املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكتاب ،وال ّ
تعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير
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بحوث
امللخص:
يعالج هذا البحث قضيتين عظيمتين تضمنهما كتاب( :التأليف المعاصر يف
قواعد التفسير) .األولى :نفي علمية التفسير ،ويبين البحث أن هذه القضيي وهيم
أصحاب هذه الدراس يف نقلها عن الفناري وابن عاشور -رحمهميا ا تعيال ،-
إنما هما استشكاالن لم يبنيا عليهما شي ًئا ،وكالمهما قبل هذا االستشيكا وبعيده
عل خالف هذا االستشكا  ،واالستشكا قائم عل االحتكام إل معايير العليم
يف العلييوم العقلي ي والتيريبي ي  ،وهييو خل يط؛ ألن هييذه المعييايير ليسيية بال مي يف
العلوم النقلي ؛ فالعلوم تختليف بياختالف ميياالح بح هيا واخيتالف مناهيهيا،
وكذلك تركوا حكاي ابن عاشور التفاق العلميا علي علميي التفسيير ،وأهمليوا
محبته التباع سبيلهم؛ فنفي علمي التفسير قو محدث.
والقضية الثانية :هي ادعاء عدم تقرر قواعد التفسير ،بل تيد عنيدهم ا عيا
الفييراا القاعييدي لعلييم التفسييير ،وهييذه القضييي ال اني ي بنوهييا عل ي نفييي علمي ي
أيضا.
التفسير ،فإذا ظهر لك فسا قضيتهم األول ؛ فقد سقطة الدعوى ال اني ً
وقييد بين ية الدراس ي معنىىى قواعىىد التفسىىير ،وهىىي مىىا ينعنىىي عليىىر التفسىىير،
فالمعن االصطالحي قريب من المعن اللغوي ،فيدخل يف ذلك القواعد الكليي
واألغلبي وغير ذلك كاألطر اإلجماعي .
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بحوث
عوى الفراا القاعدي لعلم التفسير قائمي علي تناسيي التيداخل بيين عليم
التفسير وبقي علوم الشيريع  ،وعلي إهميا األطير اإلجماعيي التيي ينطلين منهيا
علما اإلسالم يف فهم الكتاب والسن  ،فاألطر اإلجماعي تم ل قواعيد ال خيالف
عليها ،كذلك قامة هذه الدعوى علي إهميا كيالم العلميا باشيناي أن يكيون
ظهييرا قاعيديا
المفسر متسل ًحا بعلوم شرعي ولغوي ذكروها ،وتم ل هذه العليوم
ً
وكبيرا لعلم التفسير ،والمقرر مين هيذه القواعيد أك ير مين المختليف فييه،
متنو ًعا
ً
وأيضا أهملوا جهو السابقين يف جمع علوم القرآن الكيريم ،وعليوم القيرآن إنميا
ً
ً
أصوال وقواعد لعلم التفسير.
جمعة لتكون
وألقة الدراس الضو عل االهتمام بالواقع العملي لكبار المفسرين ،هذا
الناث الكبير يمكن اإلفا ة منيه يف جميع الفيروق بيين قواعيد التفسيير ،أو الظفير
بشروي أو استدراك عل قاعدة منها ،والفروق يف قواعيد التفسيير ليم أقيف علي
من صنف فيها.
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بحوث
مقدمة:
الحمد المستحن لكل المحامد ،الذي جعل يف أنفسنا ويف عيائب خلقه
عل توحيده الشواهد ،وأرس بكتابه ألصو

ينه القواعد ،وجعل علما

تفسيره الخيرة الربرة األماجد ،المبد ين لظلماح الشبهاح والمنبهين عل تلك
المفاسد ،والداعين إل خير المناهج والمقاصد ،فهم المعاهد حقا ال تلك
اليدران والمقاعد ،وأشهد أن ال إله إال ا الملك الواحد ،وأشهد أن محمدً ا
عبده ورسوله؛ نبي الرحم المياهد ،الذي تحمل لنشر هذا الدين الشدائد،
ففتح ا به أعينًا عم ًيا وآذا ًنا صما وأحيا به قلو ًبا غل ًفا كاليالمد ،وهو أسوة كل
تقي اهد ،قا تعال  :ﱹﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱸ
[آ

عمران ،]202 :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﱸ [النسا ،]2 :
ﱹﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱸ [األحزاب .]02 ،00 :اللهم صل عل محمد
وعل آ محمد كما صلية عل آ إبراهيم إنك حميد مييد ،اللهم بارك عل
محمد وعل

آ محمد كما باركة عل

ورضي ا عن الصحاب أجمعين،
أما بعد:
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بحوث
فالعلم -إذا أطلن -هو علم الدين( ،)1وتاج عليوم اإلسيالم هيو عليم تفسيير
الكتاب العزيز؛ فهو العلم «الذي جعل للشيرع قوا ًميا ،واسيتعمل سيائر المعيارف
خدا ًما ،منه تأخذ مبا ئها ،وبيه تعتيرب نواشيئها ،فميا وافقيه منهيا نصيع ،وميا خالفيه
رفض و فع»( ،)2فيالل هذا العليم يف اإلسيالم ال يميارى فيهيا كميا ال يميارى يف
ضيا الشمس وعذوب الما البار ؛ وقد نقل أبو عبد ا القرطبي قو القائل:
إن العلىىىوم وإن ت ملىىىن ماا ىىىن ا

فتات ىىا مىىا بىىر انيمىىان قىىد وتعىىا

هىىىو الَتىىىاَ العايىىىا اظ ياف ىىىر

ىىىر الَربىىىا
وبعىىىد ِلىىىْ علىىى ا ف م

فذاك فاعل حديث المصىففى فعىر

()3

ىل م
العىىرأل واألدبىىا
نىىور النُّعى مىو ى م

أمهية الدراسة:
العليييم بكتييياب ا تعيييال هيييو حقيقييي الفقيييه يف اليييدين ،والمفسيييرون هيييم
المنجمون لمعيا الكيالم اإللهيي مين بيين األنيام ،وهيو منصيب عظييم أحييم
جمع من فضال األم عن الخيو

يف بحيره المحييط خو ًفيا مين الخطيأ فييه وأن

يقولوا عل ا تعيال بغيير عليم ،والتفسيير عليم ليه أصيوله وقواعيده كغييره مين

إقرارا لها .يراجيع :كتياب المنهياج يف شيعب
( )2كذا قا أبو عبد ا الحليمي ،ونقلها عنه الحافظ البيهقي ً
اإليمان ،للحليمي ( ،)281 /2واليامع لشعب اإليمان ،للبيهقي (.)280 /3
( )2يراجع :المحرر الوجيز ،البن عطي (.)20 /2
( )3يراجع :اليامع ألحكام القرآن ،للقرطبي (.)00 /2
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بحوث
العلوم الشرعي  ،وعلم ال قواعد له ال يعيرف فييه الخطيأ مين الصيواب وال الحيي
من اللي( ،)1وال ميا فيه لإلنكار علي قائيل اليهيل والعيي؛ فإثبياح عيدم تقيرر
القواعد يف فن يد عل نفي علميته ،وهو فتح لبياب الييرأة علي عليم التفسيير،
وهييو فرص ي سييانح ألصييحاب األهييوا المحييرفين للكييالم اإللهييي بالتييأويالح
الباطني والفلسفاح البدعي  ،وهيو هييا قبييح ميا علييه مزييد لسيلف هيذه األمي
عظيميا ميا حفظيوه يي ت اليدين مين
ثغيرا
ً
وخلفها إل يومنا هذا؛ ألهنم قيد تركيوا ً
قبله.
أسباب اختيار املوضوع:
قد طالعة كتاب (التأليف المعاصر يف قواعد التفسيير) ،فألفيتيه كتا ًبيا ناف ًعيا
يف التعريف بالكتب المعاصرة يف قواعد التفسير ،لكنيه ضيم بيين مباح يه قضييتين
عظيمتين كدرتا صفو الميهو المبذو يف تحريره ،فمع ما يتمتع به علم التفسير
من جالل يف نفوس السلف الصالح والم منين أجمعين ،إِ ب ذه الدرا ىة تسىتند
إلى قول مل يعَْ يف علمية التفسير ،وهذه دعىو قىد ينَرهىا عىوا ُّم األمىة قعى
علمائ ا ،لكن الواقع يظهر أن هذه الدراس استساغة هذه الدعوى ميع مرارهتيا،
ألما لغصتها؛ لهذا وجبة مناقشي ميا بنيية علييه هيذه اليدعوى،
والكتها ولم تبد ً
وبيان أهنا عوى ال تقوم عل ساق.
( )2أي :الحن من الباطل .يراجع :القاموس المحيط (ص )2208 :ما ة (حيي).
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بحوث
والقضية الثانية ما وتدتر مل نصر عدم تقرر قواعد التفسىير ،وهىو قىول :
«القول بأن قواعد التفسير ت م تقريرها ععر اال تقراء والتتعع ععر التاريخ أمر ظاهر
الغلط وال يمَل القىول بىر ،وأنيه لييس ثمي قواعيد تيم تقريرهيا يف مصيا ر بعينهيا
لينصب اليهد عل جمعها وترتيبها ،وأن عكس ذلك مين القيو بحاجي قواعيد
()1

التفسير لتأسيس وبنا هو ما ي يده الواقع ويشهد ليه التياري »  ،فليو صيدر هيذا
الكالم عمن ال عالق له بعلم التفسير لسيهل أن يقيا  :مين تكليم يف غيير فنيه أتي
بالعيائب ،لكنه لما كان هذا الكالم صا ًرا عمين ليه اهتميام بعليم التفسيير صيار
فعه بالحي واج ًبا عل المعتنين بقواعد علم التفسير حت ال يغتر بذلك الكالم
أيضىا دعىو الفىرا
من ال علم له بأصيو التفسيير وقواعيده .وقىد تدىد عنىده د
()2

القاعدي لعل التفسير .
وكييل مي د
من يقييدم حسين الظين مييع المشييتغلين بعلييوم الييدين ،فالظيياهر أهنييم
يريدون تمحيص قواعيد التفسيير ومعرفي القواعيد الكليي مين األغلبيي ميع تحدييد
مست نياح القواعد األغلبيي وغيير ذليك مميا يحتاجيه ارس القواعيد ،لكين قيولهم
يحتاج إل مراجع ونظير؛ ألنيه يفضيي إلي أميور عظيمي  ،وييير علي أهيل العليم
والدين تبعاح جسيم  ،وفيه عون للمتسورين عل علوم الدين ،وهو قو مخيالف
للحقيق كما سيظهر من خال هذه الدراس .
( )2يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير؛ راس نقدي لمنهيي الحكم بالقاعدي ( ،ص.)221 :
( )2يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير؛ راس نقدي لمنهيي الحكم بالقاعدي (ص.)230 :
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بحوث
إشكالية البحث:
تنعقييد إشييكالي البحييث عل ي النظيير يف األ ل ي التييي اسييتند إليهييا أصىىااَ
(التأليف المعاصر يف قواعد التفسير) لنفي تقرر قواعيد التفسيير ومناقشيتها لبييان
فسا ها ومخالفتها للبديهياح وإلغائها ليهيو علميا األمي يف خدمي هيذا العليم
الشريف.
الدراسات السابقة:
قد سبقني األستاذ محمد حسين األنصاري بيالتعلين علي

راسي (التىأليف

المعاصر يف قواعد التفسير) ،وهي الدراس المنشورة يف مركز تفسيير للدراسياح
القرآني بعنوان :مسيا ل بح يي لكتياب( :التيأليف المعاصير يف قواعيد التفسيير).
وقد عرف األستاذ محمد حسين بالدراس المذكورة ،وذكير الفوائيد التيي حوتهيا
د
خمسا عل تلك الدراسي  ،فييزاه ا خيي ًرا علي
ملحوظاح
هذه الدراس  ،وذكر
ً
ما فصل ،لكنه ما أصاب المفصيل؛ ألن هيذه المسيا ل البح يي ليم تنياقر أخطير
قضي يف الكتاب ،وهي قضي الفراا القاعدي لعلم التفسير ،فلم تعير

أل ليتهم

أيضا -عل قضيي نفيي علميي
عليها ولم تناقشها كما يلين بأهميتها ،وقد مرح ً -
التفسير مرور الكيرام؛ فأفسيحة المييا لهيذا البحيث ليصيو ويييو يف هيذه
المساحاح الشاسع التي تركتها المسا ل البح ي .
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بحوث
منهج الدراسة:
تعتمد هيذه الدراسي علي المىن

النقىدي ،لكين النقيد ال يمكين أن يكيون

علميا ومنهييا إال إن بني عل تحليل للقضيايا؛ لهيذا سينحتاج يف بح نيا للمىن
التاليلي يف مواضع غير قليل من هذا البحث.
خطة البحث:
اشتملن هذه الدرا ة على مقدمة وتم يد وأربعة معاحث وخاتمة:
فالمقدمىىة لبيييان أهمي ي الدراس ي  ،وأسييباب اختيييار الموضييوع ،وإشييكالي
البحث ،والدراساح السابق  ،ومنهيي يف البحث ،وخط البحث.
والتم يد للتعريف بالدراس التي هي موضوع بح نا.
ثييم جعليية معاثىىيل لمناقش ي أ ل ي هييذه الدراس ي عل ي عييدم تقييرر قواعييد
التفسير ،فخصصة المعاث األول لر عوى عدم علميي التفسيير ،وهيو أعظيم
األ لي التييي ذكروهييا خطي ًيرا ،وجعليية المعاىىث الثىىاي لمناقشي بقيي األ لي  ،ثييم
جعليية المبحييث األخييير لبيييان األطيير القاعدي ي لعلييم التفسييير؛ فتحديييد األطيير
القاعدي لعلم التفسير هيو اليانيب البنيائي يف بح نيا؛ ألننيا إذا حضينا حييهيم
إلثباح تلك الدعوى ،فال بد من بيان الصواب الذي لة عليه األ ل وسار عليه
المفسرون؛ وهذا تفصيل لبيان مباحث الدراس .
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بحوث
المعاث األول :االنتصار لعلمية التفسير ،وفير مفالب:
المفلب األول :تعريف العلم.
المفلب الثاي :فهم كالم شمس الدين الفناري ؒ
المفلب الثالث :فهم كالم الطاهر بن عاشورؒ

المعاث الثاي :نقد بقية أدلت

.
.

على نفي تقرر القواعد ،وفير مفالب:

المفلىىب األول :حييا التييأليف يف قواعييد التفسييير السييابن عليي التييأليف
المعاصر من حيث الندرة وتفاوح اللتها.
المفلىىب الثىىاي :اشييتغا ميين وافيين التييأليف المعاصيير يف مفهييوم القواعييد
بتأسيس القواعد ال بيمعها.
المفلب الثالث :خلو البني النظري للتفسير من الخطو لتقرير القواعد.
المفلب الرابع :تتابع العلما عل التصريح بضعف البنا النظري للتفسير.
المفلب الخامس :فيما يهدم عواهم من القواعد.
المعاث الثالث :انتابة عل أ ئلة م مة حول تقىرر قواعىد التفسىير ،وفيىر
مفالب:
المفلب األول :من الذي قا بتقرر قواعد التفسير؟
المفلب الثاي :مت كان تقريرها؟
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بحوث
المفلب الثالث :كيف كان تقريرها؟
المفلب الرابع :ما الئل هذا التقرير؟
المفلىىب الخىىامس :مناقشي ااثييار الموهومي لتقييرر قواعييد التفسييير .وفيييه
مسالك:
المسىىلْ األول :الليييو إليي النصييوص المشييتهرة يف تفسييير النصييوص
العربي .
المسلْ الثاي :الفراا القاعدي فيما يختص بالتفسير.
المسلْ الثالث :التدليس يف نسب القاعدي للمصا ر.
خاتمة يف إعا ة اخناع العيل .
المعاث الرابع :األطر القاعدية لعل التفسير ،وفير مفالب:
المفلب األول :معن القاعدة ،والواجب عند الخالف يف تقريرها.
المفلب الثاي :التداخل بين علم التفسير وكل علوم اإلسالم.
المفلب الثالث :تاديد األطر القاعدية لعل التفسير .وفير مسالْ:
المسلْ األول :إغفا المدعين لألطر اإلجماعي .
المسلْ الثاي :تناسي المدعين للظهير القاعدي االح التفسير.

()22

اإلكسري يف نقد دعوى الفراغ القاعدي لعلم التفسري؛ قراءة نقدية لدراسة "التأليف املعارص يف قواعد التفسري"

بحوث
المسلْ الثالث :القواعد التي اشتملة عليها علوم القرآن.
المسلْ الرابع :القواعد المستنبط من الواقع العملي لكبار المفسرين.
ثم الخاتمة لعر

نتائج البحث.

ثم ثعن المراتع.
خالصا لوجهه ناف ًعا لخلقه ،وأن ييعله
وا أسأ أن ييعل هذا العمل
ً
ذخيرة للعقب و يا ة يف أجور والدي ومشايخي أجمعين .ﱹﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧﱸ [الحشر ،]20 :اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحن بإذنك ،إنك تهدي من
تشا إل صر د
اي مستق د
يم .وآخر عوانا أن الحمد رب العالمين.
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بحوث
متهيد:
التعريىىف بدرا ىىة( :التييأليف المعاصيير يف قواعييد التفسييير؛ راسيي نقدييي
لمنهيي الحكم بالقاعدي ).
هذه الدراس من إصداراح مركز تفسير للدراساح القرآني  ،وقد رجعنا يف
بح نا هذا للطبع األول 2442هي2021 -م ،وتقع يف مائتين وتسعين صفح .
وهي مل تأليف ك مل:
 . -2محمد صالح محمد سليمان.
 -2أ .خليل محمو اليما .
 -3أ .محمو حمد السيد.
وقد قام بتاَيم ا ومراتعت ا ك مل:
 -2أ . .عبد الرحمن بن معاض الشهري.
 -2أ . .مساعد بن سليمان الطيار.
 -3أ . .عبد الحميد مدكور.
وتتكون الدراس من مقدم ومدخل وأربع فصو :
فالمييدخل للدراسيي فيييه أهمييي الدراسيي  ،وإشييكالي الدراسيي  ،وأهييداف
الدراسيييي  ،والدراسيييياح السييييابق  ،ومحييييد اح الدراسيييي  ،وميييينهج الدراسيييي ،
وإجرا اهتا ،وخط الدراس .
الفص األول :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير؛ معالمر وتذوره:
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بحوث
المبحث األو  :العر

الوصفي لم لفاح قواعد التفسير.

المبحث ال ا  :منهيي التأليف المعاصر يف الحكم بالقاعدي ؛ عر

وبيان.

المبحث ال الث :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير؛ اليذور والعالقاح.
الفص الثاي :من دية التأليف المعاصر يف الاَ بالقاعدية؛ نقد وتقوي :
وتقويما.
المبحث األو  :عوى تقرر قواعد التفسير؛ نقدً ا
ً
المبحث ال ا  :الم لفاح وتقرر القواعد؛ نقد وتقويم.
الفص ى الثالىىث :منفلقىىال التىىأليف المعاصىىر يف الاَ ى بالقاعديىىة؛ النعىىأ
واآلثار:
المبحث األو  :تقرر قواعد التفسير؛ النشأة والتشكل.
المبحث ال ا  :تقرر قواعد التفسير؛ ااثار واالنعكاساح.
الفص الرابع :إشَاالل من دية يف مؤلفال قواعد التفسير:
اإلشكا األو  :غياب التأصيل ومحد اته لمنطلقاح التأليف.
اإلشييكا ال ييا  :تنيياقض موقييف الم لفيياح يف اسييتمدا القواعييد ميين كتييب
التفسير.
اإلشكا ال الث :التعريفاح بين االجنار وعدم التحرير.
اإلشكا الرابع :الخطأ يف تركيب القاعدة أو تنزيلها.
ثييم خاتم ي الدراس ي  ،وقييد أضييافوا ملح ًقييا لبيييان الضييوابط المتعلق ي باختيييار
التآليف وضوابط عر
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بحوث
املبحث األول :االنتصار لعِلمية التفسري:
بدأ أصحاب عيوى نفيي تقيرر قواعيد التفسيير أ ليتهم لهيذه اليدعوى بنقيد
بعض العلما لعلمي التفسير ،فقالوا« :إن القو بتقرر قواعد التفسير الكلي قيو
ال يشييهد لييه تيياري التفسييير ،وال واقييع التييأليف النظييري فيييه ،وال كييالم العلمييا
وصنيعهم ،بل هو مصيا م تميام المصيا م ليذلك كليه ،و الئيل ذليك فيميا ييأيت:
()1

ً
أوال :نقد بعض العلما لعلمي التفسير» .
ييال علي نفييي علميي التفسييير ،ثييم قييالوا:
ثييم ذكييروا كال ًمييا لعلمييا ظنيوه لي ً
«والشاهد مما تقدم أن نقد علميي التفسيير تعنيي نقيض عيوى انتصياب العلميا
عييرب القييرون لتقرييير قواعييد التفسييير عييرب التيياري ؛ وذلييك لي يتً :
أوال :لييو كانيية
قواعد التفسير مقررة هبذه الصورة ،وكيان جانبيه التأصييلي النظيري مسيتو ًيا علي
()2

سوقه لما كان ثم ميا لنفي علمي التفسير»  .فهيم ربطيوا نفيي تقيرر القواعيد
بنفي علمي التفسير ،ولو نظروا فيما سأذكره يف المبح ين :ال ا وال اليث لعلميوا
يقينًا أن نفي علمي التفسير ال ت بة عن أحد من أهيل العليم ،وأهنيا عيوى قامية
عل وه دم منهم ،فليتهم يعو ون إل موافق أهل التفسير.

