ،مرجع سابق.)431 /2( ،
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
وقاعدة:ا(العا َاللامرمبط اب قا داالقرآن).ا
وهتتذه القاعتتدة تتتم قياستتها علتتى قاعتتدة( :العل تل مرتبطتتة باألحكتتام) التتتي
استعملها مفسترو آيتات األحكتام؛ حيتث يقتول القر بتي يف تفستير قولته تعتالى:
ﱹﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱸ [الممتحنتتتتتتتة:]11 :
«ﱹﯕ ﯖ ﯗ ﱸ أي :بما يظهر من اإليمان .وقيلْ :
إن علمتمتوهن مؤمنتات
قبل االمتحتان ،ﱹ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱸ أي :لتم يحتل اهلل
مؤمن ًة لكافر ،وال نكاح مؤمن لمشركة.
وهذا ُّ
أدل دليل على َّ
أن الذي أوجب فرقة المسلمة متن زوجهتا إستالمها ال
هجرهتا .وقال أبو حنيفة :الذي َّفرق بينهما هو اختالف التدَّ ار ْين .وإليته إشتارة يف
مذهب مالك ،بل عبتارة .والصتحيح األول؛ َّ
ألن اهلل تعتالى قتال :ﱹ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤﱸ فبتتت َّين أن الع َّلتتتة عتتتدم الحتتتل باإلستتتالم ،ولتتتيس بتتتاختالف التتتدار.

واهلل أعلم»(.)1
وإنما يصح هذا التقعيد بالقياس باعتبار أن مقاصد القرآن الكتريم إنمتا هتي
أحكام كلية تم قياسها على األحكام الجزئية كما يف تفسير القر بتي؛ حيتث ربتط
الشا بي العلة بالحكمة والمصلحة أو المفسدة بقوله« :وأما العلتة؛ فتالمراد هبتا:
( )1الجامع ألحكام القرآن للقر بي ،مرجع سابق.)64 -63 /18( ،
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
الحكم والمصالح التي تعلقت هبا األوامر أو اإلباحة ،والمفاسد التي تع َّلقت هبتا
النَّواهي»(.)1
ومفاأمثل امطبيقاهذهاالقاعدة:ا
قتتول ستتيد قطتتب عنتتد تفستتير قولتته تعتتالى :ﱹﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱸ [البقتتترة ،]31 :بتتتأن المالئكتتتة «يتتترون
التسبيح بحمد اهلل والتقديس له ،هو وحده الغاية المطلقتة للوجتود ،وهتو وحتده
العلة األولى للخ ْلق»()2؛ حيث «خفيت عليهم حكمة المشي ة العليا ،يف بنتاء هتذه
األرض وعمارهتا ،ويف تنمية الحياة وتنويعها ،ويف تحقيق إرادة الختالق ونتاموس
الوجود يف تطويرها وترقيتها وتعديلها ،على يد خليفة اهلل يف أرضه»(.)3
ا

( )1الموافقات ،مرجع سابق.)411 -411 /1( ،
( )2يف ظالل القرآن ،سيد قطب ،دار الشروق القاهرة ،الطبعة 1425 ،17هت2114 -م.)56 /1( ،
( )3يف ظالل القرآن ،سيد قطب.)57 /1( ،
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
املطلب الثاين :مناقشة وتقومي هذا املسلك:
يناقش هذا المطلتب االختتالف بستبب التقعيتد بالقيتاس ،ويقترتح ضتوابط
التقعيد التي قد تمكننا من تجاوز االختالف يف هذا المسلك ،ومن اقرتاح حلتول
عملية لكيفية القياس على قواعد المفسرين.ا
الختالفابسبباالتقعيدابالقياس:اا
إذا كان «جمهور العلماء قتد اتفقتوا علتى العمتل بالقيتاس ( ،)...فتإنهم قتد
اختلفتتوا يف جوانتتب منتته تتترتبط بالعلتتة؛ ألنهتتا هتتي منتتاط الحكتتم وعلتتى أساستتها
يجتتري القيتتاس ،وي ْلح تق غيتتر المنصتتوص بالمنصتتوص .ويرجتتع اختتتالفهم يف
تحديد العلة إلى كون مسالك ثبوهتا متعددة ومتفاوتة يف الوضوح والغمتوض؛ إ ْذ
منها المنقتول ومنهتا المعقتول .فالعلتة الثابتتة بالنقتل هتي متا كانتت منصوصتة أو
مجم ًعا عليها»(.)1
أما العلة التي مسلكها العقل واالجتهاد ،فالمجتال فيهتا واستع لالختتالف؛
لكن يمكن حصر هذا االختالف يف صورتين:
ا