( )2يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير؛ راس نقدي لمنهيي الحكم بالقاعدي (ص.)202 :
( )2يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)204 ،203 :
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بحوث
يطالحا؛ ليينعلم أن معن ي العلييم
وهييا نحيين ننظيير يف معن ي العلييم لغ ي ً واصي
ً
االصطالحي يف الحقيق هيو معني كالميي فلسيفي تختليف فييه العقيو بحسيب
حاكميا علي علومنيا الشيرعي ،
المشارب والمآرب ،وما كان هذا شأنه فال يكون
ً
ويكفينا معناه اللغوي أنه ضد اليهيل ،وعلومنيا الشيرعي هيي النافيي لكيل أنيواع
اليهل؛ اليهل يف االعتقا واألقوا واألفعا  ،وهذا أوان البيان فأقو :
املطلب األول :معىن العلم:
تم يد:
للعلم فضل عظيم يف اإلسالم ،وفضل أهليه معيروف ،ويكفيي يف هيذا قوليه
تعال

 :ﱹﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱸ [آ

عميران،]28 :

قا الشيهاب القيرايف« :بيدأ بنفسيه ،وثني بالمالئكي  ،وثليث بالعلميا ون سيائر
()1

خلقه؛ فيكون من عداهم وهنم ،وهو المطلوب»  ،وإنميا ميدا ا تعيال أهيل
العلييم ألهنييم أك يير النيياس خشييي

تعييال  ،قييا تعييال  :ﱹﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﱸ [فاطر ،]28 :قا القرايف« :حصر ا تعال الخوف منه يف العلم والعلما ،
فال يخشاه إال عالم به عل قيدر علميه بيه ،قيل أو ك ير ،فأقيل النياس عل ًميا أقلهيم

( )2ونقله شمس الدين الفناري بحروفه تقري ًبا يف تفسيره سورة الفاتح  .يراجع :الذخيرة ،لشهاب الدين
القرايف ( ،)42 /2وعين األعيان ،لشمس الدين الفناري (ص.)20 :
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بحوث
()1

خشييي » ؛ فالمقصييد ميين علييوم اإلسييالم حصييو الخشييي وتحقييين التقييوى
بالوقوف عند حدو ا تعال .
والعلم الشرعي ليس من عالمتيه أن ييتكلم اإلنسيان يف كيل شيي أو يف كيل
مسييأل تعيير

لييه ،بييل قييد يقتضييي العلييم السييكوح أحيا ًنييا يف مسييائل مشييكل أو
()2

تحتاج أ لتها إل تدبر وروي  ،ويف م ل هذا قا النبي ﷺ( :مين صيمة نييا) ،
فيظن أن هذا المس و به عي ،كما روى ابن بط عن الحسن قيا « :إنيا لنييالس
الرجييل فنييرى أن بييه عي يا ومييا بييه عييي ،وإنييه لفقيييه مسييلم .قييا وكيييع :أسييكتته
()3

الخشي »  ،بل قد تكيون الحكمي والبالغي يف السيكوح ،كميا قيالوا« :الصيمة
عن اإلفا ة أ يد لإلفا ة ،وتيدك أنطن ما تكون إذا لم تنطن ،وأتم ميا تكيون بيانًيا
()4

إذا لم تبن» .

( )2يراجع :تفسير شهاب الدين القرايف (ح184:هي) جم ًعا وترتي ًبا و راس ( ،ص.)2032 :
( )2أخرجه النمذي يف كتاب صف القيام والرقائن والورع ،باب ( ،50ا )2502من حديث عبد ا بن
عمرو ﭬ ،وقد ذكره ابن عبد الرب بقوله :ثبة عن النبي ﷺ .يراجع :جامع بيان العلم وفضله ،البن
عبد الرب (ص.)540 :
( )3وقد أخرج هذا األثر هير بن حرب بسنده عن الحسين .يراجيع :العليم ،ألبيي خي مي هيير بين حيرب
النسائي ،تح :األلبا (ص ،)20 :وإبطا الحيل ،البن بط العكربي (ص.)32 :
( )4يراجع :الئل اإلعيا  ،لعبد القاهر اليرجا (ص.)241 :
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بحوث
وإن مل النصياة لَتاَ اظ تعالى أن نعيل علميىة التفسىير للىذكر الاَىي ،
وأن هذا العل العىريف ال ياتىا إلىى مسىاماة مىل أحىد ،وإنمىا هىو كغيىره مىل
علوم ان الم ،فالقا

المعترك بين ا تمي دعا هو الدلي النقلي ،والقىرنن الَىري

هىىو أصىى أصىىول األدلىىة العىىرعية ،وعلىى التفسىىير هىىو منعىىع دالالل العلىىوم
ان المية.
وقد تعىرض علماؤنىا لعيىان معنىى العلى وفضىلر وفضىائ أهلىر وأخالق ى
وغير ِلْ مما ال تدده عند أمة مل األم  ،فيَفي يف هىذا المعاىث أن نقىدم شىيئدا
مل أبااث

يف معنى العل .

المسلْ األول :العل لغة:
العين والالم والميم أصل صحيح واحد ،يد عل أثر بالشي يتميز به عن
غيييره .والعلييم :نقيييض اليهييل ،وقياسييه قييياس العلييم والعالميي

()1

 .ويف لسييان

علما وعلم هو نفسه ،ورجل عيالم وعلييم
العرب« :والعلم :نقيض اليهل ،علم ً
من قوم علما فيهما جمي ًعا ...قا ابن بري :وتقو علم وفقه ،أي :تعلم وتفقيه،
()2

وعلم وفقه ،أي :سا العلما والفقها » .

( )2يراجع :مقاييس اللغ  ،البن فارس (.)220 ،201 /4
( )2يراجع :لسان العرب ،البن منظور (.)420 /22
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بحوث
وقييا الفيييومي« :العلييم اليقييين ،يقييا  :علييم يعلييم ،إذا تيييقن .وجييا بمعني
المعرف أي ًضا كما جا ح بمعنياه ،ضيمن كيل واحيد معني ااخير الشيناكهما يف
كون كل واحد مسبو ًقا باليهل؛ ألن العلم وإن حصل عن كسب فيذلك الكسيب
()1

مسبوق باليهل» .
ويف المعيم الوسيط« :إ راك الشي بحقيقته ،واليقيين ،ونيور يقذفيه ا يف
()2

قلب من يحيب ،والمعرفي »  ،ثيم ذكيروا أشييا هيي مين المعيا االصيطالحي
للعلم.
اصفالحا:
المسلْ الثاي :العل
د
اختلف الن ار يف تعريفر على مذاهب:
األول :مذهب مل قىال :تصىور العلى بىدي ي ال ياتىا إلىى معىر ؛ بيل ال
سبيل إل تحديد العلم؛ ألن الحد كاشيف عين المعليوم ،وال كاشيف عين العليم
()3

ألبت ي ؛ وإال لييدار ،بييل هييو الكاشييف عيين غيييره  ،وسييار عل ي هييذا فخيير الييدين
()4

تقسييما حصير فييه العليم وأضيدا ه ،وعيرف فييه العليم بأنيه
الرا ي  ،لكنه ذكر
ً
( )2يراجع :المصباا المنير ،للفيومي (ص.)420 :
( )2يراجع :المعيم الوسيط (ص.)124 :
( )3يراجع :نفائس األصو  ،للقرايف (.)288 /2
( )4يراجع :المحصو يف علم أصو الفقه ،للرا ي (.)85 /2
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بحوث
الحكم اليا م المطابن لموجب؛ فتحصيل مين كيالم اإلميام أنيه ضيروري ،وأنيه
()1

يحد ،فحكم بعضهم بتناقض الرا ي .
الثاي :مذهب مىل قىال :ال ياىدُّ لخفىاء معنىى العلى وعسىر تاديىده ،وهيو
مذهب إمام الحرمين والغزالي ،لكنهما قاال :إنميا يعيرف بالتقسييم والم يا

ون

()2

غيرهما .
الثالث -مذهب مل لْ يف تعريفىر طريىا التاديىد ،وقيد ذكيرح يف ذليك
()3

حييدو ك يييرة  ،واختييار اامييدي أن العلييم عبييارة عيين صييف يحصييل هبييا ليينفس
ً
حصيوال ال يتطيرق إلييه احتميا
المتصف هبا التمييز بيين حقيائن المعيا الكليي
()4

نقيضه .
()5

فلفظ العل معترك يقال يف االصفالح على معان ،من ا :
 -2إ راك العقل ،فيفسر بحصو صورة الشي يف العقل.

( )2يراجع :تشنيف المسامع بيمع اليوامع ،للزركشي (.)224 /2
( )2يراجع :اإلحكام يف أصو األحكام ،ل مدي ( ،)25 /2وشرا المقاصد ،للتفتا ا (.)212 /2
( )3يراجع :أبكار األفكار يف أصو الدين ،ل مدي (.)03 /2
( )4يراجع :اإلحكام يف أصو األحكام ،ل مدي (.)21 /2
( )5يراجع :شرا المقاصد ،للتفتا ا (.)214 /2
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بحوث
()1

 -2الحكم اليا م المطابن لموجب  ،ويف معناه قو ابن عبد اليرب« :حيد
العلم عند العلما والمتكلمين يف هذا المعن هيو ميا اسيتيقنته وتبينتيه ،وكيل مين
استيقن شي ًئا وتبينه فقد علمه ،وعل هذا من لم يسيتيقن الشيي  ،وقيا بيه تقلييدً ا
()2

فلم يعلمه» .
()3

تمييزا بين المعا ال يحتمل النقيض .
 -3صف توجب
ً
هىىذا التعريىىف للعلى هىىو باسىىب األصى  ،وهىىو أنىىر مصىىدر ،وقىىد يىىراد بىىر
المعلىىوم بالفع ى أو بىىالقو  ،فيكييون ميين إطييالق المصييدر وإرا ة اسييم المفعييو
كالخلن ويرا المخلوقاح؛ فينبغي أن يعرف بحسب ذلك؛ فيالمرا بيذلك فنيون
العلم كالفقه والنحو األصو وغيرها ،وهيو هبيذا المعني  :الفىل الىذي لىر قواعىد
()4

مقرر يدمع ا موضوأل وغاية .
فييالعلم بمعن ي الفيين يمكيين أن يعييرف كمييا يف المعيييم الوسيييط :مدمىىوأل
مسىىائ وأصىىول كلي ىة تدمع ىىا ت ىىة واحىىد كعل ى الَىىالم وعلييم النحييو وعلييم
األر

وعلم الكونياح وعلم ااثار (ج) علوم.

( )2نسب اليوسي هذا المعن إل إطالقاح العرب .يراجع :القانون يف أحكام العلم (ص.)220 :
( )2يراجع :جامع بيان العلم ،البن عبد الرب (.)080 /2
علميا يسيقط لفيظ المعيا  ،ومين يخيص العليم بالكليياح
( )3قا اليوسيي« :ومين ييعيل إ راك الحيواس ً
والمعرف باليزئياح يزيد فيقو  :بين المعا الكلي » .يراجع :القانون يف أحكام العلم (ص.)220 :
( )4يراجع :القانون يف أحكام العلم (ص.)245 :
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بحوث
وعلوم العربي  :العلوم المتعلق باللغي العربيي كيالنحو والصيرف والمعيا
()1

وتسىمى بعلى األدَ  .ويمكين أن نيميل
والبيان والبيديع والشيعر والخطابي ،
م
تعريف العلم يف هذا الشكل.

شَ ()1
بقي أن نذكر تعري ًفا لعليم التفسيير ذكيره اليوسيي يف القيانون ،وهيو« :العلى
العاحث عل معاي القرنن ال اهر إفرا ددا وتركي دعا وما يتوقف عليىر ِلىْ خاصىا بىر
أو كالخاص» ،قا « :وقييدنا بالظياهرة احينا ً ا عين فهيوم أهيل اإلشياراح؛ فإهنيا
ليسة بالتفسير المتعارف .وقولنا :ما يتوقف عليه ذلك خاصيا بيه ،أي :كأسيباب
النييزو  .وقولنييا :أو كالخيياص ،أي :كالناسي والمنسييوإ؛ فإنييه وإن كييان يقييع يف

( )2يراجع :المعيم الوسيط (ص.)124 :

()22
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بحوث
أيضا؛ فالسن والكتاب أخوان .بخيالف اللغي واإلعيراب والبييان ونحوهيا
السن ً
()1

فال تدخل يف التعريف ،وهو التأويل؛ ألنه بيان ما يرجع إليه اللفظ»  ،وميا ذكيره
عن التأويل هو عل اصطالا من يفرق بين التأويل والتفسير.

( )2يراجع :القانون يف أحكام العلم (ص.)205 :

()23
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بحوث
املطلب الثاين :فهم كالم مشس الدين الفناري ؒ

()1

:

قا شيمس اليدين الفنياري يف عيين األعييان (ص )5 :يف إيرا اتيه علي حيد
التفسير« :ال اليث :أن عبيارة العليم الباحيث يف المتعيارف ينصيرف إلي األصيو
والقواعد ،أو ملكتها ،وليس لعلم التفسير قواعيد يتفيرع عليهيا اليزئيياح ،إال يف
مواضع نا رة ،فال يتناو غير تلك المواضع ،إال بالعناي .

( )2محمد بن حمزة بن محمد بن محمد الرومي :العالم شيمس اليدين بين الفنياري -بفيتح الفيا والنيون
وبالرا المهمل  -نسب إل صنع الفنار؛ سيمعته مين شييخنا العالمي محييي اليدين الكيافييي .قيا ابين
حيير :كييان عار ًفيا بالعربيي والمعييا والقيرا اح ،ك ييير المشيارك يف الفنييون .ولييد يف صيفر سيين إحييدى
وخمسين وسبعمائ  ،وأخذ عن العالم عال الدين األسو شارا المغني ،واليميا محميد بين محميد
ابن محمد األقصرائي ،وال م االشتغا  ،ورحل إلي مصير ،وأخيذ عين الشيي أكميل اليدين وغييره ،ثيم
رجع إل الروم ،فولي قضا برصا  ،وارتفع قيدره عنيد بنيي ع ميان جيدا ،واشيتهر ذكيره ،وشياع فضيله.
وكان حسن السمة ،ك ير الفضل واإلفضا ؛ غير أنه يعاب بنحل ابن عربيي ،وبيإقرا الفصيوص؛ ولميا
خل القاهرة لم يتظياهر بشيي مين ذليك ،واجتميع بيه فضيال العصير ،وذاكيروه وبياح وه ،وشيهدوا ليه
بالفضيل  ،ثم رجع ،وكان قد أثرى .وصنف يف األصيو كتا ًبيا أقيام يف عمليه ثالثيين سين  ،وأقيرأ العضيد
نحو العشرين مرة .ماح يف رجب سن أربع وثالثين وثمانمائ  .قلة :ال مه شيخنا العالم محيي الدين
الكافييي ،وكان يبالغ يف ال نا عليه جيدا .انتهي كيالم السييوطي ،وقيد ذكير المقرييزي خوليه مصير يف
أحييداث سيين 823هييي .يراجييع :السييلوك لمعرف ي و الملييوك ،لتقييي الييدين المقريييزي ،تييح :محمييد
عبد القا ر عطا ،)8 /0( ،وبغي الوعاة يف طبقاح اللغويين والنحاة ،للسيوطي ،تح :محمد أبيو الفضيل
إبييراهيم ( ،)18 /2والشيييقائن النعمانييي يف علميييا الدوليي الع مانيييي  ،لعصييام اليييدين طاشيييكبري ا ه
(ص.)20 :

()24
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بحوث
فاألول أن يقا  :علم التفسير معرف أحوا كالم ا -تعيال  -مين حييث:
القرآنيي  ،ومين حييث :اللتيه علي مييا يعليم أو يظين أن ميرا ا -تعيال  -بقييدر
()1

الطاق اإلنساني  ،فهذا يتناو أقسام البيان بأسرها» .
()2

نقال عل حىاتي خليفىة ،
هذا كالمر الذي نقلر أصااَ التأليف المعاصر د
وهو كالم ال بد أن يف
أوال :ال بدم أن يف
د

()3

مل ياق كالمر يف كتابر فأقول:
هذا الَالم يف ياق اال تعَال على حد عل التفسىير،

ال أنر طعل يف علمية التفسير على انطالق ،واالستشكا قد يراه بعض األفاضيل
عل ًمييا ،وهييو كييذلك إن أجيياب عليييه المستشييكل ،أميا ميين ذكيير االستشييكا
جواب فهو تعبير عين تعيار

ون

المعلومياح يف عقيل هيذا المستشيكل()4؛ فيال يعيد

هذا االستشكا عل ًما.

( )2يراجع :عين األعيان ،لشمس الدين الفناري (ص.)5 :
( )2يراجع :كشف الظنون (.)420 /2
( )3الحمد الذي هدا للرجوع إل كتاب الشي ؛ أل يف بحث آخر -يسر ا نشيره -ر ح علي هيذه
الشبه بر ٍّ غير هذا ،وإن كانة النتيي واحدة ،وهي أن هذا القو محيدث مخيالف لسيبيل المفسيرين،
لكني يف الر ااخر كنة أحسب أن هذا الكالم ييو أن ينسب للشي وللعالمي ابين عاشيور ،ويف هيذا
البحث اطمأن قلبي إل أهنما بريئان منه؛ فالحمد حمدً ا ك ًيرا.
( )4هذه طريق الشهاب القرايفؒ

 :حيث قا « :فالقصد من هذا الفرق بيان عسره والتنبيه علي طليب

البحث عن ذلك؛ فإن اإلنسان قد يعتقد أن هذا ال إشكا فيه ،فإذا نبه عل اإلشكا استفا ه وح ه ذليك

=

()25
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بحوث
ثان ديا :أن اال تعَال على حد العلى لىيس مىل صىمي علىوم ان ىالم ،فليم
يهتم أحد من السلف الصالح بوضع حيد لعليم الحيديث أو عليم الفقيه وغيرهيا،
وإنما ح وا عل تعلم تلك العليوم ونقلهيا؛ فهيذه الحيدو مين خدمي المتيأخرين
لعلوم السلف ،وهيذا التهيذيب والتحريير ال يمكين أن يكيون سيب ًبا لتعكيير صيفو
هذه العلوم الشيريف ؛ ألن الفىرأل ال يمَىل أن يعىود علىى أصىلر بىالنق
يَون ألعتة عند ِي عق

 ،هىذا ال

لي .

ثال دثا :أن شمس الدين الفناري ذكر هذا الكيالم يف الفصيل األو مين البياب
األو الذي خصصه لحد علم التفسير ،ثم تكلم يف فصل عن الفرق بيين التفسيير
والتأويييل ،وعيين جييوا الخييو

فيهمييا ،وجعييل الفصييل الخييامس منييه (يف أن

تحصيل علم التفسير فر

()1

كفاي )  ،والفصل السا س (فيمن أخذ منه التفسيير

من الصحاب والتيابعين رضيوان ا تعيال علييهم أجمعيين) فيذكر فييه (مفسيري
()2

الصحاب ) وغيرهم ،ثم نقل عبارة ابن عطي بتمامها« :ثم حمل التفسيير عيدو
()3

كل خلف عن سلف ، »...ثم جعل الباب ال ا (فيما يتعلن بوجه الحاجي إلي

=
عل طلب جوابه ،وا تعيال خيالق علي اليدوام ،يهيب فضيله لمين يشيا يف أي وقية شيا » .يراجيع:
كتاب الفروق ،لشهاب الدين القرايف (.)250 /2
( )2هذا لفظه بحروفه .يراجع :عين األعيان ،لشمس الدين الفناري (ص.)22 :
أيضا .يراجع :عين األعيان ،لشمس الدين الفناري (ص.)22 :
( )2ما بين القوسين كالمه ً
( )3يراجع :المحرر الوجيز ،البن عطي ( ،)22 /2وعين األعيان ،لشمس الدين الفناري (ص.)23 ،22 :

()21
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بحوث
()1

علم التفسير)  ،ومميا قاليه يف هيذا البياب« :ووجيوه الحاجي األربعي معتيربة يف
علم التفسير :أما اعتبار جه آليته من وجه فلكونه محل استنباي العليوم الشيرعي
عيين آخرهييا المطلوبي بالييذاح ،وأميا اعتبييار جهيياح نظريتييه فلشييرفه أو ًال بشييرف
موضوعه وهو القرآن الذي هو ينبوع كل حكم ومعدن كل فضيل كميا سيفصيل
أ لته ويحصل هبا مزيته .وثان ًيا بشرف مقصو ه الذي هو حصو الحكيم العلميي
والعملي والوصو إل السعا ة األخرويي األبديي  ...وثال ًيا لشيدة الحاجي إلييه؛
ألن كييل كمييا

ينييي أو ني يوي عيياجلي أو آجلييي مفتقيير إل ي العلييوم الشييرعي
()2

والمعييارف الديني ي  ،ومييدارها كلهييا عل ي العلييم بكتيياب ا »  ،ثييم ذكيير البيياب
()3

ال الث (يف موضوع علم التفسير هو القرآن الكريم)  ،ثم ذكير البياب الرابيع (يف
()4

استمدا علم التفسير)  ،وفيه يقو « :فلهذا كليه مين كيان حظيه يف العليوم أوفير
()5

أيضا« :فمىل ا ىتَم هىذه السىتة
كان نصيبه من علم القرآن أك ر»  ،وفيه يقو ً
مفسرا برأير ،ومين نقيص
علما فقد ا توىف ا تمداده ،وخر قف دعا عل كونر
د
ععر د
منها ما لييس بواجيب معرفتيه يف تفسيير القيرآن ،فيأحس نقصيه واسيتعان بأربابيه،

أيضا .يراجع :عين األعيان ،لشمس الدين الفناري (ص.)20 :
( )2ما بين القوسين كالمه ً
( )2يراجع :عين األعيان ،لشمس الدين الفناري (ص.)20 :
( )3ما بين القوسين كالمه .يراجع :عين األعيان ،لشمس الدين الفناري (ص.)42 :
( )4ما بين القوسين كالمه .يراجع :عين األعيان ،لشمس الدين الفناري (ص.)85 :
( )5يراجع :عين األعيان ،لشمس الدين الفناري (ص.)81 :
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بحوث
واقتبس منهم لم يكن -إن شيا ا  -مين المفسيرين برأييه؛ فيإن القائيل بيالرأي -
()1

كما مر -مين ليم ييتميع عنيده ااالح»  ،والمىراد مىل نقى كالمىر هنىا بيىان أن
الفناريؒ

كثيرا عند الاىد ،وأن كالمىر ال يعىدُّ أكثىر مىل ا تعىَال
ل يقف د

فير ،وأنر مقر بعلمية التفسير ،وأنر يد هىذا العلى  ،وقىد ىار علىى درَ األئمىة
قعلر يف بيان علوم اآلالل التي ال بد من ا للمفسر.
راب دعا :قولر« :وليس لعل التفسير قواعد يتفرأل علي ىا الدائيىال» ،فيدىاَ
عنر بأننا ال نعترط يف القاعد أن ا ال بد أن يتفرأل عن ا تائيال ،بى هىذا نىوأل مىل
القواعد ،وهناك نوع آخر من القواعد ال يشني فيها هيذا الشيري علي ميا سينبينه
يف الفصل األخير من هذه الدراس بعون ا تعال وتوفيقه.
خامسا :قولر« :وليس لعلى التفسىير قواعىد يتفىرأل علي ىا الدائيىال ،إال يف
د
مواضع نادر » ف و ال ينفىي وتىود القواعىد نف ديىا قاط دعىا ،إنمىا أخعىر عىل قلت ىا أو
صيحيحا يف حقيقي
ندرت ا على حد علمىر ،وال يليزم أن يكيون ميا رآه مين النيدرة
ً
األمر.
اد د ا :أن قول الفناري وحده -الذي يحتيون به عل نفي علميي التفسيير
ليصلوا إل نفي تقرر القواعد -كا يف تَىذيب كالم ى ؛ ألهنيم عمميوا يف نفيي

( )2يراجع :عين األعيان ،لشمس الدين الفناري (ص.)80 :
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بحوث
()1

القواعد ،فقالوا« :ليس ثم قواعيد تيم تقريرهيا» ؛ ألن (قواعيد) نكيرة يف سيياق
النفي ،فالمعن عام ،فهم ينفون القواعد سوا كانة ك يرة أو قليل أو نا رة ،وهو
ي بة قواعد يف مواضيع نيا رة؛ وال بيد مين كيذب أحيدهم؛ والقاعيدة أن الم بية
مقدم عل النايف؛ ألن عنده يا ة علم.

( )2يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)221 :
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بحوث
(:)1

املطلب الثالث :فهم كالم الطاهر بن عاشور ؒ

بدأ العالم الطاهر بن عاشورؒ

كالمه عن علم التفسير بما هو مألوف

يف كتب العلما من ذكر تعريفه وموضوعه ،وهذا الكالم علي جيا ة المفسيرين،
وهو قوله« :والتفسير يف االصفالح ،نقول :هو ا

للعل العاحث عل بيان معاي

ألفاظ القرنن وما يستفاد من ا باختصار أو تو ع .والمناسب بين المعني األصيلي
والمعن المنقو إليه ال يحتاج إل تطويل .وموضوأل التفسير :ألفاظ القىرنن مىل
حيث العاث عل معانير وما يستنعط منىر ،وهبيذه الحي يي خيالف عليم القيرا اح؛
ألن تميييييايز العليييييوم -كميييييا يقوليييييون -بتميييييايز الموضيييييوعاح وحي يييييياح
()2

الموضوعاح» .
ثم أر فه بما اعتمد عليه أصحاب التأليف المعاصر يف نفي علميي التفسيير،
()3

ومن ثم يبنون عليه عدم تقرر قواعد التفسير  ،وهو قوله« :هذا ،ويف عد التفسير
علما تسىامح؛ إذ العليم إذا أطلين ،إميا أن ييرا بيه نفيس اإل راك ،نحيو قيو أهيل
د
المنطن :العلم إما تصور وإما تصدين ،وإما أن ييرا بيه الملكي المسيماة بالعقيل،

( )2له ترجم حافل كتبها الشي محمد الحبيب بن الخوج  .يراجع :شيي اإلسيالم اإلميام األكيرب محميد
الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريع  ،طبع قطر (.)253 /2
( )2يراجع :التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور (.)22 ،22 /2
( )3يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)202 ،202 :
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بحوث
وإم يا أن ي يرا بييه التصييدين اليييا م وهييو مقابييل اليهييل ،وهييذا غييير م يرا يف ع يد
العلوم ،وإما أن يرا بالعلم المسيائل المعلومياح وهيي مطلوبياح خربيي ييربهن
عليها يف ذلك العلم ،وهي قضايا كلي  ،ومباحث هذا العلم ليسة بقضيايا ييربهن
عليها فما هي بكلي  ،بل هي تصوراح جزئي غال ًبا؛ ألنه تفسير ألفيا أو اسيتنباي
د
معان .فأما تفسير األلفا فهو من قبييل التعرييف اللفظيي ،وأميا االسيتنباي فمين
الل االلتزام وليس من القضي  .فإذا قلنا إن (يوم الدين) يف قوله تعيال  :ﱹﭞ
ﭟ ﭠﱸ [الفاتح  ]4 :هو يوم الييزا  ،وإذا قلنيا إن قوليه تعيال  :ﱹﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﱸ [األحقاف ،]25 :مع قوله :ﱹﭾ ﭿ ﮀ ﱸ [لقمان ،]24 :ي خذ منيه أن
أقل الحمل ست أشهر عند من قا ذلك ،لم يكن شي من ذلك قضي  ،بيل األو
()1

تعريف لفظي ،وال ا من الل االلتزام»  ،فأصحاب التأليف المعاصير أخيذوا
هذا الكالم الذي فيه استشكا علميي التفسيير ،وجعليوه مسيتندهم يف نفيي تقيرر
القواعد ،وهذا وه ا من

يف ف

كالم العيخ ،والصواَ أن يقال:

أوال :هذا الَالم مل انمىام ابىل عاشىورؒ
د

هىو عىرض ال تعىَال قىد

أتاَ عنر ،ف و عل يراد وينقى  ،وكىان األولىى بأصىااَ التىأليف المعاصىر أن
ينقلوا األتوبة كما نقلىوا اال تعىَال ،لَىن

( )2يراجع :التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور (.)22 /2

()32

أرادوا أن يعنىوا عليىر النتيدىة التىي
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بحوث
()1

أرادوها ،وهي «أن التفسير يخلو من تفر ه بنسن قاعدي مسيتقل يخصيه »...،؛
واإلمييام ابيين عاشييور لييم يقييل« :التفسييير يخلييو ميين تفيير ه بنسيين قاعييدي مسييتقل
يخصه» ،ب قال يف توابر عل اال تعَال« :أن معاحثر لَون ا تؤدي إلى ا ىتنعاط
علوم كثير وقواعىد كليىة ،نالىن منالىة القواعىد الَليىة؛ ألهنيا مبيدأ لهيا ومنشيأ،
تنزيال للشي منزل ما هو شديد الشبه به ،بقاعدة :ما قارب الشي يعط حكميه،
ً
علمىا مىل عىد
وال شْ أن ما تستخر منر القواعد الَلية والعلوم أتدر بأن يعىد د
علما ،وه قد عدُّ وا تدويل الععر عل دما لما يف حف ىر مىل ا ىتخرا نَىن
فروعر د
()2

بالغية وقواعد لغوية» .
علميا
العلميا اليذين تسيامحوا يف اعتبيار التفسيير ً

ثان ديا :يف قول « :إعرا

كابن عاشور -عن االستدال بوجو قواعد مقيررة للتفسيير = ا كيذلك علي()3

عدم وجو هذه القواعد »...ملاوظال ،وهي:
األولى :قولهم (العلما ) ،وهيم ليم ينسيبوا هيذا القيو لغيير الفنياري وابين
عاشور ،مع تقديرنا لهما لكن الذهو والنسيان ليس ببعيد عن آحا أهيل العليم،

( )2يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)203 :
( )2يراجع :التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور (.)22 /2
( )3يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)204 :
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بحوث
()1

بل صنف علماؤنا فيمن حدث ونسيي  ،وربميا ال تييد إما ًميا نييا مين وهي دم أو
نسيان أو خطأ يف مسأل .
الثانية :أن الربط بين إعرا

ابن عاشور ...وعدم وجيو القواعيد المقيررة

ليس بحتم ال م؛ ألننا نقو  :ربما أعر

عين ذليك لموافقتيه الفنياري يف اعتقيا

قل القواعد الكلي أو ندرهتا ،وهيذه النيدرة ال تزييل هيذا االستشيكا عنيده ،وقيد
ر نا قبل عل كالم الفناري؛ فليراجع.
الثالثة :أن الظن ال يغني مين الحين شيي ًئا ،وقيد وقفنيا علي كيالم مين يتيأو
عشراح األ ل الصريح لتوافن معتقده اليذي سيبن إلي قلبيه ،ورحيم ا العيالم
الربا ابن أبي يد القيروا الذي قا « :واعلم أن خيير القليوب أوعاهيا للخيير،
وأرج القلوب للخير ما لم يسبن الشر إليه»()2؛ فهال نقلوا هيذا القيو عين د
أحيد
ميين أهييل القييرون الفاضييل ؛ كمالييك والشييافعي وأحمييد والبخيياري والنمييذي
والقاضي إسماعيل وغيرهم ،فليحذر المي من مين أن يعتميد يف كالميه علي

لي

عالم أو شبه ال حقيق لها ،ويدع كالم عام علما األم .
ثال دثىىا :قىىد حىىذفن مىىل كىىالم ابىىل عاشىىور ععىىار نقل ىىا أصىىااَ التىىأليف
المعاصر ،وال اهر أن

ل يففنوا ألهميت ا يف دح

فأخرت ىا لىتف
ما ف مىوه؛ م

( )2يراجع :نزه النظر شرا نخب الفكر ،البن حير (ص.)14 :
( )2يراجع :نسخ شمس الدين التتائي (ح142:هي) من الرسال  ،بتحقيقي (ص.)80 :
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بحوث
تيدد ا؛ ألن ا داحضىة ل ىذا اال تعىَال مىل أ ا ىر ،وهيي قوليه« :ولَىن

عىدُّ وا

علمىا مسىتقال» ،أراهيم فعليوا ذليك لواحيد مين وجيوه سيت :
تفسير ألفاظ القىرنن د
فالضمير يف قوله« :لكنهم عدوا» أي :ضمير الدمع هنا يرتع لعلمىاء األمىة؛ ألن
هذا مما ال خال فير ،وابن عاشور يعلم هذا؛ لهذا أجاب عنه هبذه األجوب ؛ ألن
التفسير عل ا مستق لر رتالر مل زمل الصاابة إلى يومنا هذا ،ويشهد لهذا كتيب
الييناجم والتييواري ؛ فييينص الم رخييون علي أن فال ًنييا مفسير أو ميين أهييل العلييم
بالتفسير ،وهو ما جمعه السيوطي يف طبقاح المفسرين ،وال يقدح فيما اتفا علير
علماء األمة وه ا أو ا تعَال.
راب دعا :واء علمن لعل التفسير حدا أو ل تعل  ،و واء علمن لىر قواعىد
أو ل تعل فال بدم للعال أن يعني على ما ا تقر علير العم عند أهى العلى ؛ وقىد
الع م
قال لْ نع ُّيْ ﷺ« :فليفرح م
ْ وليعل على ما ا تيقل»( ،)1وقيا ابين العربيي:
«الشييك ملغ ي باإلجميياع»( .)2ومنييه قاعييدة( :اليقييين ال يييزا بالشييك)( ،)3لَىىل
أصااَ التأليف المعاصر بنوا على اال تعَال المعَوك فير ،وتركىوا مىا تتىابع
علير علماء األمة ،وابل عاشىور بىريء مىل ِلىْ؛ ألنىر بى ميل لىْ الدىاد  ،وأتىاَ

( )2أخرجه مسلم يف كتاب المساجد ومواضع الصالة (ا )502من حديث أبي سعيد الخدري ﭬ.
( )2يراجع :شرا المنهج المنتخب إل قواعد المذهب ،للعالم أحمد بن علي المنيور (.)521 /2
( )3يراجع :األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعي  ،للسيوطي (ص.)02 :
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بحوث
بلسان المفسريل عل هذا اال تعَال الذي عرض لر مىل درا ىتر لعلى المنفىا،
ول يعل على هذا اال تعَال شيئدا ،بل يقو بعد جواب االستشكا « :والتفسىير
فيه يف عصر النبيي ﷺ ،إذ كيان

ورا ،إذ قد ظهر الخو
أول العلوم ان المية ظ د

بعض أصحابه قد سأ عن بعض معا القرآن كما سأله عمر ﭬ عين الكاللي ،
ً
قيوال يف
ثم اشتهر فيه بعيد مين الصيحاب عليي وابين عبياس وهميا أك ير الصيحاب
التفسير»(.)1
خامسا :قا أصحاب التأليف المعاصر« :وقد كيان يليزم م لفياح القواعيد
د
()2

لتصحيح عوى التقرر مناقش هذه المقيوالح»  ،قلن :ال يلزمهيا مناقشي هيذه
المقوالح؛ ألن هيذه المقيوالح لييس فيهيا نفيي العلميي عين التفسيير ،إنميا هميا
استشييكاالن للفنيياري وابيين عاشييور ،ومييا قبلهمييا ومييا بعييدهما ميين كالمهمييا يير
هذين االستشكالين ،وأما ميا نقليوه عين اليدكتور اليذهبي فهيو كيالم يف حيد عليم
()3

التفسير ،وال عالق له بنفي علمي التفسير؛ فليراجع .

( )2يراجع :التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور (.)24 /2
( )2يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)203 :
( )3الناظر يف كالم الدكتور الذهبي يعلم أنه ال يريد ذلك ألبت  ،وإنما هو تمهيد منه لبييان حيد عليم التفسيير
حيث يقو « :وجدناهم عرفوه بتعاريف ك يرة ،يمكين إرجاعهيا كلهيا إلي واحيد منهيا؛ فهيي وإن كانية
مختلف من جه اللفظ ،إال إهنا متحدة من جه المعن وما هتيدف إلييه» .يراجيع :التفسيير والمفسيرون،
للدكتور محمد الذهبي ( ،)22 /2والتأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)202 :
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بحوث
اد د ا :لو لمنا أن هذيل انماميل يقىدحان يف علميىة التفسىير ،فَالم مىا
ال يلامنا يف شيء؛ ألنر معني على مقدمال منفقية أتنعية عل علىوم ان ىالم ،ألن
علومنا الشرعي ترجع إلي مصيدر معيريف متمييز وهيو اليوحي ،وإن كيان اليوحي
ال يعار

العقل الصريح ،لكن هذا ال يعني أنيه يييب أن تتحيد أو تتفين العليوم

الشرعي يف مناهيها أو حدو ها مع العلوم العقليي أو التيريبيي  ،فمىل حىاول أن
يقيس العلوم العىريعة علىى العلىوم العقليىة أو التدريعيىة كمىل ياىاول أن يقىيس
الَتلة بوحد قياس الفول (المتر) ،وهيذا الخليط واإلشيكا اليذي يحيدث مين
استعما اصطالا المنطن يف علومنا الشرعي هو ما حمل جمهيور علمائنيا علي
القو بتحريم راس المنطن حتى قال السيوطي« :ألنىا -معاشىر أهى السىنة -ال
خصوصىا الماىدثيل
نندس تصانيفنا بقذر المنفا الذي اتفىا أكثىر المعتعىريل -
د
خصوصىا العىافعية وأهى المغىرَ -علىى تاريمىر
والفق اء مل ك المىذاهب،
د
والتغليظ عل المشيتغلين بيه وإهيانتهم وعقيوبتهم ،وقيد جمعية يف ذليك تألي ًفيا
نقلة فيه كالم األئم يف الحط عليه ،وهو كتاب مهم( ،)1وقد نص أئم الحديث؛
كالسلفي والذهبي وابن رشيد ،عل عيدم قبيو روايي المشيتغل بيه ،وقيد تركية
األخذ عن جماع لذلك ،وبا التوفين»(.)2

( )2يراجع :صون المنطن والكالم عن فن المنطن والكالم ،ليال الدين السيوطي (ص.)3 :
( )2يراجع :شرا عقو اليمان يف المعا والبيان ،للسيوطي (ص.)81 :

()31

اإلكسري يف نقد دعوى الفراغ القاعدي لعلم التفسري؛ قراءة نقدية لدراسة "التأليف املعارص يف قواعد التفسري"

بحوث
اب دعا :قيو أصيحاب التيأليف المعاصير« :وكيذلك صيرا ابين عاشيور أن
علميا إال ليو كيان شيرا
علميا؛ إذ قيا ( :ميا كنية أرى التفسيير يعيد ً
التفسير ليس ً
()1

علما)»  ،فأقول :يف كالم
الشعر يعد ً

هذا وه ا ي ر مل وتوه:
()2

تصريحا ،بل هو تعلين ؛ فقد علين كيون التفسيير
األول :ليس كالم الشي
ً
علما.
علما عل كون شرا الشعر ً
ً
الثاي :معنى كالم العيخؒ

علما يف ظنر ،وهىو
امتناأل كون شرح الععر د

ال يوافا على هذا؛ ألن العق والواقع د مال على أن شراح األشعار ه علماء اللغة
األدباء ،وتاريخ األدَ يع د بذلْ ،وال نرض للشي أن يبخس حن نفسه؛ ألنه
من شراا الشيعر؛ فقيد شيرا ييوان بشيار بين بير  ،وقيا يف مقدمتيه« :بينية فييه
غريب لغته وخفي معانيه ،ونكة بالغته وأ به ،وما يشير إليه من عيا اح العيرب
وتيياريخهم وعييا اح عصييره وتيياري الرجييا والحييوا ث التييي تضييمنها ش يعره
بالصراح أو اإلشارة ،وخصصة االستعما العربيي الفصييح بالبييان ،وِكىرل
يف طالع ك قصيد الغرض أو الاادثة التىي قيلىن في ىا ممىا ِكىره علمىاء األدَ
()3
د
عليم بيأن شيرا الشيعر
والتاريخ مع زياد بيان لما أهملوه»  ،فالشي كيان علي

يحتاج إل مطالع كالم علما اللغ وعلما األ ب والتاري  ،وك ير من الرسائل
( )2يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)202 :
( )2في(لو) أ اة شري ،ويف معناها تفصيل .يراجع :مغني اللبيب ،البن هشام األنصاري (ص.)241 :
( )3يراجع :يوان بشار بن بر  ،جمع وتحقين وشرا :محمد الطاهر بن عاشور (.)1 /2
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بحوث
العلمي يف كلياح اللغ العربي المنتشرة يف اليدو العربيي هيي يف تحقيين شيروا
الشعر أو نقده.
الثالث :عا بيان أن أصااَ التأليف المعاصر ي ملون بقية كىالم العىيخ،
فقد ترجم لهذا الكالم بقوله« :علم التفسير» ،وخيتم كالميه بقوليه« :أن الوصيف
الذي ييدر أن ي سيس علييه إصيالا عليم التفسيير ،)1(»...وقىد قىال العىيخ بعىد
الَالم الذي نقلوه معاشر « :ولَني لما رأين التفسىير معىدو ددا يف مقدمىة العلىوم؛
أثىرا قويىا يف تىأخر كثيىر مىل
ألنر منعىع العلىوم العىرعية ،ورأيىن أل ىعاَ ُّ
تىأخره د
خصوصىا الفقىر والناىو واللغىة -أحععىن أن أتىابع
العلوم ان المية -
د

يف عىده

علما»( ،)2فقد أثعن االتفاق علىى كىون التفسىير يف مقدمىة العلىوم ان ىالمية ،ثى
د
علمىىا وماعتىىر ل ىىذا
أثعىىن لنفسىىر فضىىيلة اتعىىاأل ىىعي المىىؤمنيل يف ع ىده التفسىىير د
االتعاأل ،فلين أصىااَ التىأليف المعاصىر يلتفتىون إلىى هىذا المعنىى الىذي قالىر
العيخ ابل عاشور ،وال ينسعون إليرؒ

غير ما أحعر.