( )1نظرية التقعيد الفقهي ،مرجع سابق ،ص.385
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
الصسرةاا ولى:االختالفا اأ لاوجسداالعل  :اا
بمعنتى «هتتل يمكتتن للعقتل ْ
أن يتتدركها أم ال؟ ويكتتون مبنتى ذلتتك أن التتذين
تثبتتت لهتتم معقوليتهتتا يقيستتون عليهتتا؛ أمتتا التتذين ال يثبتتت لهتتم أنهتتا معقولتتة فتتال
يقيسون عليها»(.)1
الصسرةاالثاني :االختالفا امحديداالعل :ا
بمعنتتى االتفتتاق يف «أصتتل وجودهتتا يف المقتتيس عليتته متتع االختتتالف يف
تحديدها لكوهنا غير منصوصة وال مجمع عليها»(.)2
ضسابطاالتقعيدابالقياس:اا
ذكر علماء األصول مسالك كثيترة ومهمتة للرتجتيح بتين األقيستة متن جهتة
أركاهنا (األصل والفرع والعلتة والح ْكتم) ،ونكتفتي هنتا بتذ ْكر متا بينته الخضتري
بقوله« :وهذا الرتجيح نوعان:
ا و  :الرتجيح بالمسلك الذي ي ْثبت العلة.
الثاي :الرتجيح بالح ْكمة التي ألجلها شرع الحكم.

( )1نظرية التقعيد الفقهي ،ص.386
( )2نظرية التقعيد الفقهي ،ص.386
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
فبالنوع األول :يرجح ما ثبتت عليته بإجماع قطعي ،ثم ما ثبتت عليته بتنص
صريح قطعي ،ثم ما بنص صريح ظني.)1(»...
يتبين مما سبق بأن هناك مسالك كثيرة ومهمة للرتجيح بتين األقيستة ،منْهتا:ا
الرتجيح بالمسلك الذي ي ْثبت العلة ،بحيث يرجح ما ثبتت عل َّيته بإجماع قطعتي،
ثبتت عليته بنص صريح قطعي ،ثم ما بنص صريح ظني...
ثم ما ْ
حكمتا كل ًّيتا،
أيضتا علتتى التقعيتد بالقيتاس ،باعتبتتار القاعتدة
وهتذا ينستحب ً
ً
وباعتبار علة التقعيد بالقياس الوصف المناسب لقياس قاعدة على أخرى.
فثال :قاعتتدة (رد المتشتتابه إلتتى الم ْحك تم) يمكتتن أن نقتتيس عليهتتا قواعتتد
ف ف ًا
أختترى متتن قبيتتل (رد العتتام إلتتى الختتاص) ،و(رد المطل تق إلتتى المق َّي تد) ،و(رد
الم ْجمل إلى المب َّين) ...ويمكن اعتبار علة هذا التقعيتد بالقيتاس بتأن يف جميعهتا
يكون (رد الظني إلى القطعي).
وللحكم على صحة هذه القواعتد يجتب إثبتات مستلك ثبتوت هتذه العلتة،
والذي يمكن ربطه بنص الحديث النبوي( :د ْع ما يريبك إلى ما ال يريبك)(.)2

( )1االجتهاد المقاصدي ،الخادمي ،مرجع سابق ،ص.152 -158
( )2قال الرتمذي :حديث حسن صحيح ،وقال الذهبي :سنده قوي ،وقال األلباين :إسناده صحيح .ينظر:
إرواء الغليل لأللباين ،مرجع سابق.)44 /1( ،
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
يقول ابن عثيمينؒ

« :وهتذا الحتديث متن جوامتع الكلتم ومتا أجتوده

ٌ
شكوك يف أشياء كثيترة ،فنقتول :د ْع متا
وأنفعه للعبد إذا سار عليه ،فالعبد يرد عليه
فيه شك إلى ما ال شتك فيته حتتى تسترتيح وت ْستلم ،فكتل شتيء يلحقتك بته شتك
وقلق وريب اتركه إلى أمر ال يلحقك به ريب ،وأما إذا وصل إلى حتد الوستواس
تت لتته .وهتتذا يكتتون يف العبتتادات ،ويكتتون يف المعتتامالت ،ويكتتون يف
فتتال تلتفت ْ
النكاح ،ويكون يف كل أبواب العلم»(.)1
يتبين مما سبق أن التقعيد للتفسير بالقياس له ضتوابط كثيترة ،منهتا:اتترجيح
القواعتتد المقاس تة علتتى قواعتتد المفس ترين بالمستتلك التتذي يثبتتت عل تة القيتتاس؛
والستنة وأقتوال الصتحابة والتتابعين ،ثتم متا
بحيث يرجح ما ْ
ثبتت عليته بالكتاب ُّ
ثبتت عليته بنص صريح للمفسر ،ثتم
ثبتت عل َّيته بإجماع أغلب المفسرين ،ثم ما ْ
ْ
ما بنص تفسيري ظني...
ا