وأخيي ًيرا أخييتم بكييالم فيييه ر علي ميين ظيين أن تفسييير ألفييا القييرآن ال يعيد
علما؛ قيا اليدكتور مييدي باسيلوم« :والحين اليذي يصيدق الواقيع ،وتشيهد بيه
ً
التفاسير الك يرة ،أن فين تفسيير القيرآن الكيريم مين قبييل العليوم ذاح الموضيوع

( )2يراجع :أليس الصبح بقريب ،لمحمد الطاهر بن عاشور (ص.)215 :
( )2يراجع :أليس الصبح بقريب ،لمحمد الطاهر بن عاشور (ص.)210 :
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بحوث
والمسائل المستنبط بوحدة موضوعها وغايتها وغير ذلك ،فإن ليه كتبيه المدوني
ييرا مين القواعيد الكليي التيي
المختص به كما لسيائر العليومً ،
وأيضيا :فيإن فييه ك ً
يندرج تحة كل واحدة منهيا مين المسيائل اليزئيي ميا ال يخفي علي مين طيالع
كتبه ،والتي تحصل لمن تمرس هبا وأحسن رعايتها ملك تعينه عل خو

ل يي

هييذا العلييم والسييباح يف بحييره آمنً يا مطمئن يا إن شييا ا  ،وتمنييع بالتييالي ميين لييم
يمارسها ويتقن فقهها والتلقي لها عين أهلهيا ال قياح =مين الكيالم يف هيذا الفين.
علمييا
وكونييه مفتقي ًيرا إل ي االسييتعان بك ييير ميين العلييوم ال يمنييع أصي ًيال ميين كونييه ً
متكامال قيد اسيتوى علي سيوقه كميا تسيتوي أ ق العليوم وأ خلهيا يف اسيتحقاق
ً
اسم العلم؛ فإن من األمور التي قد أصبحة شبيه بالبدهياح -إن ليم تكين منهيا
قائميا برأسيه أن يسيتعين علي مسيائله
علميا ً
بالفعل -أنه ال يمنع مين كيون العليم ً
بك ير من المسلماح يف علوم أخرى ،وأن الواقع الذي ال تصلح الممياراة فييه أن
بعض العلوم يأخذ من بعض .كما أن كونيه بيانًيا أللفيا القيرآن ومعانييه ال يمنيع
قائما بذاته ،كما أن علم اللغ وفقهها ال يخرج عن كونه بيانًيا
علما ً
بحا من عده ً
علميا ،فيالحن
لمعا ألفاظها واشتقاقاهتا وما إل هذا ،ثم لم يمنع ذلك من عيده ً
الذي ترتياا إلييه الينفس ويطميئن إلييه القليب إذن أن التفسيير عليم بأكميل وأ ق
()1

وأجل ما تنطوي عليه م ل هذه الكلم الشريف من معن » .

( )2يراجع :تفسير الماتريدي ،تح . :ميدي باسلوم (.)230 /2
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بحوث
خامتة:
ال شيك أن ناقييل الكفيير ليييس بكييافر ،لكيين ال بييد أن يكييون ناقلييه يعرضييه يف
موضع الر عليه وبيان مخالفته للعقل والنقل ،وكيذا اليذي يعير

شيبه ينبغيي

أن يعرضييها ليفن يد حييهييا وييير عليهييا ،ال ليسييتند إليهييا يف إقامي عييوى باطلي
أخرى؛ فهذا السلوك ما ينبغي أن يكون صا را عين د
أحيد مين أهيل العليم ،واذكير
ً
-هدا ا وإيياك -قيو العالمي الشيوكا يف قيو ا تعيال  :ﱹﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱸ [النمل« :]84 :ومعن اايي  :واذكير
يا محمد ،يوم نيمع من كل أم من األمم جماع ً مكذبين بآياتنا ،فهيم عنيد ذليك
تحيذيرا
الحشر ،ير أولهم عل آخرهم ،أو ييدفعون ،أي :اذكير لهيم هيذا أو بينيه
ً
ً
توبيخا وتقري ًعيا:
لهم وترهي ًبا ،ﱹﮣ ﮤ ﮥﱸ إل موقف الحساب ،قا ا لهم
ﱹ ﮧ ﮨﱸ التييي أنزلتهييا عل ي رس يلي ،وأمييرتهم بإبالغهييا إليييكم ﱹوؒﱸ

الحا أنكم ﱹلؒؒﮪ ﮫ ﮬﱸ بل كذبتم هبا با ئ بد جاهلين لهيا غيير نياظرين
فيها ،وال مستدلين عل صحتها ،أو بطالهنا تمر ً ا وعنا ً ا وجيرأة علي ا وعلي
علميا فقيد
رسله ،ويف هذا مزيد تقريع وتوبي ؛ ألن من كذب بشي ولم يحيط بيه ً
كيذب يف تكذيبييه ،ونييا ى علي نفسييه باليهيل ،وعييدم اإلنصيياف ،وسييو الفهييم،
وقصور اإل راك .ومن هذا القبيل من تصيدى ليذم د
عليم مين العليوم الشيرعي  ،أو
لذم د
علم هو مقدم من مقدماهتا ،ووسيل يتوسل هبا إليها ،ويفييد ييا ة بصييرة يف
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بحوث
علميا،
معرفتهييا ،وتعقيل معانيهييا؛ كعلييوم اللغي العربيي بأسيرها ،وهييي اثنييا عشيير ً
وعلم أصو الفقيه ،فإنيه يتوصيل بيه إلي اسيتنباي األحكيام الشيرعي عين أ لتهيا
التفصيلي  ،مع اشتماله عل بيان قواعد اللغ الكلي  ،وهكذا كل عليم مين العليوم
التي لها مزيد نفع يف فهم كتاب ا وسن رسوله ،فإنه قد نا ى عل نفسيه ،بيأرفع
صوح ،بأنه جاهل ميا

بالباطيل ،طياعن علي العليوم الشيرعي  ،مسيتحن ألن

تنز به قارع من قوارع العقوب التي تزجره عن جهله ،وضالله ،وطعنه علي ميا
ال يعرفه ،وال يعلم به ،وال يحيط بكنهه حت يصير عبرة لغيره ،وموعظ يتعظ هبيا
ورا
أم الييه ميين ضييعاف العقييو وركيياك األ يييان ،ورعيياع المتلبسييين بييالعلم ً
()1

وكذ ًبا» .
وقد روى البخاري يف صحيحه عن ابن عبياس ﭭ قيا « :مَثىن ىن دة أريىد
أن أ أل عمر بل الخفاَ عل نية ،فما أستطيع أن أسأله هيب ً له ،حتي خيرج حاجيا
فخرجة معه ،فلما رجعنا وكنا بيبعض الطريين عيد إلي األراك لحاجي ليه ،قيا :
فوقفة له حت فرا ثم سرح معه ،فقلة :يا أمير الم منين من اللتان تظاهرتا علي
النبي ﷺ مين أ واجيه؟ فقيا  :تليك حفصي وعائشي  ،قيا  :فقلية :والليه إن كنية
ألريد أن أسألك عن هذا منذ سن  ،فما أستطيع هيب ً لك ،قال :فال تفعى  ،مىا ظننىن

أيضا .يراجع :فتح القدير ،للشوكا ( ،)203 /4وفتح البيان
( )2وقد نقل القنوجي هذا الكالم يف تفسيره ً
يف مقاصد القرآن ،لصدين حسن خان القنوجي (.)05 /20
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بحوث
أن عندي مل عل فا ألني ،فإن كان لىي على ا خعرتىْ بىر»( ،)1وأخيرج أحميد بسيند
حسن عن أبي عبد الرحمن ،قا « :حدثنا مين كيان يقرئنيا مين أصيحاب النبيي ﷺ،
أنهم كانوا (يقنئون من رسو ا ﷺ عشر آياح) ،فال يأخذون يف الععىر األخىر
حتى يعلموا ما يف هذه مىل العلى والعمى  ،قىالوا :فعلمنىا العلى والعمى »()2؛ فعليم
التفسير هو العلم الذي جمعه حرب األم وترجمان القرآن عن النبي ﷺ وعن علما
الصحاب  ،وهو العلم الذي نقليه عنيه مفسيرو التيابعين؛ كيابن جبيير ومياهيد ،وهيو
العلم الذي نرويه عن شيوخنا إل أصحاب كتب السن وااثار وغيرها ،وكما قيل:
فالديل إنما أتى بالنق  ،ليس باألوهام وحدس العق (.)3
فالذي أراه أن القول بعدم علميىة التفسىير ا
قىول ماىدث غيىر معتعىر عنىد أهى
الديل ،ومل بنى علير شيئدا فَمل أ س بنيانر على شىفا تىر هىار؛ وقيد روى ابين
إماما يف العل مىل أخىذ بالعىاِ
عبد الرب عن عبد الرحمن بن مهدي ،قا « :ال يَون د
مل العل »( ،)4وا تعال أعلم.

( )2أخرجه البخاري يف كتاب التفسير (ا ،)4123ومسلم يف كتاب الطالق باب يف اإليال واعتزا النسا
(ا.)2401
( )2أخرجه أحمد يف مسنده (( )411 /38ا )23482وأخرجه الحاكم فسم الصحابي بعبد ا ﭬ
وصححه .يراجع :المستدرك عل الصحيحين ،للحاكم ( ،228 /3ا.)2003
( )3يراجع :معارج القبو بشرا سلم الوصو إل علم األصو  ،للشي حافظ الحكمي (.)2224 /3
( )4يراجع :جامع بيان العلم ،البن عبد الرب (.)820 /2
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بحوث
املبحث الثاين :نقد بقية أدلتهم على نفي تقرر القواعد:
قد ذكرنا يف المبحث السابن أهم أ لتهم علي نفيي تقيرر قواعيد التفسيير،
ترسيا لبقيي أ ليتهم الضيعيف كاف ًييا
وقد كيان سيقوي لييلهم األو اليذي جعليوه ً
لدحض قولهم ،لكننا لنزيد الحن جال ً وهبا ً -بتوفين المول سيبحانه -نعير
لبقي أ لتهم ونناقشها ،وقد جعلنا لكل ليي دل مطل ًبيا يف هيذا المبحيث ،وا أسيأ
اإلعان والتأييد والقبو .
املطلب األول :حال التأليف يف قواعد التفسري السابق على التأليف املعاصر من حيثث
الندرة وتفاوت داللتها:
قالوا يف هذا الدليل« :أظهر تتبع التيآليف يف قواعيد التفسيير وأصيوله قبيل
التأليف المعاصر أنه لم يكن له ثم مفهوم محد يتوار الكتبي والمصينفون علي
التزامه يف القواعد؛ فالكتاباح تحة عنوان قواعيد التفسيير وأصيوله وميا قارهبميا
اختلفييية مفاهيمهيييا ومرا اهتيييا بمصيييطلحاح القواعيييد واألصيييو والقيييوانين،
وتفيياوح مضييامينها وما هتييا ولييم يتبييين لمفهييوم محييد أو الالح متقاربيي ...
وال شك أن عدم برو المفهوم الذي تبناه التأليف المعاصر يف القواعد ا علي
()1

عدم تقرر القواعد» .

( )2يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)205 ،204 :
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بحوث
لييال لعيدم تقيرر القواعيد يديىب
فنقول :بالنسعة لعع ة ال ُّندر التيي يروهنيا ً
عن ا معرفة طعيعة هذا العلى العىريف كمىا بين ىا الَىافيدي بقولىر« :وإن تفسىيره
أه الم مال الع ام ،ال يَاد يت تعاطير إال لواحد بعد واحد يف كى زمىان؛ فإنىر
بار ال ينقضي عدائعر وال ينت ي غرائعر»()1؛ فعل التفسير لما كان ال يتصدم إلير
إال األئمة الَعار الدامعون للعلوم الذيل ت ل

ا تقراء علوم ان الم؛ فصىارل

هذه القواعد كالمسلمال العقلية عنىده  ،لى يَىل حاتىة للتصىنيف في ىا ،فلميا
صار عليم التفسيير تخص ًصيا جامعييا هنيا ظهيرح الحاجي إلي التصينيف يف هيذه
القواعييد؛ تقري ًبييا لهييذا العلييم الييدقين ،وفيييه محاول ي لفهييم اجتهييا اح المفس يرين
وتعليل اختياراهتم التفسيري ؛ فمل على

ىعب النىدر وأدرك العاعىث علىى كثىر

ال تصنيف يف أصول وقواعد التفسير = ل يات إلى ربىط النىدر بعىيء ال حقيقىة
لر ،وهو عدم تقرر القواعد.
وأما ما أدركوه مل تفاول الداللة يف معنى القاعد  ،فنقو  :ليس مين طريقي
أهل العلم تسليط الضو عل الخالف ومحاول تعميقه وتكبييره ،وإظهيار األمير
كأنه يستعصي عل الحل والييواب عنيه ،وميا تعلمنياه مين علمائنيا هيو محاولي
التقريب بين األقوا واليمع بينها ما أمكن ،وإال نرجح اليراجح ،ونبيين المعتيرب
والمحتمل من هيذه األقيوا  ،ونزييف الباطيل منهيا وندحضيه ،هيذه طريقي أهيل
( )2يراجع :التيسير يف قواعد علم التفسير ،للكافييي (ص.)20 :
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بحوث
العلم؛ وبالسير عليها ترتفع رجاح العلما العاملين ،وهبذا االجتهيا والتحيري
والتدقين يحر أهل األجرين أجورهم.
فالواتب عند مالح ىة اخىتال األقىوال بىيل أهى التخصىص هىو تاقيىا
ما النااأل ،ومااولة الدمع أو الترتيح بين ا ،وهذا ل نلمسر ألعتة يف درا ىت
هذه ،وأما يف درا ىتنا هىذه فسىتدد في ىا -بعىون اظ وتوفيقىر -مىا يمَىل أن يعنىى
علير.
املطلب الثاين :اشتغال مَن وافق التأليف املعاصر يف مفهوم القواعد بتأسيس القواعد
ال جبمعها:
قالوا« :فقد أ ار الكيافييي كتابيه -كميا مير -علي قاعيدتين فقيط ،وحياو
تأسيس قاعدتيهما عرب أبحاث مطول قام هبا ،ووصف كتابيه بأنيه ميير أنميوذج
للكتاب يف قواعد التفسير وترغييب يف طرقهيا ...وال شيك أن هيذه االنطالقي مين
الكييافييي م ك يدة استحضيياره لخلييو التيياري ميين تييآليف عني ية بتقرييير قواعييد
()1

التفسير ،وأن القواعد بحاج لتأسيس وتقرير ال إل جمع وترتيب» .
هىذا كىالم أولىر حىا ونخىره وهى ا ماى

؛ ألنىر نىات مىل ا ىتخرا نتيدىىة

فا ىىد مىىل مقىىدمال ال تىىؤدي إلىىى تلىىْ النتيدىىة قف دعىىا ،وي ىىر هىىذا مىىل هىىذه
التنعي ال:
( )2يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)200 :
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بحوث
أول ا :أن قول « :أن هذه االنطالق من الكافييي م كدة استحضاره لخلو
التاري مين تيآليف عنيية بتقريير قواعيد التفسيير ،وأن القواعيد بحاجي لتأسييس
وتقرييير ال إليي جمييع وترتيييب» رتىى ا بالغيىىب؛ ألهنييم يتحييدثون عليي لسييان
الكافييي كأنه هيو القائيل« :وأن القواعيد بحاجي لتأسييس وتقريير ال إلي جميع
وترتيييب» ،والكييافييي يف كتابييه ينطيين بخييالف هييذا ،حيييث قييا « :والتحقييين أن
التفسيير يسييتعمل تييارة بمعني القطييع علي أن المييرا ميين اللفييظ هييذا ،والشييها ة
عل ا تعال أنه عن باللفظ هيذا؛ فيذلك ال يييو إال لصياحب اليوحي ولمين
شاهد النزو وعياين سيببه ...ويسىتعم أخىر بمعنىى انخعىار عىل المىراد مىل
اللفظ لاصول غلعة ال ل بالعرض على األصول؛ فذلْ يدوز لمل حص عنىده
()1

العلىىوم التىىي ياتىىا إلي ىىا التفسىىير»  ،وال بييد أن نفهييم قولييه( :األصييو ) هنييا
بييالمعن األعييم الييذي يشييمل األصييو والقواعييد المقييررة؛ ألن التفرييين بييين
األصييو والقواعييد اصييطالا حييا ث يف كتابيياح المعاصييرين؛ وهبييذا يمكننييا أن
صحيحا بغير تأويل خاطئ؛ ألننا جئنا بمنطيوق كالميه
فهما
ً
نفهم كالم الكافييي ً
يف المسأل الذي يوافن به قو األئم المتقدمين والمتيأخرين أن التفسيير اجتهيا
مبني عل األصو والقواعد المقررة ،وال ييو إال لمن حصل أ واته العلمي .

( )2يراجع :التيسير يف قواعد علوم التفسير ،للكافييي (ص.)21 :
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بحوث
ثاني ا :أن هياتين القاعيدتين اللتيين حياو الكيافييي التأسييس لقاعيديتهما
ال تنفي وجيو القواعيد األساسيي المقيررة؛ ألن هيذا فضيل ا ي تييه مين يشيا ،
والقواعد االسيتقرائي فيتح مين ا تعيال  ،وكيذا ميا ننيا ي بيه مين مراعياة الواقيع
العملي لكبار المفسرين قيد ينبهنيا إلي اسيت نا اح أو قييد أو شيري يف قاعيدة مين
القواعد التي ذكرها علماؤنا يف علوم القرآن.
ثالث ا :أن كتاب الكافييي يف قواعد علوم التفسير جعله السيوطي من كتيب
()1

علوم القرآن  ،وهو ي كد ما ذهب إليه غير واحد من أهيل العليم -وهيو رأييي-
()2

أن علوم القرآن حوح أصو التفسير وقواعده .
املطلب الثالث :خلو البنية النظرية للتفسري من اخلطو لتقرير القواعد:
قييالوا« :والحاصييل أن حرك ي التييأليف النظري ي التييي سييبقة اإلشييارة إليهييا
شاهدة عل نقض عوى تقرر قواعيد التفسيير الكليي عيرب التياري  ،بيل إن واقيع
التأليف النظري يصل بنا إل نتيي معاكس لتلك الدعوى؛ وهيي أنيه ليم يتشيكل
لنا حت اان يف نشاي تأليفي ما ة مركب من ضوابط وقواعيد جزئيي تينابط فيميا

( )2يراجع :اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي (.)4 /2
( )2فقد ذكر اليوسي أن عليم التفسيير ون معظميه المتيأخرون كياليال السييوطي يف (اإلتقيان) .يراجيع:
القانون يف أحكام العلم (ص.)201 :
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بحوث
بينها -كميا هيو الشيأن يف أصيو الفقيه -لتشيكل يف النهايي كليياح جامعي مانعي
تكون هي المسطرة العلمي المشروع لتفسير القرآن الكريم»(.)2()1
قالوا هذا بعد كالم نقلوه عن المنظرين للتقعيد الفقهي واللغيوي وكالمهيم
عن التأليف يف القواعد استغرق بضع صفحاح ،وأك ر كالمهم ال طائل فيه؛ ألنيه
بعيد عن الواقيع العمليي لعليم التفسيير؛ فقيولهم« :والحاصيل أن حركي التيأليف
النظري التي سبقة اإلشارة إليها شاهدة عل نقض عيوى تقيرر قواعيد التفسيير
الكلي عرب التاري » هذا كالم ال يخر قول

المخترأل عل حيا الدعو  ،وي ر

هذا مل وتوه:
األول :أن حيتهم هذه مبني عل ربط تقرر القواعد بإفرا هيذه القواعيد يف
يحيحا؛
مصيينفاح مسييتقل تحمييل اسييم القواعييد ،ونحيين ال نييرى هييذا الييربط صي ً

( )2هذا الكالم نقله أصحاب التأليف المعاصر عن الدكتور فريد األنصاري مقرين له ،وهو كالم فييه نظير؛
ألن عواهم أنه لم تتشكل حت اان المسطرة العلمي المشيروع لعليم التفسيير يليزم منهيا التحقيير مين
ً
سيبيال ،وهيو قيو
ميهو اح السابقين من األئم يف بنيان علم التفسير؛ كأهنم تركونا بمضييع ال هنتيدي
د
عار تما ًما من الصح ؛ ألن من اإلنصاف أن ال نعد كون بعض طالب العلم ال يقرأ أو ال يفهيم مين ذنيب
األئم السابقين (رضوان ا عليهم أجمعين) ،وظني بالقائلين أهنا كلم قيلة ،ولم يلن قائلها أو ناقلهيا
لها ً
جرحيا ييدمي .يراجيع :أبييدياح
باال ،لكنها كلم من يمر الكالم عل عقله وقلبه ييد لها يف القلب
ً
البحث يف العلوم الشرعي  ،للدكتور فريد األنصاري (ص.)251 :
( )2يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)221 :
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بحوث
فالتقعيد خالف التصنيف يف القواعد ،وهذا مشهور يف علوم اإلسالم؛ فالصيحيح
الذي ينبغيي أن يعلميه طيالب عليم التفسيير -أن تقيرر القواعيد نشيأ ميع ظهيورمصنفاح األئم الميتهدين النقا يف التفسير كالشافعي وابن جريير وغيرهميا(،)1
وأن التصنيف يف القواعد قد يقوم به من هو أقل شيأنًا مين هي ال األئمي ؛ كميا أن
قواعيييد الفقيييه ميييأخوذة مييين النصيييوص الشيييرعي ومييين كيييالم السيييلف وأئمييي
المذاهب( ،)2وهم لم يصنفوا فيها ،إنما صنفها وحررها المتأخرون.
الثاي :أننا ال نشني أن تكيون كيل قواعيد التفسيير كليي  ،وهيذا سينبينه عنيد
حدي نا عن تعريف القاعدة.
الثالث :أهنم يقولون بنقض عوى تقرر قواعد التفسير الكلي  ،ونحن ن بية
تقييرر قواعييد التفسييير ،فلن يدع الييدعاوى ولنييذهب إل ي الواقييع العملييي؛ ولنقييل
له ال  :أتعرفون صحيح األقوا يف التفسير من سيقيمها؟ أتسيتطيعون الير علي
التأويالح الباطني والتفسيراح الحداثيي ونقيدها وبييان أوجيه الخطيأ فيهيا؟ فيإن
قالوا :نعم؛ فقد رجعوا إل قولنيا؛ ألن الصيحيح عنيد أهيل التفسيير هيو ميا وافين

( )2قييد تيير القواعييد تاريخييا إلي التفسييير النبييوي وإلي أقييوا الصييحاب ﭫ والتييابعين ،لكننييا هنييا نريييد
أصحاب التصيانيف التيي يمكننيا اان إعيا ة النظير فيهيا واإلفيا ة منهيا .يراجيع :قواعيد التفسيير؛ جم ًعيا
و راس  ،للدكتور خالد السبة (.)42 /2
( )2يراجع :معلم ايد للقواعد الفقهي واألصولي (.)432 /2
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بحوث
األصييو والقواعييد المقييررة ،والسييقيم مييا خييالف األصييو والقواعييد المقييررة،
والتفسير بغير أصو وقواعد تفسير بالهوى ،وال يرض بتحكيم األهوا إال أهل
اليهل .وإن قالوا :ال نعليم ذليك حتي نوجيد قيوانين شيامل ونقيرر قواعيد كليي
استقرائي ()1؛ فال كالم لنا معهم؛ ألن نقاشنا مع أهل العلم بالتفسير.
املطلب الرابع :تتابع العلماء على التصريح بضعف البناء النظري للتفسري:
قالوا« :وظاهر من هذه النصوص المذكورة تتابع أصحاهبا عل إثباح خليو
الساح النظري للتفسير من الضبط والتقنين الالئن به ،بيل إثبياح ضيعف التوجيه
لمييير جمييع موضييوعاح علييوم القييرآن وترتيبهييا عييرب التيياري  ،وكييذا بيييان أن
اليانب النظري للتفسير يحتاج إل تتميم وبنيا  ،وأنيه ليم يقطيع فييه ميا يسيتحقه
فمت حصل التقرر لقواعد التفسير الكلي إذن؟!»(.)2
ويالحظ يف كالم

أمور:

أول ا :أننا نفرق بين تقرر القواعد والتصنيف يف قواعد التفسير.
ثاني ا :يريدون بالنصوص المذكورة ما قاله الزركشي يف (الربهيان)« :ومميا
فاح المتقدمين وضع كتاب يشتمل عل أنيواع علوميه وكميا وضيع النياس ذليك

( )2هذه استعارة لبعض كالمهم .يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)222 :
( )2يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)228 ،220 :
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بحوث
بالنسب إل علم الحديث؛ فاستخرح ا تعال -وله الحمد -يف وضع كتياب يف
ذلك جيامع لميا تكليم النياس يف فنونيه ،وخاضيوا يف نكتيه وعيونيه ،وضيمنته مين
المعا األنيق  ،والحكم الرشييق  ،ميا يهيز القليوب طر ًبيا ،ويبهير العقيو عي ًبيا؛
مفتاحا ألبوابر ،وعنواندا على كتابر ،معيندىا للمفسىر علىى حقائقىر ،ومفل دعىا
ليَون
د
على بع

أ راره ودقائقىر»( ،)1وهىذا الَىالم مؤيىد لمىا ِكرنىاه أن علىوم القىرنن

اشتملن على أصول التفسير وقواعده قع التأليف المعاصر.
ثالث ىىا :أهنييم ينقلييون هييذا الكييالم ليسييتدلوا بييه علي ضييعف البنييا النظييري
للتفسييير ،والعاقى يف ى أنىىر إِا اشىىتَى الاركعىىي مىىل هىىذا الضىعف ثى أتافنىىا
بى(العرهان) ،واشتَى منر الَافيدي ث دون لنا (التيسير) ،واشتَى منر السىيوطي
فأ ملف (انتقان) ،وزاد حعورنىا بىى(التاعير)( ،)2وصىنمف غيىره يف علىوم القىرنن =
أفن

نال نعتَي ضعف العناء الن ري للتفسير بعد ك هذه المؤلفىال

تدبروا كالم

فلىو

لعلموا أنر حدة علي .

( )2يراجع :الربهان يف علوم القرآن ،للزركشي (.)1 /2
( )2جدير بالذكر أن السييوطي سيم كتابيه( :التحبيير يف عليوم التفسيير) ،وهيذا يشيير إلي أن الغير

مين

الكتابي ن واحد ،وهو تحرير القو يف التفسير ،أو تكوين اإلطار النظري لعلم التفسير .يراجع :اإلتقان يف
علوم القرآن ،للسيوطي (.)1 /2

()52

اإلكسري يف نقد دعوى الفراغ القاعدي لعلم التفسري؛ قراءة نقدية لدراسة "التأليف املعارص يف قواعد التفسري"

بحوث
وب ذا ي ر خفأ دعواه عدم تقرر قواعد التفسير؛ ألنر ل يسل ل ى دليى
ا تدلوا بر ،ب هو تا َُّ ما

كتاَم

يف إبفال ائر القواعد التىي أتىى ب ىا

التأليف المعاصر ،وماال أن تدمع القواعد مل كتب علوم القرنن والتفسىير ،ثى
معدوما
يَون الصواَ يف هذه القواعد المدموعة كل ا
د
املطلب اخلامس :فيما يهدم دعواهم من القواعد:
إذا قييرأح راس ي جامعي ي عيين شييعر الهيييا يف العصيير العباسييي ،ثييم بعييد
انتهائك من الدراس وجدح يف نتائيها هذه النتائج:
 -2لقييد ا هيير شييعر الهيييا يف العصيير األمييوي؛ ألن الخلفييا األمييويين
شيعوا المعارك األ بي بين الشعرا  ،وجعلوا لذلك اليوائز الكبيرة.
 -2ممييا امتييا بييه شييعر الهيييا يف العصيير األمييوي فحولي الشييعرا يف هييذه
الحقب  ،فهم شعرا مييدون مطبوعون.
فإذا قرأح هذه النتائج ستشك يف عنوان الكتاب ،أو ستشك يف هذه النتائج:
ما عالقتها بالكتاب الذي كنة تقرأ فيه عن الشعر يف العصر العباسي؟
فالنتيي الحتمي لهذا الموقف هو وجو خطأ يف التصيور لحيدو الدراسي
إما من القارئ أو الم لف ،وهيذا الخطيأ يف التصيور يظهير يف هيذه الدراسي التيي
عرضنا أ لتها عل عدم تقرر قواعد التفسير فيما سبن وأبطلناها.
فعنوان الدراس ( :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير) ،وأهداف الدراس
التي ذكروها منها قولهم:
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بحوث
«أ .تبييين المعييالم المنهييي للتييأليف المعاصيير يف الحكييم بقاعديي قيييواعد
التفسيير ،وتسيليط الضيو علي تليك المنهييي بميا ييرب ركائزهيا وأركاهنيا التييي
تتشكل منها.
َ .تقويم منهيي التأليف المعاصر يف الحكم بقاعدي قواعد التفسير ،بميا
يرب مواطن قوهتا وضعفها.
 .بيييان الموقييف المنهيييي ميين قواعييد التفسييير التييي وضييعها التييأليف
المعاصر ،وتحرير مدى صح الحكم بقاعديتها.)1(»...
وكذلْ تركال الدرا ىة الوصىفية علىى مؤلفىال معاصىر بعين ىا يف حقعىة
زمانية ال تايد عل ثالثىة عقىود ،فمىل أيىل أتىن الدرا ىة بنتيدىة قفعيىة عىل تتعىع
قواعد على التفسىير طيلىة مىا يايىد عىل ععىر قىرون وأنىر لىيس ثمىة قواعىد تى
تقريرها ف

كانن هذه الدرا ة للقرون السابقة كل ا لتخر لنا ب ىذه النتيدىة

ه تردل الدرا ىة كتىب علىوم القىرنن يف القىرن الثالىث ال دىري ثى در ىن
التفا ير التي كانن فير ث فعلن مث هذا يف القرون التالية لر ث تمعىن تلىْ
العيانال لتخر لنا بتلْ النتيدة
أيعقل أن نبني حقيق علمي -عن نتاج علمي اسيتغرق قرونًيا -علي

الئيل

معييدو ة يف صييفحاح؟! أليسيية هييذه النتييي سييطحي ال تلييين بي د
يأمر يحتيياج إلي

( )2يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)24 :
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بحوث
بحث عمين واستقرا جا ؟! هذه مشيكل كبييرة يف تليك الدراسي ؛ ونحين كقيرا
قبل أن نكون باح ين يف علوم القرآن والتفسيير ال بيد أن نفهيم كييف جيا ح هيذه
النتيي يف هذه الدراس الميأطورة بم لفياح معيني وفينة منيي محيدو ة؟ كييف
حكمة عل قواعد التفسير يف عصور أمتنا العظيم كلها؟
إن الذي يصدقه عقلي -وأريد مين كيل المهتميين بأبحياث التفسيير التفكير
فيه -أن الدراس التي تنصب عل الم لفاح المعاصرة ال بد أن تكون نتائيهيا يف
حدو راستها ،فنقف فيها عند ما قييل :إن انطيالق التيأليف المعاصير يف تقعييده
للقواعد من قوله بتقيرر قواعيد التفسيير عنيد السيابقين()1؛ هيذه هيي النتييي التيي
يمكن قبولها بالنسب لدراستهم هذه.
أما قولهم « :عوى تقرر قواعيد التفسيير عيرب السيابقين مين العلميا عيوى
أطلقها التأليف المعاصر يف القواعد ،وهي عوى غير صحيح  ،بل واقع التاري
والتفسييير علي عكسييها»( ،)2هييذه عييوى تحتيياج إل ي إثبيياح بدراسيياح مييأطورة
بم لفاح القيرون السيابق حتي تبحيث تقيرر القواعيد عنيد السيابقين عيرب قيرون
د
معيان هيي
سيهال؛ ألنيك تبحيث عين
ً
الحضارة اإلسالمي ؛ ألن هذا البحيث لييس
التييي صيياغة أو تحكييم العقليي التفسيييري ألئمتنييا ،ولسيية تبحييث عيين كلميياح
( )2وهي النتيي ( .)5يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)224 :
( )2وهي النتيي ( .)1يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)225 :
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بحوث
بعينها أو ما ينص عل أنه قاعيدة أو ضيابط أو قيانون ،مين فهيم هيذا عليم أن هيذه
الدراس ليسة عميق  ،بل تسيطيحي ميافيي ألصيو المينهج العلميي ،ويف م يل
()1

هذه الغلط يقو علماؤنا :
أوردهىىا ىىعدا و ىىعدا معىىتم

ما هَذا تىورد يىا ىعد انبى

()2

فم ل هذه النتيي الميافي لعنوان بح هم ومياله ال يمكن أن يعتمد عليهيا
يف نتيي كلي عن علم التفسير عرب قرون الحضارة اإلسالمي كلها ،بل هي قائمي
عل اسيتنتاجاح مغلوطي أو موهومي ال تقيدم حقيائن علميي  ،وقيد ميررح فيميا
سبن عل هذه األوهام يف كالمهم .فهذه الوثبي العقليي يف راسيتهم قاضيي علي
عواهم «عدم تقرر قواعد التفسير» من أصولها؛ قا تعيال  :ﱹﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﱸ [اإلسرا .]31 :

( )2قاليه الحيافظ ناصير الييدين بين المنيير للزمخشييري يف إحيدى سيقاطه .يراجييع :مختصير االنتصياف ميين
الكشاف ،لعلم الدين العراقي (ح004:هي) راس وتحقين ،رسالتي للماجستير (ص.)020 :
( )2البية من الرجز ،وهو لمالك بن يد مناة يخاطب أخاه سعدً ا ،وقد عهد إلييه برعايي إبليه ،فليم يحسين
سعد القيام بأمرها ،فقا مالك هذا البية الذي صار مي ًال لمين قصير يف األمير .يراجيع :ميميع األم يا
( ،)314 /2ومشاهد اإلنصاف مطبوع مع الكشاف (.)123 /4

()55

اإلكسري يف نقد دعوى الفراغ القاعدي لعلم التفسري؛ قراءة نقدية لدراسة "التأليف املعارص يف قواعد التفسري"

بحوث
املبحث الثالث :اإلجابة عن أسئلة مهمّة حول تقرر القواعد:
لقد سأ أصحاب راس (التأليف المعاصر يف قواعد التفسير) أسئل ً مهم
فقييالوا« :سييلف القييو بييأن المنطليين الييرئيس الييذي تأس يس عليييه عمييل التييأليف
المعاصر يف قواعد التفسير هو القو بتقرر قواعد التفسير ،وأن التأليف المعاصر
لم يدعم منطلقه هذا بأي حي  ،ولم يقوه بأي ليل أو برهان ،ول يعيل مل الىذي
قال بتقرر قواعد التفسير ،ومتى كىان تقريرهىا ،وكيىف حصى ِلىْ التقىرر ،ومىا
دالئ هذا التقرير »(.)1
هذه أ ئلة تيد ال بد مل بيان ا؛ ألنر بعيان ا ي ر معنى تقرر قواعد التفسير
الذي يرتاَ فير أصااَ هذه الدرا ة؛ فأقول بعون اظ تعالى وتوفيقر:
متهيد:
التقرير لغة ،قا ابن فارس« :القاف والرا أصالن صحيحان ،يد أحدهما
عل بر  ،وااخير علي تمكين ...يقيا قير واسيتقر .والقير :مركيب مين مراكيب
النسا  ...ومن الباب [القر] :صيب الميا يف الشيي  ،يقيا قيررح الميا  .والقير:
صب الكالم يف األذن ...ومن الباب عندنا -وهو قيياس صيحيح -اإلقيرار :ضيد
اليحو  ،وذلك أنه إذا أقر بحن فقيد أقيره قيراره .وقيا قيوم يف اليدعا  :أقير الليه

( )2يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)251 :
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بحوث
عينه؛ أي :أعطاه حت تقر عينه فال تطمح إل من هو فوقه .ويوم القر :يوم يسيتقر
الناس بمنً  ،وذلك غداة يوم النحر»(.)1
إقيرارا؛ أي :بينتيه حتي عرفيه»(.)2
ويف اللسان« :يقا  :أقررح الكالم لفالن
ً
ويف المعيييم الوسيييط« :قييرر المسييأل أو الييرأي :وضييحه وحققييه ،وهييي موليدة،
أيضا( :المقرر)؛ أمر مقرر :ثابة معنف به»(.)3
وقالوا ً
إذن فمعن تقرر القواعد هو ثبوهتيا واعيناف أهيل العليم هبيا ،سيوا كانية
هذه القواعد مربهني بحييج أو غيير مربهني  ،بيل نيص عليهيا بعيض أهيل العليم،
وحصل لها إقرار نظري بنقلها ون نكير ،أو إقرار عملي باستعمالها من غييرهم،
فكيل هيذا اخييل يف معني التقييرر لغي ً  ،والمعني االصيطالحي فييرع عين المعني
اللغوي.
فإذا ظهر معن تقرر قواعد التفسير نبدأ اإلجاب عين أسيئلتهم ،وقيد جعلية
كل س ا يف مطلب مستقل لتستبين السبيل.

( )2يراجع :مقاييس اللغ  ،البن فارس ما ة (قر) مضعف الرا (.)0 /5
( )2يراجع :لسان العرب (.)84 /5
( )3يراجع :المعيم الوسيط (ص.)025 :
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بحوث
املطلب األول :من الذي قال بتقرر قواعد التفسري؟
مين خصيائص التقعييد لعليوم اإلسيالم أنييه تقعييد يبيدأ بإشياراح نبويي  ،ثييم
يتلوها اجتها اح من أصحابه الكرام -رضيوان ا علييهم ،-ثيم تتيوال اليهيو
يف الرواي والتدوين والتحرير لهذه العلوم ،ومن الصعب يف أك ير عليوم اإلسيالم
أن يقا فيه :إن فالنًا أصل أصو هذا العلم وقعد قواعده ،بل هيي جهيو أجييا
سيالما مين كيذب الكياذبين وتحرييف
صيحيحا
من العلما يف فهم الوحي ونقليه
ً
ً
د
فيالن
المبتدعين ،أما يف التدوين لهذه العلوم فقد يقا يف علم منها :إن الناس بعد
عيييا عل ي كتبييه ،كمييا قيييل عيين الخطيييب أبييي بكيير البغييدا ي بالنسييب لعلييوم
الحديث(.)1
وميين الواضييح أن أصييحاب راسي (التييأليف المعاصيير يف قواعييد التفسييير)
صيريحا حرفييا؛
يريدون أن نذكر واحدً ا من العلما صرا بتقرير قواعد التفسيير ت
ً
لهذا أجيب عل قدر الس ا فأقو  :قد تكلم عالم الشام جما الدين القاسمي
(ح2332:هي)( )2يف بدايي تفسييره علي قواعيد التفسيير فقيا « :تمهييد خطيير يف
قواعييد التفسييير»( ،)3ونىىص علىىى تقىىرر قواعىىد التفسىىير يف مقدمي تفسيييره ،فقييا :

( )2يراجع :نزه النظر ،للحافظ ابن حير (ص.)1 :
( )2فوفاتهؒ

سابق عل ظهور الم لفاح المعاصرة يف قواعد التفسير بما يقارب مائ عام.

( )3يراجع :محاسن التأويل ،ليما الدين القاسمي (.)0 /2
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بحوث
«وا ىىتخرل اظ تعىىالى يف تقريىىر قواعىىده ،وتفسىىير مقاصىىده .يف كتىىاَ ا ىىمر
بعون اظ الدلي ( :ماا ل التأوي ) ،أو عه ميا صيفا مين التحقيقياح ،وأوشيحه
بمباحث هي المهماح ،وأوضح فيه خيزائن األسيرار ،وأنقيد فييه نتيائج األفكيار،
وأسوق إليه فوائيد التقطتهيا مين تفاسيير السيلف الغيابر ،وفرائيد ع يرح عليهيا يف
غضون الدفاتر ،و وائد استنبطتها بفكري القاصر ،مما قا

اليدليل إلييه ،وقيوي

اعتمييا ي عليييه»( ،)1وكالمييه يف هييذه المقدمي ال يخييرج عيين كييالم السييابقين ميين
المصنفين يف علوم التفسير والقرآن؛ فقد بيدأ بيذكر أمهياح مآخيذ التفسيير ،وهيو
موضييع مشييهور ميين (برهييان) الزركشييي( ،)2وقاعييدة يف معرف ي صييحيح التفسييير
وقاعدة يف النزو وأخرى يف الناس والمنسوإ وغير ذلك ،ولسان حيا ميا ذكير
أن قوله« :تقرير قواعده» هو تيذكير بميا تقيرر عنيد العلميا السيابقين ،ولعيل هيذا
الظيياهر ميين كالمييه ال يعيييب أصييحاب راسيي (التييأليف المعاصيير يف قواعييد
التفسير) ،لكن هذه الحقيق التي لم يقبلوها من الم لفين المعاصرين.
وقد قا العالم القاسمي يف موضع آخر -يف تفسير قو ا تعال  :ﱹﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﱸ [النمل« :-]11 :وذهب
غيرهما إل إبقا (بل) عل أصلها من اإلضراب االنتقالي .وقرروه بما فيه خفا

( )2يراجع :محاسن التأويل ،ليما الدين القاسمي (.)4 /2
( )2يراجع :الربهان يف علوم القرآن ،للزركشي (.)251 /2
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بحوث
و ق  .ويبعده ما ذكرنا من القرا اح الصريح يف االستفهام( ،)1وهي مما يرجع
إليها إذا اشتبه المقام .كما تقرر يف قواعد التفسير»( ،)2الظاهر أنه يريد ما ذكره
السيوطي يف (اإلتقان)( ،)3وقد ذكرها الدكتور خالد السبة بلفظ« :القرا اح
بعضا»(.)4
يبين بعضها ً
املطلب الثاين :مىت كان تقريرها؟
ميين عييا ة السيييوطي يف كتابييه (اإلتقييان يف علييوم القييرآن) أن ييينص عليي
المصنفين يف كل علم يذكره ،فمن ذليك ميا ذكيره يف النيوع التاسيع :معرفي سيبب
النييزو  ،قييا « :أفيير ه بالتصيينيف جماعيي  ،أقييدمهم علييي ابيين المييديني ،شييي
البخاري»( ،)5وابن المديني علي بن عبد ا تويف سين 234هيي( ،)6وقيا يف النيوع
السا س وال الثين :يف معرف غريبه« :أفر ه بالتصنيف خالئن ال يحصيون :مينهم

( )2يريد ما قرأ المكي والبصريان وأبو جعفر بإسكان الم (بل) ،و(أ رك) هبمزة قطع مفتوح وإسكان
الدا  .يراجع :البدور الزاهرة ،للشي عبد الفتاا القاضي (ص.)242 :
( )2يراجع :محاسن التأويل ،ليما الدين القاسمي (.)4 /2
( )3يراجع :اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي (.)82 /2
( )4يراجع :قواعد التفسير ،للدكتور خالد السبة (.)503 /0
( )5يراجع :اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي (.)220 /2
( )1يراجع :سير أعالم النبال  ،للذهبي (.)42 /22
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بحوث
أبو عبييدة وأبيو عمير الزاهيد وابين رييد»( ،)1وأبيو عبييدة معمير بين الم ني تيويف
201هي ،وقا السيوطي يف النوع التاسيع وال الثيين :يف معرفي الوجيوه والنظيائر:
يديما مقاتييل بيين سييليمان وميين المتييأخرين ابيين اليييو ي وابيين
«صيينف فيهييا قي ً
الدامغا »( ،)2ومقاتل بن سليمان تويف 250هي؛ فهذا يظهر منه أنيه ليم ينتيه القيرن
ال الث حت ظهرح ك ير من علوم القرآن ،وأفر ح بالتصنيف.
وهنييا أريييد أن أذكيير بفضييل أمييير المي منين يف الحييديث اإلمييام البخيياري يف
تكييوين االتييياه النقييدي يف التفسييير؛ أل لييم أقييف علي ترجمتييه عنييد السيييوطي
ؒ

يف (طبقييييياح المفسيييييرين) ،وقيييييد ذكيييييره الشيييييي محميييييد طييييياهر
أحسن ا إليه ،)3(-وذكير أن ليه التفسيير الكبيير غيير الصيحيح ،قلية :ويكفييكتاب التفسير من الصحيح ليد عل علو شأن البخاري يف علم التفسير؛ ألن ميا
ذكره البخاري يف الصيحيح هيو نقاييا التفسيير؛ فالبخياري فييه يختيار تفسييره مين
ثالث روافد يمكن إظهارها يف هذا الشكل.