( )1شتترح األربعتتين النوويتتة ،محمتتد بتتن صتتالح العثيمتتين ،دار الثريتتا للنشتتر والتوزيتتع -الريتتاض ،ط،3
1425هت2114 -م ،ص.177
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
املبحث الرابع :مسلك التقعيد بالتخريج:
يتتتدرس هتتتذا المبحتتتث مستتتلك التقعيتتتد بتتتالتخريج؛ توصتتتي ًفا ،ومناقشتتتةً،
وتقويما.
ً
املطلب األول :توصيف هذا املسلك:
يتناول هذا المطلب التعريف بالتقعيد بالتخريج؛ مع بعض األمثلة التطبيقية
لهذا المسلك يف التقعيد لتفسير القرآن الكريم ،والنظر يف مناسبات القواعتد التتي
تم تأسيسها.
االتخريجالغ ًا:اقال ابن فارس« :الخاء والراء والجيم أصالن ،وقتد يمكتنالجمع بينهما ،إال أنا سل ْكنا الطريق الواضح .فاألول :النفاذ عن َّ
الشيء .والثتاين:
اختالف لونين»(.)1
ويبدو أن معنى الخروج األقرب للمعنى االصطالحي هو النفاذ عن الشيء
وتجاوزه.
اوالتخريجا اال طالح :له عدة معتان عنتد الفقهتاء واألصتوليين ،منهتا:التوص تل إلتتى أصتتول األئمتتة وقواعتتدهم التتتي بن ت ْوا عليهتتا متتا توصتتلوا إليتته متتن
«
ُّ
أحكام ،يف المسائل الفقهية المنقولة عنهم ،وذلتك متن ختالل تتبتع تلتك الفتروع
( )1معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،مادة( :خ.ر.ج) ،مرجع سابق.)175 /2( ،
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
توصتل إليته،
ً
الفقهية واستقرائها استتقرا ًء
شتامال يجعتل المخترج يطمت ن إلتى متا َّ
فيحكم بنسبة األصل إلى ذلك اإلمام»( .)1ا
وصتل إلتتى القواعتتد المشتترتكة عنتتد
اوالتقعيففداللتاسففيرابففالتخريجاهففس :الت ُّمعظم أئمة التفسير باستقراء كتب التفاسير ومقدماهتا.
أمثل امطبيقي ا امخريجاالقساعدامفامختلماكتباالتاسير:اا
افالايصاراإلىاغيره).ا
ُا
وكانانصاا ااآلي
الحدياا
ُا
(إذااثبتا
َا
قاعدة:ا
ًّ
ومن العلماء الذين اعتمدوا على هذه القاعدة :الطربي( ،)2وابتن العربتي(،)3
وابن عطية( ،)4والقر بي( ،)5وغيرهم.
فمثال :قال اإلمام الطربي مقتر ًرا هتذه القاعتدة ومرج ًحتا هبتا يف تفستير قولته
ً
تعتتتتتالى :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱸ [الحتتتتتج:]1 :

( )1التخريج عند الفقهاء واألصوليين؛ دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية ،د .يعقوب بن عبد الوهاب
الباحسين ،مكتبة الرشد -الرياض1414 ،هت ،ص.12 -11
( )2قواعد الرتجيح عند المفسرين؛ دراسة نظرية تطبيقية ،د .حسين بن علي ،دار القاسم ،ط1417 ،1هت-
1226م ،ص.126
( )3قواعد الرتجيح عند المفسرين ،ص.128
( )4قواعد الرتجيح عند المفسرين ،ص.128
( )5قواعد الرتجيح عند المفسرين ،ص.128
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
«وهذا القول الذي ذكرناه عن علقمة والشعبي ومن ذك ْرنا ذلتك عنتهٌ ،
قتول ،لتوال
مجيء الصحاح من األخبتار عتن رستول اهلل ﷺ بخالفته ،ورستول اهلل ﷺ أعلتم
بمعاين و ْحي اهلل وتنزيله .والصواب من القول يف ذلك ما ص َّح به الخرب عنه»(.)1
الحديااوكانا امعنىاأحداا قسا افتسامفرجاحالفهاعلفىا
ُا
(إذااثبتا
َا
وقاعدة:ا
مااخالاه).اا
ومن العلماء الذين اعتمدوا على هذه القاعدة :الطربي( ،)2وابتن العربتي(،)3
وابن كثير( ،)4وغيرهم.
ثال :قال الحاف ابن كثير يف تفستير قتول اهلل تعتالى :ﱹﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ف ً

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﱸ [ص« :]35 :الصحيح أنه سأل من اهلل م ْل ًكتا ال يكتون
ألحد متن بعتده متن البشتر مثلته ،وهتذا هتو ظتاهر الستياق متن اآليتة ،وبته وردت
األحاديث الصحيحة من رق عن رسول اهلل ﷺ»(.)5ا
ا

( )1جامع البيان ،الطربي ،مرجع سابق.)442 /16( ،
( )2قواعد الرتجيح عند المفسرين ،مرجع سابق ،ص.217
( )3قواعد الرتجيح عند المفسرين ،ص.217
( )4قواعد الرتجيح عند المفسرين ،ص.218
( )5تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير ،مرجع سابق.)71 /7( ،
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
يالتالغيبياتالادليلاعليتا).ا
َا
وقاعدة:ا(لا ُامح َالااآلياتاعلىاماص
ومن العلماء الذين اعتمدوا على هتذه القاعتدة :الطتربي( ،)1وابتن عطيتة(،)2
والفخر الرازي( ،)3وابن كثير( ،)4وغيرهم.
ف ًثال :قال ابن عطية بعد أن ساق اإلسرائيليات يف تحديد الشجرة التي أكل
منها آدم ڠ« :وليس يف شيء من هذا التعيين متا يعضتده خترب ،وإنمتا الصتواب
أن يعتقد أن اهلل تعالى هنتى آدم عتن شتجرة ،فختالف هتو إليهتا وعصتى يف األكتل
منها»(.)5ا
وقاعدة:ا(كلااماسيرااخا َالماالقرآناأواالسنا اأوااإلج اعافتساردا).اا
وقتد بتتق هتذه القاعتتدة اإلمتام أبتتو بكتر بتتن العربتي يف تفستتير قولته تعتتالى:
ﱹﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ [البقرة ،]185 :حيث قال« :فيه قوالن:
ا و  :من شهد منكم الشهر وهو مقيم ثم سافر؛ لزمه الصوم يف بقيته .قالته
ابن عباس ،وعائشة.
( )1قواعد الرتجيح عند المفسرين ،مرجع سابق ،ص.233
( )2قواعد الرتجيح عند المفسرين ،ص.234 -233
( )3قواعد الرتجيح عند المفسرين ،ص.234
( )4قواعد الرتجيح عند المفسرين ،ص.234
( )5المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز ،عبد الحق بن غالب بن عطية ،تحقيق :عبد السالم عبد الشايف
عبد الشايف محمد ،دار الكتب العلمية -بيروت ،ط1422 ،1هت2111 -م.)128 /1( ،

()53

مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
الثاي :من شهد منكم الشهر فليصم منه ما شهد ولي ْفطر ما سافر.
وقد سقط القول األول باإلجماع من المستلمين كلهتم علتى الثتاين ،وكيتف
يصح أن يقول ر ُّبنا سبحانه( :فمن شهد متنكم الشتهر فليصتم منته متا لتم يشتهد)،
ُّ
وقد روي أن النبي ﷺ ستافر يف رمضتان فصتام حتتى بلتغ الكديتد ،فتأفطر وأفطتر
المسلمون»(.)2()1
هذه القاعدة من األصول المتفق عليهتا بتين علمتاء األمتة المعتتد هبتم ،حيتث
يقول ابن تيميةؒ

« :ومن األصول المتفق عليها بتين الصتحابة والتتابعين لهتم

بإحستتتان أنتتته ال يقبتتتل متتتن أحتتتد قتتتط أن يعتتتارض القتتترآن؛ ال برأيتتته ،وال ذ ْوقتتته،
وال معقوله ،وال قياسه ،وال و ْجده ،فإهنم ثبت عنهم بالرباهين القطعيتات واآليتات
البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق ،وأن القرآن يهدي للتتي هتي أقتوم...؛
ولهذا ال يوجتد يف كتالم أحتد متن الستلف أنته عتارض القترآن بعقتل ورأي وقيتاس
( .)...ولم يكن السلف يقبلون معارضة اآلية إال بآية أخترى تفسترها وتنستخها ،أو
بسنة الرسول ﷺ تفسرها»(.)3
( )1ولف البخاري هو« :عن ابن عباس ﭭ أن رستول اهلل ﷺ :خترج إلتى مكتة يف رمضتان ،فصتام حتتى بلتغ
الكديد أفطر؛ فأفطر الناس» .ينظر :صحيح البختاري ،كتتاب :الصتوم ،بتاب :إذا صتام أيا ًمتا متن رمضتان ثتم
ستتافر ،تتتح :محمتتد زهيتتر بتتن ناصتتر الناصتتر ،دار تتوق النجتتاة للطباعتتة والنشتتر والتوزيتتع -بيتتروت ،ط،1
1422هت.)34 /3( ،
( )2قواعد الرتجيح عند المفسرين ،مرجع سابق ،ص.222 -221
( )3قواعد الرتجيح عند المفسرين ،مرجع سابق ،ص.212
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
املطلب الثاين :مناقشة وتقومي هذا املسلك:
يناقش هذا المطلب االختالف بستبب التقعيتد بتالتخريج ،ويقترتح ضتوابط
التقعيد التي قد تمكننا من تجاوز االختالف يف هذا المسلك ،ومن اقرتاح حلتول
عملية لكيفية تخريج قواعد المفسرين.
الختالفابسبباالتقعيدابالتخريج:اا
التخريج ألصول أئمة التفسير هو مظنة لالختالف لعدة أسباب ،منها:
 أن تختتريج قواعتتد أئمتتة التفستتير يتعلتتق بدرجتتة استتتقراء كتتتب التفاستتير،ويتعلق بتقدير التتمخرجين للقاعتدة التتي استتعملها المفستر؛ فقتد يقتدر أحتدهم
قاعدةً ،ويقدر اآلخر قاعد ًة أخرى.
نظرا الختالف مذاهبهم
 وألن المفسرين اختلفوا يف بعض قواعد التفسير ًاللغوية ،والفقهية ،واألصولية ،والكالمية؛ بحيث إن التخريج سيؤدي إلتى ركتام
من القواعد المتعارضة فيما بينها.
ثال :ذكر الشا بي بعض أسباب الخالف بين العلمتاء،اواستتعان يف ذلتكا
ف ًا
بكتاب ابن السيد يف أسباب الخالف الواقع بين حملة الشريعة التذي حصترها يف
ثمانية أسباب ،على الشكل اآليت:
أحدها:ااالشرتاك الواقع يف األلفتاظ ،واحتمالهتا للتتأويالت ،وجعلته ثالثتة
أقسام:
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
 اشرتاك يف موضوع اللف المفرد؛ كالق ْرء ،وﱹﮇﱸ يف آية الحرابة.التصتتترف ،نحتتتو :ﱹﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
 واشتتترتاك يف أحوالتتته العارضتتتة يفُّ