( )2يراجع :اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي (.)3 /2
( )2يراجع :اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي (.)222 /2
( )3يراجع :نيل السائرين يف طبقاح المفسرين ،للشي محمد بن طاهر (ص.)04 :
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بحوث

شكل ()2
وقد ن مع ن على دور العخاري يف عل التفسير ليعل أمران:
أول ما :أن االتياه النقدي يف التفسير بدأ مبكي ًرا مين خيال االختييار ،لكين
هذه الطريق قد تفهم خطأ؛ فيظن أن هذا التفسير صالح للحفظ وفقيط ،وهيو مين
مقاصد البخاري يف االختصار ال شك ،لكنها طريقي للتفقيه يف التفسيير وقواعيده
أيضا لمن يتدبر.
ً
ثاني ما :أن االتياه النقدي عند ابن جرير له مقدماح ،فيابن جريير مين طبقي
النمذي تلميذ البخاري.
وقد أسيهمة جهيو العلميا يف القيرون ال الثي الفاضيل يف وضيوا معيالم
علوم القرآن والتفسير ،هذه اإلسهاماح العظيم هي التي انصهرح يف عقليي ابين
جرييير الطييربي لتخييرج لنييا تلييك السييبيك العييب ي (جييامع البيييان عيين تأويييل آي
القييرآن) ،هييذا الكتيياب الييذي أجمع ية األم ي عل ي جاللتييه ،نقييل هييذا اإلجميياع

()12

اإلكسري يف نقد دعوى الفراغ القاعدي لعلم التفسري؛ قراءة نقدية لدراسة "التأليف املعارص يف قواعد التفسري"

بحوث
()1
أيضا القنوجي ،فقا « :وقد قا النووي :أجمعة األمي علي
السيوطي  ،ونقله ً

أنه لم يصنف م ل تفسير الطربي»(.)2
وتقعيد القواعد قع أن يَون ألفا دظا مسىعوكة هىو ىلوك علمىي يف التعامى
مع األدلة يف ترتيب حديت ا ،وتقدي بعض ا علىى بعى

عنىد التعىارض ،وتفنيىد

األقوال وبيان ما في ا مل خفأ أو صىواَ ،هىذا السىلوك ينت دىر األئمىة ،ويدركىر
طالَ العل الذيل قفعوا شو دطا ال بأس بر يف طلب أدوال التفسير.
وقد أفصح لْ ابل ترير عل من در النقدي بقولر« :ونحن يف شرا تأويله،
وبيييان مييا فيييه ميين معانيييه؛ منشييئون -إن شييا ا ذلييك -كتا ًب يا مسييتوع ًبا لكييل مييا
بالنياس إليييه الحاجي مين علمييه جام ًعيا ،ومين سييائر الكتييب غييره يف ذلييك كاف ًييا،
ومخعرون يف ك ِلْ بما انت ى إلينا مىل اتفىاق الادىة فيمىا اتفقىن عليىر األمىة،
واختالف ا فيما اختلفن فير منر ،ومعينو عل ك مذهب مل مذاهع  ،وموضاو
الصىىايح لىىدينا مىىل ِلىىْ ،بييأوجز مييا أمكيين ميين اإلييييا يف ذلييك»( ،)3فمن دىىر
النقدي يميا لْ أقوال المفسريل السابقيل ،لتخر بثالث فوائد م مة:

( )2يراجع :اإلتقان ،للسيوطي ( ،)223 /4وطبقاح المفسرين ،للسيوطي (ص.)11 :
( )2يراجع :هتذيب األسما واللغاح ،للنووي ( ،)08 /2وفتح البيان يف مقاصد القرآن ،ألبي الطيب
محمد صدين خان القنوجي ( ،)21 /2وعلوم القرآن الكريم ،للدكتور نور الدين عن (ص.)08 :
( )3يراجع :جامع البيان ،للطربي (.)0 /2
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بحوث
 -1معرفة المتفا علير مل المختلف فير.
 -2ومعرفة المختلف فير بأدلتر وعلة ك قول.
 -3ومعرفة الصايح مل األقوال.
هييذا االتييياه النقييدي عنييد ابيين جرييير يم يل مرحل ي وسييط لتقرييير قواعييد
التفسير.
وتم ل الكتب المصنف يف علوم القيرآن والتفسيير المرحلي األخييرة لتقريير
قواعد التفسير ،والم لفاح المعاصيرة يف أصيو وقواعيد التفسيير فيرع عين هيذه
المرحل .
وال نريد أن نبخس الم لفاح المعاصرة حقها؛ فقد خطية هيذه الم لفياح
خطوة كبيرة مباركي يف محاولي تميييز أصيو التفسيير عين قواعيده ،وهيي جهيو
عظيم يف تحليل وفهم ما تركه لنا أئم التفسير.
املطلب الثالث :كيف كان تقريرها؟
ف

نابع مل ف
معنى تقرر قواعد التفسير ا

طعيعة علومنا العرعية ،وف

ما

خىىص اظ -تى ِكىره -هىىذه األمىة المديىىد مىىل األمىىر بىىالمعرو والن ىىي عىىل
المنَر وعدم االتتماأل علىى الضىاللة؛ لهيذا يعظيم علماؤنيا ميا علييه عميل أئمي
الدين ،وممن نبيه إلي هيذا المعني اإلميام أبيو عيسي النميذيؒ

؛ فقييل يف

تسمي جامعه (سنن النمذي)« :اليامع المختصر من السنن عن رسيو ا ﷺ
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بحوث
ومعرف الصحيح والمعلو وما عليه العمل»( ،)1وقا يف كتاب العلل« :جميع ما
يف هذا الكتاب من الحديث معمو به ،وقيد أخيذ بيه بعيض أهيل العليم ،ميا خيال
حييدي ين :حييديث ابيين عبيياس ﭭ :أن النبييي ﷺ جمييع بييين الظهيير والعصيير
بالمدين والمغرب والعشا من غير خوف وال سقم .وحديث النبي ﷺ أنه قيا :
(إذا شرب الخمر فاجلدوه ،فإن عا يف الرابع فاقتلوه) ،وقيد بينيا علي الحيدي ين
جمي ًعا يف هذا الكتاب»( ،)2وقد سار عل هذا يف كتابه ،ينبه عل عمل أهيل العليم
يف كل مسأل  ،فيذكر ما علمه من خالف أو وفاق.
وكذا يراعي الفقها عميل األئمي الميتهيدين كميا روي عين أحميدؒ

أنه قا -يف حديث أن غيالن بن سلم أسلم وعنيده عشير نسيوة فيأمره النبيي ﷺ
أن يمسك أرب ًعا ويدع سائرهن(« :-)3ليس بصحيح ،والعمل عليه»(.)4

( )2يف اسمه خالف ،وهذا االسم كما يف النسخ التي اعتن هبا الشي مشهور بن حسن آ سلمان .يراجع:
سنن النمذي ،مكتب المعارف -الريا

.

( )2يراجع :شرا علل النمذي ،البن رجب الحنبلي (.)324 ،323 /2
ً
مرسيال ،وأحميد يف مسيينده (،222 /8
( )3أخرجيه ماليك يف الموطيأ (ك الطييالق ،ا )01عين ابين شييهاب
ا )4101يف مسند ابن عمير ﭭ ،وقيا محققيو المسيند« :حيديث صيحيح بطرقيه وشيواهده ،وبعميل
األئم المتبوعين به».
( )4يراجع :اليامع لعلوم اإلمام أحمد (.)08 /22
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بحوث
فما صىنفر أحىد العلمىاء ونقلىر عنىر غيىره ،ولى ينَىره األئمىة ،أو أنَىر بعى
()1
أقره
العلماء بعضر ،و َتوا عما عداه = دل ِلْ على تقرير ما عدا المنَر ؛ ب ما م

األئمىىة ععىىر القىىرون يصىىير حدىة قفعيىىة ال يدىىوز الفعىىل فيىىر ،وهييذا المعني أصيله
المحييدثون فقييالوا« :واقطييع بصييح لمييا قييد أسييندا .أي :أن الييذي أور ه البخيياري
ومسييلم ميتمع يين ومنفيير ين بإسيينا يهما المتصييل  -ون مييا سيييأيت اسييت ناؤه ميين
المنتقد والتعالين وشبههما -مقطوع بصحته؛ لتلقي األمي المعصيوم يف إجماعهيا
عن الخطأ (كما وصفها ﷺ بقوله :ال تيتمع أمتي عل ضالل ) لذلك بالقبو مين
حيث الصح  ،وكذا العمل ،ما لم يمنع منه نسي أو تخصييص أو نحوهميا .وتلقيي
األم للخرب المنحط عن رج المتواتر بالقبو يوجب العلم النظيري( ...كيذا ليه)
أي :البن الصالا؛ حيث صيرا باختيياره ليه والييزم بأنيه هيو الصيحيح ،وإال فقيد
سييبقه إلييي القيييو بيييذلك يف الخيييرب المتلقييي بيييالقبو اليمهيييور مييين المحيييدثين
واألصوليين وعام السلف ،بل وكذا غير واحد يف الصحيحين»(.)2

( )2وييي يف هذا المعن ر ي عل هذه الدراس ؛ فقد تركة الدراس الوصفي للم لفاح المعاصرة ون
بأسا ،وانتقدح ما رأيته ً
منكرا ،وما حملنيي علي ذليك إال
خطأ ً
تعقب ،فكالمهم فيها محتمل ال أرى فيه ً
الغيرة عل هذا العلم الشريف ،فأعانني ا تعال عل الر وأنا مهين ،وأيد بالحي وأنا ال أكا أبين،
فما كان من خير يف كالمي فمن فضيله تعيال وحيده ،سيبحانه يهيدي ويميدا المهتيدين ،ويعيين ويمينح
السالكين؛ فله المن والفضل والحمد يف األول وااخرة.
( )2يراجع :فتح المغيث ،للسخاوي (.)14 :12 /2
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بحوث
وتلقي األم بالقبو ليهد علمي معن يفيد العلم والقطع بصح وإقرار ما
أيضا(.)1
جا هبذه الصف  ،وقد استعمل هذا المعن أئم القرا اح ً
وقد تكلم علماؤنا عل قواعد لتفسير القرآن كما يف قو شي اإلسالم ابين
تيميييي ؒ

« :أميييا بعيييد :فقيييد سيييألني بعيييض اإلخيييوان أن أكتيييب ليييه مقدمييي

تتضمن قواعد كلية تعيل على ف ى القىرنن ومعرفىة تفسىيره ومعانيىر ،والتميييز يف
منقو ذلك ومعقوله بين الحن وأنيواع األباطييل ،والتنبييه علي اليدليل الفاصيل
بييين األقاويييل؛ فييإن الكتييب المصيينف يف التفسييير مشييحون بالغييث والسييمين،
والباطل الواضح والحن المبين»( ،)2ونقل عن هذه المقدم األئم ون نكير لميا
فيها ،إال ما جا يف القدر الذي فسيره النبيي ﷺ مين القيرآن ،فقيد أنكير ذليك غيير
واحد( ،)3وما عدا هذه القضي من أصو وقواعد التفسيير التيي ور ح يف مقدمتيه
هييي ميين المقييرر الييذي ال خييالف فيييه؛ ألهنييا قواعييد استفاضيية عيين مصيينفها،
كبييرا( ،)4وقيد نقيل
قيدرا ً
ورضيها أهل العلم ونقلوها ،فتيد ابن ك يير ينقيل عنهيا ً

( )2يراجع :منيد المقرئين ومرشد الطالبين ،البن اليزري ،تح :كريا عميراح (ص.)22 :
( )2يراجع :ميموع الفتاوى ،لشي اإلسالم ابن تيمي (.)321 /23
( )3لسنا بصد الحكم يف هذه القضي  ،ما يهمنا هنا هو أن العلما أظهروا خالف اإلمام ابن تيمي فيما
أنكروه وسكتوا عن غيره .يراجع :التفسير والمفسرون ،للدكتور الذهبي (.)31 /2
( )4فقد نقل عد ً ا من الصفحاح من مقدم ابن تيمي  ،ولم يصرا بالنقل عنه وهيو موافين للمقدمي كميا يف
ميموع الفتاوى ( .)305 :313 /23يراجع :تفسير القرآن العظيم ،البن ك ير (.)20 :1 /2
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بحوث
شي ًئا منها عن ابن ك ير فضيل شي األ هر الدكتور محميد سييد طنطياويؒ

يف مقدم تفسيره( ،)1وكيذا قواعيد معرفي أسيباب النيزو تعير

لهيا اإلميام ابين

تيمي يف مقدمته ،ونقل عنها السيوطي يف (اإلتقان) يف غير موضع( ،)2وطبين ذليك
()3

يف (اللبييياب)  ،كميييا يف قوليييه تعيييال  :ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ [البقرة.)4(]225 :
وقد جا بعد شي اإلسيالم ابين تيميي اإلميام الزركشيي بكتابيه (الربهيان)،
وقد ظ ر مل مقدمتر أنر يريد التقنيل لعل التفسير ،فقيا « :وليم ينقيل إلينيا عينهم
تفسير القرآن وتأويله بيملته؛ فنحن نحتاج إلي ميا كيانوا يحتياجون إلييه و ييا ة
عل ما لم يكونوا محتاجين إليه من أحكام الظواهر لقصورنا عن ميدارك أحكيام
احتياجا إل التفسير .ومعلوم أن تفسييره يكيون
اللغ بغير تعلم فنحن أشد الناس
ً
بعضه من قبيل بسط األلفا الوجيزة وكشف معانيهيا ،وبعضيه مين قبييل تيرجيح
بعييض االحتميياالح علي بعييض لبالغتييه ولطييف معانيييه؛ ول ىىذا ال يسىىتغنى عىىل
قانون عام يعول يف تفسيره علير ،ويرتع يف تفسيره إلير مل معرفة مفردال ألفاظىر
ومركعات ا و ياقر وظاهره وباطنر ،وغير ِلْ مما ال يىدخ تاىن الىوه ويىدق
( )2يراجع :التفسير الوسيط ،للدكتور محمد سيد طنطاوي (.)8 /2
( )2يراجع :اإلتقان يف علوم القرآن (.)81 ،83 /2
( )3يراجع :لباب النقو يف أسباب النزو  ،للسيوطي ،م سس الكتب ال قافي (ص.)8 :
( )4يراجع :لباب النقو  ،للسيوطي (ص.)22 :
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بحوث
عنر الف »( ،)1وقد سار عل هذا يف كتابه ،فال نكيا نييد نو ًعيا مين األنيواع التيي
بن عليها كتابه ون ذكر لضابط أو قاعدة أو قواعد.
ثم جا من بعده السيوطي فاستوعب ما يف (الربهان) و ا عليه ،ومميا ذكير
علما القرآن نوع فيه قواعيد مهمي يحتياج المفسير إلي معرفتهيا ،وقيد ذكير هيذه
القواعد السيوطي وابن عقيل المكي(.)2
ف ر مل عم األئمة يف علوم القرنن قصد التقعيد للتفسير ،وكى مىل تىاء
بعده ينق عن

دون نقد مؤثر على انطار العام ل ذه العلوم ،ف ىذا انقىرار هىو

معنى تقرير قواعد التفسير؛ فمن علم ذليك اطميئن إلي جهيو علمائنيا يف خدمي
هييذا العلييم الشييريف ،وأيقيين أنييه ال يحتيياج أك يير ميين أن يييتفهم كالمهييم ،وينزلييه
منا له ،ويعمله يف مواطنه ،ال أن ندعي عدم تقيرر قواعيد التفسيير ،ونرييد أن نبيدأ
فضال ال نستحقه.
من نقط الصفر يف قواعد التفسير( ،)3وندعي ألنفسنا ً

( )2يراجع :الربهان يف علوم القرآن (.)25 /2
( )2يراجع :اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي ( ،)282 /2والزيا ة واإلحسان يف علوم القرآن ،البن
عقيل (.)201 /8
( )3هذا معن كالم األستاذ خليل اليما يف خاتم بح ه ،حيث قا « :إن المنطلن الصائب للعمل يف قواعد
التفسير هو االنطالق من عدم تقرر قواعد التفسير» .يراجع :مقارب يف تحرير منطلن العمل يف قواعد
التفسير ،نشره مركز تفسير للدراساح القرآني .
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بحوث
املطلب الرابع :ما دالئل هذا التقرير؟
قييا علماؤنييا« :الكييالم إذا تكييرر تقييرر»( ،)1أو يقييا « :مييا تكييرر تقييرر»،
والتواتر حي بديهي  ،لكنها خفي  ،قيد ال ييدركها بعضيهم ،لكين مين نبيه إليهيا ال
ييو له أن يطعين فيهيا( ،)2بيل يييب علييه التسيليم لهيا ،فقيو أصيحاب راسي
(التأليف المعاصر يف قواعد التفسيير)« :لييس ثمي قواعيد تيم تقريرهيا يف مصيا ر
عقيال وال شير ًعا؛ ألن عشيراح
بعينها»( ،)3هذا قدا يف البديهياح ،وهو غير جائز ً
الم لفاح يف علوم القرآن وعشراح التفاسير منذ القرن ال امن والتاسيع الهييري
ت ير عليييهم ،وتق يرر القواعييد واألصييو التييي جمعهييا شييي اإلسييالم ابيين تيمي ي
والزركشي ومن بعيدهما إلي يومنيا هيذا ،فيال خيالف بيين كيل هي ال يف اإلطيار
النظري لعلم التفسير.
وأضرب لذلك م ً
ياال بقاعيدة المناسيباح بيين اايياح ،هيذه القاعيدة نقلهيا
البقاعي يف (نظم الدرر) عن شيخه أبي الفضيل البييائي الميالكي ،فقيا « :األمير
الكلييي المفيييد لعرفييان مناسييباح ااييياح يف جميييع القييرآن ،هييو أن يك تنظيير إل ي
( )2نقله الزركشي يف النوع السا س واألربعين ،ونقلهيا اإلميام العينيي بيالمعن  .يراجيع :الربهيان يف عليوم
القييرآن ( ،)20 /3وعمييدة القيياري شييرا صييحيح البخيياري ،لإلمييام العينييي ( ،)301 /22والزيييا ة
واإلحسان يف علوم القرآن (.)240 /1
( )2يراجع :آ اب البحث والمناظرة ،للعالم محمد األمين الشنقيطي (ص.)210 :
( )3يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)221 :
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بحوث
الغيير

الييذي س ييقة لييه السييورة ،وتنظيير مييا يحتيياج إليييه ذلييك الغيير

ميين

المقدماح ،وتنظر إل مراتب تلك المقدماح يف القيرب والبعيد مين المطليوب،
وتنظيير عنييد انيييرار الكييالم يف المقييدماح إل ي مييا يسييتتبعه ميين استشييراف نفييس
السامع إل األحكام أو اللوا م التابع له ،التي تقتضي البالغ شفا الغليل بيدفع
()1

عنا االستشراف إل الوقيوف عليهيا»  ،ثيم نقلهيا السييوطي يف غيير كتياب مين
كتبه ،ونقلها ابن عقيل

()2

 ،فهي ال أئمي أربعي ينقليون هيذه القاعيدة ،ويسيتعملها

()3
تفسير د
د
أيضيا ون نكيير  ،وقيد اختصيرها
أحدهم يف
كبير ،وينقلهيا المعاصيرون ً

الدكتور محمد عبد المنعم القيعي ،ونيص علي أهنيا قاعيدة ،وليم ينسيبها لقائلهيا
لغر

االختصار كأهنا مسلم

()4

 ،فهذا االختصار أو التغييير يف العبيارة -وإن ليم

ييينص عليي أهنييا قاعييدة -ال يغييير ميين الحقيقيي شييي ًئا؛ ألن الععىىر بالمعىىاي ال
()5

باأللفاظ والمعاي  ،فمن نظر إل المعا التي يراعيهيا أئمي التفسيير يف أقيوالهم
واختياراهتم ،سوا ذكرها المصنفون يف علوم القرآن والتفسير بألفا مخصوص
( )2يراجع :نظم الدرر يف تناسب ااياح والسور ،للبقاعي (.)28 /2
( )2يراجع :اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي ( ،)328 ،320 /3والزيا ة واإلحسان يف علوم القرآن،
البن عقيل المكي (.)322 /1
( )3يراجع :الموسوع القرآني  ،إلبراهيم األبياري ( ،)281 /2وعلم المناسباح يف السور وااياح،
للدكتور محمد بن عمر با مو (ص.)43 :
( )4يراجع :األصالن ،للدكتور محمد عبد المنعم القيعي (ص.)13 :
( )5يراجع :معلم ايد للقواعد الفقهي واألصولي (.)12 /1
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بحوث
متفن عليها أو لم يتفقوا عل لفظها أيقين بمعني تقيرر القواعيد ،وهيذا هيو معني
()1

التواتر المعنوي أنيك تييد المعني ييذكره أهيل العليم يير ون إلييه ويصيدرون
عنه ،وإن اختلفة عباراهتم ،لكن المعن واحد متفن عليه ،وهذا كيائن يف قواعيد
علوم القرآن كلها ،فإن لم يكن هذا التواتر يف تقريير قواعيد التفسيير حيي قطعيي
فال حي إذن؛ وقد جحدنا نعم العقل التي وهبنا ا إياها؛ جعلني ا وإياك مين
أهييل العقييو والحي ي وأهييل اإليمييان والهييدى الييذين قييا ا سييبحانه فيييهم:
ﱹﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﱸ [الزمر.]28 :
فيينخلص ميين هييذا أن األسيياس النظييري الييذي انطلقيية منييه الم لفيياح
المعاصرة يف قواعد التفسير صحيح ،وهو تقرر قواعد التفسير عند علميا القيرآن
الكييريم ،واإلنصيياف أن ال نيعييل الخطييأ يف تطبييين حقيق ي تقييرر قواعييد التفسييير
قدحا يف األصل؛ كما ال يمكننا أن نبطيل أصيل القيياس -كالظاهريي  -لميا نييده
ً
من خطأ بعض الفتاوى لبعض المتصدين للفتوى.