ﯰﱸ [البقرة.]282 :
 -واشتترتاك متتن قبتتل الرتكيتتب ،نحتتو :ﱹﯪ ﯫ ﯬﱸ [فتتا

ر.]11 :

ﱹﮒ ﮓ ﮔﱸ [النساء.]157 :
والثاي :دوران اللف بين الحقيقة والمجاز ،وجعله ثالثة أقسام:
 -ما يرجتع إلتى اللفت المفترد ،نحتو حتديث النتزول ،وﱹﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﱸ [النور.]35 :
 وماايرجع إلى أحواله ،نحو :ﱹﭧ ﭨ ﭩ ﭪﱸ [ستبأ ،]33 :ولم يبينوجه الخالف.
 وما يرجتع إلتى جهتة الرتكيتب؛ كتإيراد الممتنتع بصتورة الممكتن ،ومنته:تى ربتي )1()...الحتديث ،وأشتباه ذلتك ممتا يتورد متن أنتواع الكتالم
(ل ْن قدر عل َّ
بصتتورة غيتتره؛ كتتاألمر بصتتورة الختترب ،والمتتدح بصتتورة التتذم ،والتكثيتتر بصتتورة
التقليل ،وعكسها.

( )1صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب :حديث الغار ،مرجع سابق.)176 /5( ،
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
والثالا :دوران الدليل بين االستقالل بالحكم وعدمه؛ كحديث الليث بتن
سعد مع أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن ش ْبرمة يف مسألة البيع والشرط ،وكمستألة
الجرب والقدر واالكتساب.
والراب

:ادورانه بين العموم والخصتوص ،نحتو :ﱹﯿ ﰀ ﰁ ﰂﱸ [البقترة:

 ،]256ﱹﭰ ﭱ ﭲ ﭳﱸ [البقرة.]31 :
والخامس :اختالف الرواية ،وله ثماين علل.
والسادس:اجهات االجتهاد والقياس.
والساب :ادعوى النسخ وعدمه.
والثامف :ورود األدلة على وجوه تحتمتل اإلباحتة وغيرهتا؛ كتاالختالف يف
األذان والتكبير على الجنائز ووجوه القراءات(.)1
يتبتتين ممتتا ستتبق أن أستتباب الختتالف بتتين العلمتتاء عديتتدة؛ إذن ال بتتد متتن
ضتتوابط محتتددة لتختتريج القواعتتد متتن كتتتب التفستتير متتن أجتتل تجتتاوز هتتذه
الخالفات.
ا

( )1ينظر :الموافقات ،مرجع سابق.)212 -211 /5( ،
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
ضسابطاالتقعيدابالتخريج:ا
ومن أهم ضوابط تجاوز االختالف يف التقعيتد للتفستير بتالتخريج :تترجيح
القواعتتد التتتي ال يتتؤول التفستتير هبتتا إلتتى مخالفتتة الكتتتاب والستتنة واإلجمتتاع
والقياس.
يقرر الشا بي بأن «المخالفة لألدلة الشرعية على مراتب؛ فمتن األقتوال متا
يكون خال ًفا لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع قطعي يف حكم كلي ومنها متا
يكتتون خال ًفتتا لتتدليل ظن تي ،واألدلتتة الظني تة متفاوتتتة؛ كأخبتتار اآلحتتاد والقيتتاس
الجزئية ،فأمتا المختالف للقطعتي؛ فتال إشتكال يف ا راحته ،ولكتن العلمتاء ربمتا
ذكتروه للتنبيتته عليته وعلتتى متا فيتته ،ال لالعتتتداد بته ،وأمتتا المخالفتة للظنتي؛ ففيتته
االجتهاد بنا ًء على التوازن بينه وبين ما اعتمده صاحبه من القياس أو غيره»(.)1
فإذا كان «الدليل الظني خرب اآلحاد فال سبيل لمخالفته بعد صتحته وثبوتته،
وقول المخالف مردود ما لم يستند قوله إلى خترب آختر»( ،)2و«كتل قتول تعارضته
السنَّة أو تدفعه ،وال دليل عليه من مثلها؛ ال وجه له»(.)3
ُّ