( )2تطرق لمعناه أهل األصو والمحدثون ،قا الشهاب القرايف« :التواتر المعنوي ضيابطه تغياير األلفيا
مع االشناك يف معن كلي» .يراجيع :نفيائس األصيو  ،لشيهاب اليدين القيرايف ( ،)2100 /1وتيدريب
الييراوي يف شيييرا تقرييييب النييواوي ،للسييييوطي (ص ،)354 :واليييوجيز يف علييوم الحيييديث ،لليييدكتور
الخشوعي الخشوعي محمد (ص.)248 :
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بحوث
ومل هذا ي ر أن قول « :منطلن تقرر القواعد هو نتياج التقلييد المحيض؛
فالم لفاح المعاصرة التزمية تقلييد السيبة يف القيو بيالتقرر وغييره ،والسيبة
تأثر ببعض الكتاباح السابق عليه يف القواعيد وقليد مسيلكها»( )1غيىر ىديد ،بى
منفلق ا االتعاأل والعناء على ت ود األئمة السابقيل ،فإنما يذم العلماء التقليد ألنر
يَون عل ت  ،ويمدحون االتعاأل؛ ألنر يَون عل عل بىدلي ؛ كمىا أن التدديىد
ال يمدح إال إن كان عل دلي صىايح ون ىر مسىتقي  ،ومىا ا ىتنَف ندى السىنل
وإمام أه السنة يف زمانر أن يقول يف مسائ  :هذا أحسىل مىا ىمعن أو أحىب مىا
معن( ،)2وان ر -علمني اظ وإياك -ما نقلر الاركعي« :واعل أن بع

النىاس

يفتخر ويقول :كتعن هذا وما طالعن شيئدا مل الَتب ،وي ل أنىر فخىر ،وال يعلى
أن ِلْ غاية النقص؛ فإنر ال يعل ماية ما قالر على ما قي  ،وال ماية ما قيى علىى
ما قالر؛ فعماِا يفتخر ومع هذا ما كتعن شي دئا إال خائ دفا مل اظ مستعيندا بر معتمىدد ا
علير ،فما كان حسندا فمل اظ وفضىلر بو ىيلة مفالعىة كىالم ععىاد اظ الصىالايل،
وما كان ضعي دفا فمل النفس األمار بالسوء»(.)3

( )2يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)205 :
( )2هذا ك ير عن مالكؒ

 ،وهذه أم ل  .يراجع :الموطأ ،لإلمام مالك (ص.)44 ،40 ،38 :

( )3يراجع :الربهان يف علوم القرآن (.)21 /2
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بحوث
املطلب اخلامس :مناقشة اآلثار املوهومة لتقرر قواعد التفسري:
يف هذا المبحث نناقر أقوالهم يف ااثيار الموهومي لتقيرر قواعيد التفسيير،
وسيكون الكالم فيه من خال ثالث مسالك ،وهي:
المسىىلْ األول :اللدىىوء إلىىى النصىىوص المعىىت ر يف تفسىىير النصىىوص
العربية:
قييالوا« :وقييد كييان أثي ًيرا طبيعيييا ونتييي ً حتميي ً للمنطليين الييذي انطلقيية منييه
الم لفيياح؛ إذ عواهييا أن القواعييد مقييررة ومتنيياثرة يف بطييون التييآليف والكتييب
تحتاج إل واقع عملي تستند إليه ،وإل ك رة كاثرة من القواعد ت بة صح تليك
الدعوى؛ فكان السبيل األرحب لذلك يف علميي اللغي وأصيو الفقيه؛ إذ يعنييان
أساسا بآلياح فهم النصيوص عمو ًميا ،وكيفيي االسيتنباي منهيا أو التعاميل معهيا،
ً
وعل ك ير من مباح هما يتم التأسيس يف تفسير كاف النصيوص العربيي مين قير د
آن
وحديث وشعر ونظم ون ر»( ،)1ويف كالم

هذا أوهام ،وهي:

األول :هذا الكالم كله مبني علي تياهيل اتفياق العلميا علي أنيه ال يحيل
د
ألحد حتي يكيون جام ًعيا أل واح التفسيير ،وهيذه العليوم التيي ذكروهيا
التفسير
منها باتفاق ،ولو لم تكن قواعد هذه العليوم مي ثرة يف التفسيير لكيان علماؤنيا قيد
حيروا واس ًعا ،وهذا ال يقوله م من عاقل.
( )2يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)200 :
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بحوث
الثاي :إ خا قواعد هذه العلوم يف قواعد التفسير ليس من عمل الم لفياح
المعاصرة ،بل فعله قبلهم الزركشيؒ

حيث قا « :فائدة :يف ضيرورة معرفي

المفسر قواعد أصو الفقه :وال بد من معرف قواعد أصو الفقه؛ فإنه من أعظيم
الطيرق يف اسييت مار األحكيام ميين اايياح»( ،)1بييل ك يير ميين األنيواع التييي أ خلهييا
خليال وإشيكاالح
العلما يف علوم القرآن لها تعلن بعلوم أخرى ،فإن كانوا يرون ً
يف عمل ه ال العلما فليصرحوا هبا ويظهروا أ لتهم عل هذه اإلشكاالح كميا
خرا( ،)2أما الم لفاح المعاصرة فال عالق لهيا
صرا أحدهم يف مقاله المنشور م ً
بالخصوم التي بينكم وبين تنظيراح اإلمام ابن تيمي واإلمام الزركشي والعالم
السيوطي ،ولسان حا هذه الم لفاح يقو :
أ ير خلف ركاَ الندىب ِا عىر
فإن لاقن ب

مىل بعىد مىا ىعقوا

وإن بقيىىن ب ىىر األرض منقف دعىىىا

مؤم دال كعىف مىا القيىن مىل عىو
فَ لىرَ الىور يف ِاك مىل فىر
فما علىى عىر يف ِاك مىل حىر

()3

( )2يراجع :الربهان يف علوم القرآن ،للزركشي (.)1 /2
( )2يراجع :مقا ( :مقارب يف تحرير منطلن العمل يف قواعيد التفسيير) لألسيتاذ خلييل اليميا  ،نشيره مركيز
تفسير للدراساح القرآني .
( )3تم ل هبا الشي إبراهيم بن ضويان .يراجع :منار السبيل يف شرا الدليل ،للشي إبراهيم بين محميد بين
ضويان (.)4 /2
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بحوث
الثالث :إ خالهم أصو الفقه فيما يحتاج إليه يف شرا الشيعر والن ير خليط،
وهذا لم أقف عليه عند أحد من األ با  ،ولو استعمل هذا أحد لكيان شيي ًئا تمييه
ااذان ،وال يلين بالبيان ،كيف للعقلي القانونيي أن تتيذوق النصيوص األ بيي  ،أو
تحكم عليها أحكا ًميا مرضيي  ،وهيذا يشيبه اسيتعما المنطين يف البالغي العربيي ،
فأ خلوا تقسيماح وأنوا ًعا تتعب العقو يف عدها ،وال ترجع منه النفيوس بفائيدة
بعد كدها(.)1
الرابع :التسوي بين تفسير القرآن وشرا الشعر وغيره خطأ يأباه أهل القيرآن
والتفسير ،وهذه التسوي تكررح يف هذه الدراس مراح ،وقد نبه إلي هيذا الخطيأ
الشي تقي الدين بن تيمي  ،فقا « :قوم فسروا القرآن بميير ميا يسيوا أن يرييده
بكالمه من كان من النياطقين بلغي العيرب ،مين غيير نظير إلي الميتكلم بيالقرآن،
والمنز عليه والمخاطب به ...راعوا مير اللفظ ،وما ييو عندهم أن يريد بيه
العربي ،من غير نظر إل ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكالم .ثم ه ال ك ًيرا ميا
يغلطون يف احتما اللفظ لذلك المعن يف اللغي »( ،)2ومىل الفىروق ال ىاهر بىيل
أمور نعين ا يف هذه النَال:
النص القرني والععر وغيره مل األشَال األدبية ا

( )2هذه التقسيماح قد تبلغ مئياح األليوف .يراجيع :عيروس األفيراا شيرا تلخييص المفتياا ،للبهيا بين
السبكي (.)483 /2
( )2يراجع :ميموع الفتاوى (.)351 ،355 /23
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بحوث
 األول  :أن ا ألهم أهل اإلسيالم طريين التعاميل ميع الينص القيرآ مينخييال البحييث األصييولي ،وال يمكيين أن يسييتقيم الشييعر عليي قييوانين العقلييي
األصولي .
 ال اني  :أن هناك مناهج نقدي -كالمنهج النفسي( -)1يمكننيا أن نسيتعملهايف تحليييل الش يعر ونقييده ،وال يمكيين أن نسييتعملها مييع الكييالم اإللهييي ،إال عل ي
مذهب الفالسف الكفار الذين يرون أن الوحي ظاهرة نفسي تنبع من نفس النبي.
 -ال ال  :الوجيوه اإلعيا يي للقيرآن الكيريم تفير

تعيامال
ً
علي المفسير

خاصا يف فهم النص القرآ  ،وال م ل للقرآن الكيريم يف ذليك ،إال يف شيرا السين
فإن شراا الحديث قد يبح ون اإلعيا التشريعي أو العلمي يف السن النبوي .
الخامس :قولهم« :علمي اللغ وأصو الفقه» ،الصواب :علوم اللغي ؛ ألن
علييوم اللغي تخصصيياح مختلفي يف تراثنييا ،وهييذا موجييو يف اليامعيياح العربيي
اليييوم ،وهييو مشييهور ،وقييد يكييون سييبن قلييم ،لكنييه تكييرر أك يير ميين مييرة يف هييذا
المبحث لهذا نبهنا عليه.

( )2يراجع :مناهج النقد المعاصر ،للدكتور صالا فضل (ص.)15 :
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بحوث
المسلْ الثاي :الفرا القاعدي فيما يختص بالتفسير:
وهذا األثر الموهوم ر نا عليه بالمبحث األخير من هذا البحث ببييان األطير
القاعدي لعلم التفسير ،فال اعي لتكرار الكالم.

المسلْ الثالث :التدليس يف نسعة القاعدية للمصادر:
هذه التهمي ال تعنينيا يف شيي ؛ ألننيا ننياقر قضيي تقيرر القواعيد عنيد علميا
التفسير وعلوم القرآن ،وقيد أثبتنيا هيذه الحقيقي فيميا سيبن ،لكننيا ال نسيلم أن هيذا
التدليس المزعيوم -إذا ثبية -أثير لتقيرر قواعيد التفسيير؛ ألنيه يمكين إرجياع هيذه
األخطا -إذا ثبتة -ألشيا أخرى؛ كضعف الملكاح العلمي لبعض المي لفين يف
قواعد التفسير ،فيشتبه عليه ما قرره المصدر وما لم يقرره ،أو لغميو د يف أسيلوب
د
ليوهم أو غيير ذليك ،وال ييزا
اإلمام صاحب المصدر؛ فيختلف القرا يف فهميه أو
العلما يعتذرون عما يقع يف كتبهم من د
وهم أو خل دل ،وهذا ك ير ،ومنه قو القائل:
ىىىوال ىىىىد الخلىىىى
فمىىىىل أتىىىىاد مقى د

والىىىتمس المخىىىر ال أخفىىىا بفىىى

إِ تىىاء شىىر العىىر عىىل خيىىر الععىىر

مىىىل ال يقيىىى عثىىىىر ( )1لمىىىل عثىىىىر

فقلمىىىىا يندىىىىو الىىىىذي قىىىىد صىىىىنفا

مىىىىل هفىىىىو أو عثىىىىر مىىىىل ألفىىىىا

()2

بشر من هذا؟ قالوا:
( )2أخرجه الحاكم (ا )0121وصححه من حديث ابن عباس ﭭ مرفو ًعا بلفظ« :أفأنبئكم ٍّ
نعم يا رسو الله ،قا  :من ال يقيل ع ر ًة وال يقبل معذر ًة وال يغفر ذن ًبا» ،وهو حديث ضعفه جمع من الحفا .
يراجع :المستدرك ،للحاكم ( ،)414 /0ونصب الراي  ،للزيلعي (.)13 /3
( )2يراجع :شرا المنهج المنتخب إل قواعد المذهب ،للشي أحمد المنيور (ص.)203 :
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بحوث
وإذا لم ي بة هذا التدليس فيكيون مين أوهيام هيذه الدراسي ؛ ألن أصيحاب
الدراس أقيروا بيأن هيذه النصيوص موجيو ة يف المصيا ر ،فيإذا ظهير مين سيلوك
المصنفين اعتما هم عليهيا يف تقريير المعيا التفسييري ؛ فيال وجيه للقيو «لكين
المنتقض هو نسب القاعدي للمصا ر»()1؛ ألننا ال نشك أن األئم ال ينقليون شيي ًئا
احتياجا به أو ر ا علييه؛ فيإذا ليم ي بية الير فقيد ثبية اإلقيرار؛ ألن علما نيا
إال
ً
يعلمون خطيورة الكلمي ؛ وقيد علميوا ميا قاليه اإلميام ابين قتيبي « :ومين أيقين أنيه
مس و عما ألف وعما كتب لم يعمل الشيي وضيده ،وليم يسيتفرا ميهيو ه يف
ت بية الباطل عنده ،وأنشد الرياشي(:)2
وال تَتب بخفْ غير شيء

يسرك يف القيامة أن تراه»(.)3

ولم أقف عل اهتام لهذه الم لفياح يف غيير هيذه الدراسي  ،لكين كيل عاقيل
ييزم أن تقرر القواعد ال عالق له بحدوث أخطا يف هذه الم لفاح المعاصرة.
والكالم يف األثير الرابيع -وهيو «الذوقيي يف جميع نصيوص القواعيد» ،ويف
األثر الخامس :وهو «ك رة القواعد وضعف التأصييل النظيري لهيا» -ككالمنيا يف

( )2يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)282 :
( )2لم ينسبه ابن عبد ربه ألحد ،وقد ذكر قبل هذا البية بيتًا آخر ،وهو :وما من كاتيب إال سيتبق  ..كتابتيه
وإن فنية يداه ،والبيتان من الوافر .يراجع :العقد الفريد ،البن عبد ربه (.)08 /2
( )3يراجع :تأويل مختلف الحديث ،البن قتيب (ص.)58 :
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بحوث
هييذا المسييلك؛ فييأقو  :ال عالقيي لتقييرر القواعييد بأخطييا اليييامعين لهييا؛ ألن
البييديهياح ال ميييا للتشييكيك فيهييا ،واألخطييا يمكيين أن تصييلح ،وينبييه عليهييا،
وا أعلم.
خامتة يف إعادة اختراع العجلة(:)1
نشر مركز تفسير للدراساح القرآني مقالي علي موقعيه بعنيوان( :مقاربي يف
تحرير منطلن العمل يف قواعد التفسير) للكاتب خليل محمو اليما  ،وهو أحيد
ناصرا لهيا
المشاركين يف هذه الدراس التي نتكلم عنها؛ ولهذا جا يف هذا المقا
ً
م كدً ا ألهم نتائيها وهيو قوليه« :ويف ضيو ميا حررنيا مين أن المنفلىا الصىائب
للعم يف قواعد التفسير هو االنفالق مل عدم تقرر قواعد التفسير».
ومما يحتاج إل نظر يف هذا المقا قوله« :ويف ضو ما سيبن يمكننيا القيو
أن المنفلقال المعَلة التي صدر عن ا التىأليف التراثىي والمعاصير يف العميل يف
رئيسييا يف الحيلولي ون أن يكييون لهييذا التييأليف ور
قواعييد التفسييير م ليية سييب ًبا ً
عذرا هذا المصطلح قد يستخدمه بعضهم للتهكم ،وإ أعوذ با أن أكون من الياهلين ،لكن هذا هو
(ً )2
الوصف الدقين لدعوى عدم تقرر قواعد التفسير وأننا بحاج إل البداي من نقط الصيفر ،وميرا ي منيه
أن يكون اإلنسان عل بصيرة من أمره إن أرا أن يبدأ شيئًا من أو الطرين مرة أخيرى؛ فيال بيد أن يرجيو
بفعله هذا مصلح كبيرة تكافئ اليهد المبذو والزمان المشغو يف هذا الصنيع ،وإال كيان هيذا العميل
حسرة ،نعوذ با من الخذالن ،اللهم يا حي يا قيوم برحمتيك نسيتغيث أصيلح لنيا شيأننا كليه ،وال تكلنيا
إل أنفسنا طرف عين.
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بحوث
مي ثر ومهييم يف بنييا قواعييد التفسييير وسييد ال غييرة المتعلقي بضييعف هييذا البنييا »؛
فالدراس ي السييابق (التييأليف المعاصيير يف قواعييد التفسييير) بين ية بطييالن جميييع
قواعد التفسير التي جمعتها الم لفاح المعاصيرة( ،)1وهيا هيي هيذه المقالي تبيين
أيضا له منطلقاح مشكل هي سبب ضعف البنيا القاعيدي
لنا أن التأليف الناثي ً
وضوحا يف خاتمتيه بقوليه« :التيأليف يف قواعيد التفسيير
لعلم التفسير! و ا األمر
ً
قديما وحدي ًا قد شاب منطلقاح العمل فيه خلل وإشكاالح»!
ً
فقييد جييزم الكاتييب بوجييو خلييل وإشييكاالح يف منطلقيياح العمييل عنييد
أيضا؛ وعلل ذلك بقوله« :وإن المتأميل يف هيذه
السابقين -رحمهم ا أجمعينً -
الكتاباح( )2وطبيع المنطلن الذي تصدر عنه يف التأصيل والتقعيد للتفسير يييده
يتم ل يف طرا تنظيراح ضابط للتفسير ون استقرا قواعد المفسرين أو ًال».
ال شك أن هذا الكالم صدر عمن ال يدري قدر ه ال األئم األعالم؛ فهل
ه ال العلما ينطلقون يف تنظيرهم ون استقرا لقواعد المفسرين؟ أليس مينهم
من كتب بيده أك ر من تفسير؟ وكتب يف أنواع علوم القرآن أك ير مين كتياب؟ هيذا
هو السيوطي أحد المصنفين يف عليوم القيرآن ،وهيو ميع هيذا يقيو عين نفسيه يف

( )2صرا هبذا األستاذ خليل اليما يف مقالته مرتين.
( )2يريد هبا كتاب اإلكسير يف قواعد التفسير للطويف ،والمقدم البن تيمي  ،والتيسير يف قواعد علم التفسير
للكافييي ،والتكميل يف أصو التأويل للفراهي ،وكتب علوم القرآن.
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بحوث
ترجم ابن جرير الطربي« :قد مين ا عليي بإ امي مطالعتيه واالسيتفا ة منيه»(،)1
فهو يرى المداوم عل مطالع تفسير ابن جرير نعم  ،فهل م ل هذا يكون كالميه
ون استقرا ؟ وم ل اإلمام ابن تيمي كيف يقا عنه هذا الكالم؟ وهيو يقيو عين
نفسييه« :وقىىد طالعىىن التفا ىىير المنقولىىة عىىل الصىىاابة ومىىا رووه مىىل الاىىديث
ووقفن مل ِلْ على ما شاء اظ تعالى مل الَتب الَعار والصغار أكثىر مىل مائىة
تفسير»( ،)2وقد جمع من كالمه يف التفسير سبع ميليداح()3؟ أليم ينتقيد العالمي
تقيي اليدين بين تيميي عيد ً ا مين المفسيرين يف مقدمتييه؟ هيل كيان هيذا النقييد ون
استقرا لمناهيهم وأقوالهم؟
هل هذا هو البحث العلمي الذي نبتغيه؟ أيكون البحث العلمي تعال ًيا عل
المعاصرين بإبطا جميع ميهو اهتم يف خدم علم التفسير؟ أيكون البحث
العلمي بإنكار فضل السابقين؟! هذه نصيحتي ألصحاب هذه الدراس  :ﱹﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭﯮ

ﯯﱸ [التوب .]205 :

( )2يراجع :طبقاح المفسرين ،للسيوطي (ص.)11 :
( )2يراجع :ميموع الفتاوى ،لشي اإلسالم ابن تيمي (.)314 /1
( )3يراجع :التفسير الكبير لإلمام ابن تيمي  ،تح . :عبد الرحمن عميرة (.)83 /2
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بحوث
والبحث العلمي يف علومنيا الشيرعي يقتضيي عنيد مخالفي الكبيار مين أهيل
العلم أن نقدم أ ل قاطع امغ ليسوا ألم النا أن يخالف أو يعن

علي أم يا

ه ال األعالم الحفا  ،أما مير الدعوى أو الظن بأهنم لم يقدموا أم ل تطبيقيي
ك ييرة يف تنظييراهتم؛ فتكيون النتييي قائلي  :إن تنظييراهتم ون اسيتقرا  ،هيذا ظيين
ال يغني من الحن شي ًئا؛ ولن يقنع طالب العلم بم ل هذا؛ فال بد أن يأيت صياحب
هذه المقال بأم ل ك يرة لمخالف تنظيراح ه ال األئمي لواقيع كبيار المفسيرين،
وإذا لم يفعل صاحب المقال ذلك فال شك أننا سنتبع ه ال األئم يف تنظييراهتم
واستقرائهم للتفاسير؛ ألن القاعدة عنيدنا ميا رواه مسيلم يف مقدمي صيحيحه عين
ابن سيرين ؒ