( )1الموافقات.)141 -132 /5( ،
( )2قواعد الرتجيح عند المفسرين ،مرجع سابق ،ص.215
( )3التمهيد لما يف المو أ من المعاين واألسانيد ،يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الرب ،تحقيق :سعيد
أعراب وآخرون ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية -المغرب1411 ،هت.)125 /26( ،
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
اطرقامعرف اا قسا اال خالا اللقرآناأواللسانا اأواإلج اعاا م :ا
ليس «كل أحد يدرك وجه مخالفة تلك األقوال للقرآن أو للسنة أو إلجمتاع
األمتتة ،وستتبيل معرفتهتتا هتتو تنبيتته العلمتتاء المجتهتتدين علتتى ذلتتك؛ ألهنتتم هتتم
العارفون بما وافق أو خالف»(.)1
فتتإن قيتتل« :فبمتتاذا يعتترف متتن األقتتوال متتا هتتو كتتذلك ممتتا لتتيس كتتذلك؟
فالجواب :أنه من وظائف المجتهدين ،فهم العارفون بمتا وافتق أو ختالف ،وأمتا
غيرهم فال تمييز لهم يف هذا المقام...
فإن قيل :فهل لغير المجتهتد متن المتفقهتين يف ذلتك ضتابط يعتمتده أو ال؟
وزلتال
ً
فالجواب :أن له ضاب ًطا تقريب ًّيا ،وهو أن متا كتان معتدو ًدا يف األقتوال غل ًطتا
ٌ
قليل جدًّ ا يف الشريعة ،وغالتب األمتر أن أصتحاهبا منفتردون هبتا ،قلمتا يستاعدهم
عليها مجتهد آخر ،فتإذا انفترد صتاحب قتول عتن عامتة األمتة فلتيكن اعتقتادك أن
الحق مع السواد األعظم من المجتهدين ،ال من المقلدين»(.)2
وإذا قال قائل« :كيف يتحقق اإلجماع مع وجود الخالف الذي أنت بصتدد
الرتجيح فيه؟!

( )1قواعد الرتجيح عند المفسرين ،مرجع سابق ،ص.221
( )2قواعد الرتجيح عند المفسرين ،ص.221
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
فالجواب عن ذلك من وجهين:
أحده ا :أن العلماء  ôقد نقلوا اإلجماع يف مسائل كثيرة ،وكذا نقلوا
لنا الخالف يف بعضها .وفعلهم هذا ال يخلو من أمرين:
ناقضتا لإلجمتاع؛ ألن مستتند
إما أنهم لم يعتدُّ وا هبذا الخالف ،ولم يعتربوه ً
اإلجماع النص ،ومن خالفه خالف النص ،فال عربة بقوله.
أو أن يكون اإلجماع انعقد بعد هذا الخالف.
ويف الحتتالتين إذا ذكتترت الختتالف ،إنمتتا أذكتتره لتتيعلم ستتقوط ذلتتك القتتول
المخالف؛ ألجل مخالفته لما استقر عليه اإلجماع.
واآلخر )...( :لقد فعل ذلك األئمة األعالم .فتجد أحدهم يناقش خال ًفا يف
محتجا علتى ذلتك باإلجمتاع المنعقتد علتى القتول
مسألة ما ،ويرد أحد األقوال،
ًّ
اآلخر»(.)1
يتبين مما سبق أن التخريج ألصول أئمة التفسير هو مظنتة لالختتالف لعتدة
أسباب ،منها :أن تخريج قواعتد أئمتة التفستير يتتأثر بتاختالف تقتدير المخترجين
للقاعدة التي استعملها المفسر ،وباختالف مذاهب المفسرين؛ اللغويتة والفقهيتة
واألصولية والكالمية.
( )1قواعد الرتجيح عند المفسرين ،ص.221 -221
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
ومتتن ضتتوابط تجتتاوز هتتذا االختتتالف :دراستتة مقارنتتة لمقتتدمات التفاستتير
المعروفة؛ وذلك من أجل التختريج التدقيق للقواعتد المشترتكة بتين المفسترين،
والستنة واإلجمتاع
وترجيح القواعد التي ال يؤول التفسير هبا إلى مخالفة الكتاب ُّ
والقياس ،وذلك باعتماد أقوال السواد األعظم من المجتهدين ال من المقلدين.
ا

()61

مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
اخلامتة:
أبرزانتائجاالبحا:ا
التقسيم بين مسالك التقعيد للتفسير هو تقسيم منهجي فقط؛ حيث غال ًبا متا
تتداخل هذه المسالك وال يستتغني أحتدها عتن اآلختر يف التقعيتد لتفستير القترآن
الكريم.
وهذا البحث تناول أربعة من هذه المسالك ،وهي :مسلك التقعيد بتالنص،
والتقعيد باالستقراء ،والتقعيد بالقياس ،والتقعيد بالتخريج.
ولض ت ْبط التقعيتتد للمفس ترين هبتتذه المستتالك يتعتتين احتترتام مجموعتتة متتن
الضوابط ،من بينها:
أول :محاولة رد جميع القواعد الظنية المستنبطة متن التفستير إلتى القواعتد
ً
التي صرح هبا المفسر يف سياق مقدمة تفسيره ،والتي هي قطعية الن ْسبة إليه.
ثان ًيففاْ :
أن تكتتون القاعتتدة جامعتتة مانعتتة ،وأن تكتتون هتتذه القاعتتدة مطتتردة أو
غالبتتتة عنتتتد أهتتتم المفستتترين المعتتتروفين ،وأال تعتتتارض القاعتتتدة تصتتتريحات
المفسرين يف مقدماهتم ،وأال تعارض نصوص الكتاب والستنة وأقتوال الصتحابة
والتابعين.
ثال ًثففا :القيتتاس خاصتتة علتتى القواعتتد التتتي ثبتتت ْت عل َّيتهتتا بإجمتتاع أغلتتب
المفسرين.
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
والستنة
راب ًعا :تخريج القواعد التي ال يؤول التفسير هبا إلى مخالفة الكتتاب ُّ
واإلجماع والقياس.
مس ياتاالبحا:ا
مسارا للتقعيد للمفسرين حسب المراحل
انطال ًقا مما سبق يمكن أن نقرتح
ً
اآلتية:
ال رحل اا ولى:اإنشاءامدونة لكل مفسر من المفسرين المعروفين؛ وذلتك
باستقراء القواعد التي استعملها يف تفسيره ،ثم غربلتهتا بردهتا إلتى القواعتد التتي
صرح هبا يف سياق مقدمة تفسيره.
ال رحل االثانيف :اإنشتاء مدونتة مشترتكة بتين المفسترين المعتروفين ،وذلتك
بصتتياغة القواعتتد المطتتردة أو الغالبتتة عنتتد أهتتم المفس ترين المعتتروفين صتتياغة
مشتترتكة ،ثتتم غربلتهتتا باالحتفتتاظ فقتتط بالقواعتتد التتتي ال تع تارض تصتتريحات
المفستترين يف مقتتدماهتم ،والتتتي ال تعتتارض نصتتوص الكتتتاب والستتنة وأقتتوال
الصحابة والتابعين.
ال رحل االثالث :اقيتاس قواعتد المفسترين بعضتها علتى بعتض ،ثتم غربلتهتا
باالحتفاظ فقط بالقواعد التي ثبت ْت عل َّيتها بإجماع أغلب المفسرين.
ال رحل االرابع :اإنشاء مدونة القواعد الحاكمة للعملية التفستيرية :متن بتين
القواعد التي تم الحصول عليها بتوظيف مختلتف مستالك التقعيتد للتفستير ،يتتم
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
والستنة
االحتفاظ فقط بالقواعد التتي ال يتؤول التفستير هبتا إلتى مخالفتة الكتتاب ُّ
واإلجماع والقياس؛ وذلك بدراسة مناستبات هتذه القواعتد ،وتحقيتق منا هتا يف
مختلف كتب التفاسير المعروفة.
هذا ،واهلل أعلم ،والحمد هلل رب العالمين.اا
│

ا
ا
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
قائمة املصادر واملراجع:
 االجتهتتاد المقاصتتدي ،د .نتتور التتدين مختتتار الختتادمي ،دار ابتتن حتتزم-بيروت ،ط1431 ،1هت2111 -م.
 أحكام القرآن ،ابن العربي ،نشر دار المعرفة -بيتروت ،بتحقيتق :محمتدعلي البجاوي.
 إرواء الغليتتل يف تختتريج أحاديتتث منتتار الستتبيل ،محمتتد ناصتتر التتديناأللبتتتاين ،المكتتتتب اإلستتتالمي -بيتتتروت ودمشتتتق ،ط1322 ،1هتتتت-
1272م.
 االستقراء وأثره يف القواعتد األصتولية والفقهيتة؛ دراستة نظريتة تطبيقيتة،الطيب السنوسي أحمد ،دار التدمرية ،ط1431 ،3هت2112 -م.
 أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،الشيخ محمد األمتين الشتنقيطي،تحقيق :بكر بن عبد اهلل أبو زيد ،دار عالم الفوائد للنشر والتوزيتع -مكتة
المكرمة ،ط1426 ،1هت.
 التتتأليف المعاصتتر يف قواعتتد التفستتير؛ دراستتة نقديتتة لمنهجيتتة الحكتتمبالقاعدية ،د .محمد صالح محمد سليمان ،و/أ .خليل محمود اليماين،
و/أ .محمتتود حمتتتد الستتتيد ،مركتتتز تفستتتير للدراستتتات القرآنيتتتة ،ط،1
1441هت2112 -م.
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مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
 تتمتتة أضتتواء البيتتان يف إيضتتاح القتترآن بتتالقرآن للشتتنقيطي ،عطيتتة محمتتدسالم ،ط1411 ،2هت1281 -م.
 التجديتتد األصتتولي؛ نحتتو صتتياغة تجديديتتة لعلتتم أصتتول الفقتته ،إعتتدادجماعي بإشراف :د .أحمد بن عبتد الستالم الريستوين ،المعهتد العتالمي
للفكر اإلسالمي ،ط1435 ،1هت2114 -م.
 التختتريج عنتتد الفقهتتاء واألصتتوليين؛ دراستتة نظريتتة تطبيقيتتة تأصتتيلية،د .يعقتتتوب بتتتن عبتتتد الوهتتتاب الباحستتتين ،مكتبتتتة الرشتتتد -الريتتتاض،
1414هت.
 تفستتير التحريتتر والتنتتوير ،محمتتد الطتتاهر بتتن عاشتتور ،التتدار التونستتيةللنشر -تونس1284 ،م.
 التفسير السياقي عند ابتن تيميتة؛ قتراءة نظريتة تطبيقيتة ،مقالتة متن كتابتة:محمد عبيدة ،موقع :مركز تفستير للدراستات القرآنيتة ،تتاريخ اإلضتافة:
 22رجب 1442هت.
 تفسير القترآن العظتيم ،إستماعيل بتن عمتر بتن كثيتر ،تحقيتق :ستامي بتنمحمد السالمة ،دار يبة للنشر والتوزيع ،ط1421 ،2هت1222 -م.
 التمهيتد لمتا يف المو تأ متن المعتاين واألستانيد ،يوستف بتن عبتد اهلل بتتنمحمتد بتن عبتد الترب ،تحقيتق :ستعيد أعتراب وآخترون ،وزارة األوقتتاف
والشؤون اإلسالمية -المغرب1411 ،هت.
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بحوث
 الجتتامع ألحكتتام القتترآن ،محمتتد بتتن أحمتتد القر بتتي ،تحقيتتق :أحمتتدالتتتربدوين وإبتتتراهيم أ فتتتيش ،دار الكتتتتب المصتتترية -القتتتاهرة ،ط،2
1384هت1264 -م.
 جامع البيان عتن تأويتل آي القترآن ،محمتد بتن جريتر الطتربي ،تحقيتق:د .عبد اهلل بتن عبتد المحستن الرتكتي ،هجتر للطباعتة والنشتر والتوزيتع
واإلعالن ،ط1422 ،1هت2111 -م.
 خريطة النص الشرعي ،د .مجدي شلش ،المعهد المصري للدراستات،2112م.
 درء تعتتارض العقتتل والنقتتل ،تقتتي التتدين ابتتن تيميتتة ،تحقيتتق :د .محمتتدرشاد سالم ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ط1411 ،2هتت-
1221م.
 شتترح األربعتتين النوويتتة ،محمتتد بتتن صتتالح العثيمتتين ،دار الثريتتا للنشتتروالتوزيع -الرياض ،ط1425 ،3هت2114 -م.
 صحيح البخاري ،تح :محمد زهير بتن ناصتر الناصتر ،دار توق النجتاةللطباعة والنشر والتوزيع -بيروت ،ط1422 ،1هت.
 صحيح مسلم ،تحقيق :نظر محمد الفاريابي ،دار يبة للنشر والتوزيتع-الرياض ،ط1427 ،1هت2116 -م.
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بحوث
 الفروق ،أحمد بن إدريس القرايف ،تحقيق :خليتل المنصتور ،دار الكتتبالعلمية -بيروت.
 يف ظتتالل القتترآن ،ستتيد قطتتب ،دار الشتتروق -القتتاهرة ،الطبعتتة،17 :1425هت2114 -م.
 قواعتتد الرتجتتيح عنتتد المفسترين؛ دراستتة نظريتتة تطبيقيتتة ،د .حستتين بتتنعلي ،دار القاسم ،ط1417 ،1هت1226 -م.
 مجموع الفتاوى ،تقتي التدين ابتن تيميتة ،تحقيتق :مصتطفى عبتد القتادرعطا ،دار الكتب العلمية -بيروت.
 المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز ،عبد الحق بن غالب بتن عطيتة،تحقيق :عبد السالم عبتد الشتايف محمتد ،دار الكتتب العلميتة -بيتروت،
ط1422 ،1هت2111 -م.
 المستصفى من علم األصول ،اإلمام محمد بن محمد الغزالي ،تحقيتق:حمزة بن زهير حاف  ،شركة المدينة المنورة للطباعة.
 معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس ،تح :عبد الستالم محمتد هتارون،دار الفكر1322 ،هت1272-م.
 المعجم الوستيط ،مجمتع اللغتة العربيتة ،مكتبتة الشتروق الدوليتة ،ط،42114م.

()68

مسالك التقعيد للتفسري؛ محاولة تأصيلية
بحوث
 مقاربة يف تحرير منطلق العمل يف قواعد التفسير ،مقالة من كتابتة :خليتلمحمود اليماين ،موقع مركز تفسير للدراسات القرآنية ،تتاريخ اإلضتافة:
 8رجب 1442هت.
 مناهتتل العرفتتان يف علتتوم القتترآن ،محمتتد عبتتد العظتتيم الزرقتتاين ،مطبعتتةعيسى البابي الحلبي وشركاه1362 ،هت1243 -م.
 الموافقات ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشا بي ،تحقيق :مشهور بتنحسن آل سلمان ،دار ابن عفان ،ط1417 ،1هت1227 -م.
 نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء ،محمد الروكي ،مطبعتةالنجاح الجديدة ،الدار البيضاء -المغرب ،ط1414 ،1هت1224 -م .ا
│
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