قوله« :إن هذا العلم ين ،فانظروا عمن تأخذون ينكم»(.)1

( )2يراجع :صحيح مسلم ،تح :محمد ف ا عبد الباقي (.)32 /2
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بحوث
املبحث الرابع :األطر القاعدية لعلم التفسري:
لما كانة عوى عدم تقرر قواعيد عليم التفسيير جنحية إلي الغليو أحيانًيا
با عا الخلو أو الفراا القاعدي لعلم التفسير ناسب ذلك أن ننبه عل البديهياح
يف علومنا الشرعي ؛ ألهنا أحيانًا تنس  ،أو يتناسياها ويتخطاهيا بعضيهم ،بيل ربميا
وجدح من أهيل األهيوا مين يهياجم هيذه الضيرورياح والمسيلماح يف علومنيا
ابتغيا فتني المسييلمين عيين ييينهم وشييريعتهم ،وهييا نحيين نبييدأ -بعييون ا تعييال
وتأييده -بفهم معن القاعدة التي يدعي بعضهم ندرهتا أو قلتهيا أو عيدم تقريرهيا
من خال المطلب األو .
املطلب األول :معىن القاعدة ،والواجب عند اخلالف يف تقريرها:
يف هذا المطلب سنتكلم عن معني القاعيدة ،وميا يييب علي أهيل التفسيير
عند الخالف يف تقرير بعض القواعد من خال هذين المسلكين.
واصفالحا:
المسلْ األول :تعريف القاعد لغ دة
د
معنى القاعد لغ دة :قا ابن فارس« :وقواعيد البيية :أساسيه»( .)1ويف لسيان
العرب« :القاعدة :أصيل األس( ،)2والقواعيد :اإلسياس ،وقواعيد البيية إساسيه.
ويف التنزيييييل :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﱸ [البقييييرة ،]220 :وفيييييه:
( )2يراجع :مقاييس اللغ  ،البن فارس ( )201 /5ما ة (قعد).
( )2األس :األساس ،وهو أصل كل شي ومبدؤه .يراجع :المعيم الوسيط (ص )20 :ما ة (أسس).
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بحوث
ﱹﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﱸ [النحييل ،]21 :قييا الزجيياج :القواعييد أسيياطين
البنا التي تعمده»(.)1
معنى القاعد اصفال دحا :وجدنا الشارحين لقواعد التفسيير تتعيد عبيارهتم
اصطالحا؛ فنيد الدكتور خالد السبة عبر عنهيا بعبيارة
يف تعريف قاعدة التفسير
ً
ال تختلييف ك يي ًيرا عيين تعريييف القاعييدة يف العلييوم األخييرى ،فقييا « :حكييم كلييي
يتعرف به عل أحكام جزئياته»( .)2والقواعد يف علوم الشريع أك رها أغلبي  ،كيذا
جزم العالم محمد األمير بالنسب لقواعد الفقه()3؛ ولعل هذا هيو السيبب اليدافع
ألن نيييد تعريييف الييدكتور مسيياعد الطيييار لقواعييد التفسييير بقولييه« :األحكييام
والضييوابط األغلبي ي التييي يتوص يل هبييا إل ي معرف ي معييا القييرآن الكييريم معرف ي
صييحيح »( ،)4وقييا بعييد« :وال يلييزم أن تكييون كليي » ،وميين أفضييل مييا قييرأح يف
تعريف قواعد التفسير تعريف الدكتور مصطف فوضيل :وهو «ما يستند إلييه مين
األ واح العلمي والمنهيي يف تناو النص القرآ ويتوصل هبا إلي بييان معانييه

( )2يراجع :لسان العرب ( )312 /3ما ة (قعد).
( )2يراجع :قواعد التفسير؛ جم ًعا و راس ( ،)23 /2ومعيم التعريفاح ،لليرجا (ص.)243 :
( )3يراجع :ضو الشموع شرا الميموع ،للعالم األمير ( ،)403 /2وهتذيب الفروق ،لمحمد بن
حسين المكي (.)31 /2
( )4يراجع :التحرير يف أصو التفسير ،للدكتور مساعد الطيار (ص.)243 :
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بحوث
واستخالص فوائده»()1؛ فهو تعرييف مناسيب للعليوم النقليي  ،ويكفييه أنيه خيرج
عن التبعي للتعريف المستخدم يف العلوم العقلي أو التيريبي  ،وهو سيبب رئييس
يف وقوع استشكا الفناري وابن عاشور.
د
معيان :ميرا ف األصيل والقيانون
والقاعدة -كما قا التهانوي -تطلن عل
والمسأل والضابط والمقصد( ،)2وهذا ظياهر مين جهي اللغي  ،قيا أبيو المعيالي
اليويني« :فاألص ما ينعني عليىر غيىره»( ،)3وهيذا المعني اليذي ذكيره الييويني
قريييب ميين األصييل اللغييوي الييذي ذكرنيياه ،وال ضييرورة تييدفعنا ألن نخييرج عيين
أيضيا؛ فنقىول يف تعريىف قواعىد
األصل اللغوي لمعني القاعيدة يف عليم التفسيير ً
التفسير :ما ينعني علير تفسير القرنن الَري .
ف ذا التعريىف يىدخ فيىر القواعىد الَليىة؛ كيالتي ذكرهيا الكيافييي« :كيل
محكم من القرآن يد قط ًعيا علي ميا أرييد منيه بحييث يكيون يف مرتبي أعلي مين
مرتب المتشابه لكونه أم الكتاب مع قوليه تعيال  :ﱹﭲ ﭳ ﭴﱸ [النحيل،]81 :

( )2هو من مقا ( :نظراح يف مصطلح قواعد التفسير) للدكتور مصطف فوضيل ،منشور يف ملتق أهل
التفسير .يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)30 :
( )2يراجع :كشاف اصطالحاح الفنون والعلوم ،لمحمد علي التهانوي ( ،)2215 /2ومفاتيح التفسير،
للدكتور أحمد سعد الخطيب (.)155 /2
( )3يراجع :متن الورقاح ،لليويني ،ار الصميعي (ص.)0 :
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بحوث
ولوجوب العمل بموجبه قط ًعا فلو لم يد عليه قط ًعا لميا وجيب ،كيذلك ولقييام
المقتضي هاهنا جز ًما مع ارتفاع المانع ،ولإلجماع عل ذلك»(.)1
ويىىدخ فيىىر القواعىىد األغلعيىىة كييالتي ذكرهييا الييدكتور خالييد السييبة( )2ميين
قييولهم« :األميير المطليين يقتضييي الوجييوب إال لصييارف»()3؛ ألن هنيياك مييا ور
بصيغ األمر ون صارف وتيد أك ر أهل العلم ال يوجبون الفعل ،كقوله تعيال :
ﱹﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﱸ [النيييييييور،]33 :
وهذه القاعدة سلم القرطبي صحتها ،وذكر صار ًفا عين الوجيوب إلي النيدب(،)4
وذكر ابن عطي المسأل وحكي الخيالف فيهيا ،وقيدم قيو ماليك بالنيدب ،وليم
يذكر القاعدة وال الصارف( ،)5وقا ابن العربي« :لعكرم وعطا أن ذلك واجب
عل السيد .وقال ائر علماء األمصار :ال يدب ِلْ عليىر .وتعلين مين أوجبهيا
بمطلن قوله تعال  :ﱹ ﭶﱸ وافعل بمطلقه عل الوجوب حت ييأيت اليدليل

( )2يراجع :التيسير يف قواعد علم التفسير ،لمحيي الدين الكافييي (ص.)52 :
( )2يراجع :قواعد التفسير ،للدكتور خالد السبة (.)401 /2
( )3هيذه القاعيدة قييا هبيا جمهيور األصييوليين ،وفيهيا نيزاع كمييا جيا يف كيالم ابيين العربيي يف تفسيير األميير
بالكتاب  .يراجع :شرا تنقيح الفصو  ،للقرايف (ص ،)220 :ون ر الورو عل مراقيي السيعو  ،لمحميد
األمين الشنقيطي (ص.)208 :
( )4يراجع :اليامع ألحكام القرآن ،للقرطبي (.)230 /25
( )5يراجع :المحرر الوجيز ،البن عطي (.)200 /4

()80

اإلكسري يف نقد دعوى الفراغ القاعدي لعلم التفسري؛ قراءة نقدية لدراسة "التأليف املعارص يف قواعد التفسري"

بحوث
بغيره ،وهذه مسألة أصولية قد بيناها يف أصول الفقر ،وال نسلم ا ل  ،بى نقىول:
إن لفظ (افع ) القتضاء الفع  ،والوجوب يكيون بتعلين اليذم بنكيه ،واالقتضيا
يستقل به االستحباب ،فأين ليل الوجيوب؟ وهيذا هيو األصيل اليذي ال مزعيزع
له»()1؛ فه ال ثالث من علما المالكي المفسرين اتحد قولهم يف المسأل بنصيرة
مذهب مالك وجمهور العلما  ،واختلف تعاملهم مع هذه القاعدة األغلبي ؛ فقيد
طعن فيها أحدهم ،وهو اإلمام أبو بكر بن العربي ،ونصر خالفها ،وهيو أن «لفىظ
(افع ) القتضاء الفع  ،واالقتضاء يستق بر اال ىتاعاَ» ،وم يل هيذا الخيالف
ال يطعن يف القاعدة ،وإنما تدرس ،وييذكر الخيالف فيهيا والمسيائل التيي تخيرج
عليها ،ومن ر قه ا تعال الحي رجح الراجح من القاعدتين ،وذكر أ لته.
ويدخ يف معنى القاعد أثر انتماعال على مدلول اآلية ،كقول ابل عفية
ؒ

يف قولىىىىر تعىىىىالى :ﱹﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﱸ

[البقيرة« :]48 :وسبب هذه ااي أن بني إسرائيل قيالوا :نحين أبنيا ا وأبنيا أنبيائيه
وسيشفع لنا آباؤنا ،فأعلمهم ا تعال عن يوم القيامي أنيه ال تقبيل فييه الشيفاع ،
وال تيزي نفس عن نف د
س ،وهذا إنما هو يف الَافريل؛ لإلتماأل وتىواتر الاىديث
بالعفاعة يف المؤمنيل»()2؛ فلما كان لفظ اايي عاميا؛ ألن الينفس جيا ح نكيرة يف

( )2يراجع :أحكام القرآن ،ألبي بكر بن العربي ( ،)310 /3وموسوع التفسير المأثور (.)511 /25
( )2يراجع :المحرر الوجيز ،البن عطي (.)232 /2
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بحوث
سياق النفي بين لك ابن عطي أن الشفاع المنفي يف ااي خاصي بالكيافرين ،وأن
أهل اإليميان ثبتية لهيم شيفاع األنبييا والشيهدا والصيالحين ،وقيد انبني هيذا
التفسير عل قاعدة اإلجماع والسن المتواترة.
قوال على غيره؛ ألن المرتوح يلام منر مخالفة انتماأل
وقد يرتح المفسر د
كميييا يف قوليييه تعيييال  :ﱹﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﱸ [التوبييي  ،]5 :قيييا
البيضاوي « :ﱹﮨ ﮩﱸ انقض  ،وأصل االنسالإ خروج الشيي مميا البسيه
من سل الشاة .ﱹﮪ ﮫﱸ التي أبيح للنياك ين أن يسييحوا فيهيا ،وقيى  :هىي
رتب وِو القعد وِو الادة والمارم ،وهىذا مخى بىالن

مخىالف لإلتمىاأل؛

فإنه يقتضي بقا حرم األشهر الحرم ،إذ ليس فيما نز بعد ميا ينسيخها»( ،)1وقيد
ذكير القرطبييي القييولين وقيدم المرجييوا( ،)2ووافيين ابين عاشييور البيضيياوي علي
اختياره(.)3
وهنا ال بد أن نفرق بين إتماأل المفسريل -فهذا أصل من أصو التفسيير-
وبين اإلجماع الذي نريده يف القواعد ،فاإلجماع الذي يكيون قاعيدة ينبنيي عليهيا
التفسير هو اإلجماعاح الشرعي العام كما ذكرح يف الم الين السابقين ،فمعرفي
( )2يراجع :أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،للبيضاوي (.)02 /3
( )2يراجع :اليامع ألحكام القرآن ،للقرطبي (.)208 /20
( )3يراجع :التحرير والتنوير ،البن عاشور (.)224 /20
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بحوث
إجماع المفسرين أصل ال يلين بطالب علم التفسيير أن ييهيل شيي ًئا مين ذليك(،)1
ومن ذلك قو ابين عطيي « :ﱹﮆﱸ [البقيرة ]53 :عطيف علي ميا ذكير مين الينعم،
وﱹﮉ ﱸ هو التورا بإتماأل مل المتأوليل .واختلف يف ﱹال ُف ْرقان ؒﱸ هنا فقا
أيضا كيرر المعني الخيتالف اللفيظ ،وألنيه ا معني
الزجاج وغيره :هو التوراة ً
التفرق ي بييين الحيين والباطييل ،ولفظيي الكتيياب ال تعطييي ذلييك .وقييا آخييرون:
ﱹﮉ ﱸ التوراة ،وﱹال ُف ْؒرقن ؒﱸ سائر ااياح التي أويت موس ﷺ.)2(»...
والفرق بين القاعدة واألصل -يف اصطالحنا -أن األصل أعيم مين القاعيدة
مطل ًقا ،حيث عرفنيا أصول التفسير بأن ا :أدلة التفسير انتمالية وكيفية اال تفاد
من ا .وهذه القواعد تدخل تحة أصل من األصو كالكتياب أو السين  ،...ومين
قواعييد التفسييير مييا قييد يرجييع إل ي الظهييير القاعييدي االح التفسييير كمييا سيينبينه
بتوفين ا تعال .
المسلْ الثاي :الواتب عند الخال يف تقرير قاعد ما:
من المعلوم أن التيأليف يف قواعيد الفقيه بيدأ مبكي ًرا ،ونشيأح القواعيد علي
يدي منتسبي المذاهب المعروف تأييدً ا الجتها أئم الميذاهب ،وهتيذي ًبا لمسيائل

( )2يراجع :اإلجماع يف التفسير ،لمحمد بن عبد العزيز الخضيري (ص.)81 :
( )2ويف الفرقان أقوا أخرى .يراجع :المحرر الوجيز ،البن عطي (.)230 ،231 /2
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بحوث
المذهب( ،)1وقد حوح كتب القواعد نقدً ا ذاتيا اخل كل مذهب لهيذه القواعيد،
حت صارح كتب القواعد الفقهي موسوعاح فقهي كبيرة.
فمل قواعد المالَية قول  :مل ملْ أن يملىْ هى يعىدُّ مالَدىا أم ال هيذه
قاعدة يخرج عليها عد من المسائل ،وقد عاهبا القيرايف ،وقيا فيهيا« :وك يير مين
هذه الفروع عموا أنها مخرج عل هذه القاعدة ،وليس األمير كيذلك ،بيل هيذه
القاعدة باطل  ،وتلك الفروع لها مدارك غير ما ذكروه .وبيان بطالهنيا أن اإلنسيان
يملك أن يملك أربعيين شياةً ،فهيل يتخييل أحيد أنيه يعيد مال ًكيا اان قبيل شيرائها
حت تيب الزكاة عليه عل أحد القولين؟! واإلنسيان ماليك أن يمليك خا ًميا أو
اب  ،فهل يقو أحيد :إنيه يعيد اان مال ًكيا لهميا فيييب علييه كلفتهميا وم نتهميا
عل قو د من األقوا الشاذة أو اليا ة؟! بل هذا ال يتخيله من عنيده أ ني مسيك د
من العقل»( ،)2والمتأخرون الذيل تاؤوا مل بعد القرايف ما زالىوا يعينىون المسىائ
المخرتة علي ا ،وينع ون على بفالن ا(.)3

( )2يراجع :معلم القواعد الفقهي عند المالكي (ص.)44 :
( )2يراجع :كتاب الفروق ،للقرايف (.)021 /3
( )3يراجع :شرا المنهج المنتخب ،للشيي أحميد المنييور (ص ،)214 :وإعيدا المهيج لالسيتفا ة مين
المنهج ،للشي أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي (ص.)41 :
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بحوث
متيأخرا كميا هيو معليوم ،فليم ييذهب بعيض
والتأليف يف قواعد التفسير بدأ
ً
البيياح ين إل ي القييو بعييدم تقييرر القواعييد أو عييوى الفييراا القاعييدي ومييا ا
المييا متسي ًعا إلي تتبييع هييذه القواعيد الميموعي وتمحيصيها؟ فيكييون العمييل
نقديا استقرائيا للقواعد؛ فيالعلم ال يبنيي فييه العييو  ،إنميا تبني العليوم بيالحلم
والتباحث ،عند ذلك ستيد أن المختلف فيه قليل.
فالواجيب أن نظهير القواعيد التيي ينبنيي عليهيا تفسيير القيرآن الكييريم ،وأن
نتباحييث يف تقريرهييا ،وأن نتناصييح يف بياهنييا وأم لتهييا ،فييإذا قيييل :يف مقييام اليييد
والمناظرة :والعأن ال يعترض المثال؛ إِ قد كفى الفىرض واالحتمىال( ،)1فإننيا يف
ميا التباحث والتنظير لقواعد التفسير ال ضير يف اقناا أم ل أقرب للقاعيدة أو
أم ل سالم من االعنا

عليها.

( )2كذا استد الدكتور خالد السبة يف مقدم قواعيد التفسيير .يراجيع :ن ير اليورو علي مراقيي السيعو ،
لمحمد األمين الشنقيطي (ص ،)304 :وقواعد التفسير ،للدكتور خالد السبة (.)8 /2

()12

اإلكسري يف نقد دعوى الفراغ القاعدي لعلم التفسري؛ قراءة نقدية لدراسة "التأليف املعارص يف قواعد التفسري"

بحوث
املطلب الثاين :التداخل بني علم التفسري وكل علوم اإلسالم:
قد ضرب ا م ًال لنور وحيه بما السما  ،قا تعال  :ﱹﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱸ [الرعد ،]20 :ويف هذا يقو ابن قيم اليو ي « :هذا
هو الم ل المائي؛ شب ه الوحي الذي أنزله لحياة القلوب بالما الذي أنزله من
علما
السما  ،وشبه القلوب الحامل له باألو ي الحامل للسيل ،فقلب كبير يسع ً
د
د
قليال،
علما ً
عظيما كوا كبير يسع ما ً ك ًيرا ،وقلب صغير كوا صغير يسع ً
ً
فحملة القلوب من هذا العلم بقدرها ،كما سالة األو ي بقدرها.)1(»...
كذلك العالق بين علم التفسير وعلوم اإلسالم تفهم من خيال
عل األر

ورة الميا

 ،فكما أن البحر المحيط تتصاعد منه مياه األهنار العذبي  ،ثيم تييري

يف تلك األهنار لتز هر به األر

 ،ثم ترجع لتصب يف البحير ميرة أخيرى؛ كيذلك

علم التفسير تفييد منيه كيل عليوم اإلسيالم ،ثيم تي ثر فييه؛ ألهنيا تي ي إلييه .هيذه
العالق من فهمها أ رك معن الظهير القاعدي االح التفسير الذي سنفصيل فييه
بعد.
( )2نحو هذا التفسير عزاه ابن عطي إل الحرب ابن عباس ﭬ ،ولم يصحح النقل عنه .يراجع :المحرر
الوجيز ( ،)343 /3والتفسير القيم ،لإلمام ابن القيم ،جمعه :محمد أويس الندوي (ص.)323 :
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بحوث
فال ينكر يف علم من علوم الشريع اإلحال عل غيره من تليك العليوم؛ كميا
ال ينكر يف عليم مين عليوم العربيي اإلحالي علي غييره مين عليوم اللسيان العربيي
لوجييو هييذا التييداخل بينهييا ،وانظيير هييذه اإلحال ي اللطيف ي يف المعييا إل ي علييم
النحو(:)1
وكونييييييه قيييييييد بالشييييييري ألن

يفيييد معن ي األ واح كيييف عيين

وك ُّل ىىىا معسىىىوط اة فىىىي النماىىىىو

وابحيييث هنيييا فيييي إن إذا وليييو

فمعن التخصص يف علم معين مين عليوم الشيريع أو عليوم اللغي ال يعنيي
االنفصييا التييام بييين هييذه العلييوم ،فكييل هييذه العلييوم ميين أنييوار القييرآن الكييريم؛
والعالم حقا هو الذي يسيتطيع أن يأخيذك مين عليم منهيا إلي آخير ون أن تشيعر
بالغرب ي بينهمييا ،بييل تيييدهما لفق يين ال انفصييا بينهمييا ،أو همييا وجهييان لعمل ي
واحييدة ،وانظيير مييا قيييل يف قولييه تعييال  :ﱹﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﱸ [اإلسييييييييرا  ،]200 :قييييييييا البيضيييييييياوي:
«و ﱹﮛﱸ مرفوع بفعل يفسره ما بعده()2؛ كقو حاتم :لو ذاح سوار لطمتني(.)1

( )2يراجع :المطو شرا تلخيص المفتاا ،للتفتا ا (ص ،)325 :وشرا عقو اليمان (ص.)203 :
( )2هذا هو المشهور يف إعراهبا ،وقا أبو حيان« :وذهيب شييخنا األسيتاذ أبيو الحسين الصيائغ إلي حيذف
ً
متصال هبا ،والتقدير( :قل لو كنتم تملكون)؛ فلما حذف الفعل انفصل
(كان) ،فانفصل اسمها الذي كان

=
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بحوث
وفائيييدة هيييذا الحيييذف والتفسيييير المبالغييي ميييع اإليييييا والداللييي علييي
االختصاص»( ،)2وهذا اختصار لقو الزمخشيري(« :ليو) حقهيا أن تيدخل علي
األفعا

ون األسما  ،فال بد من فعل بعيدها يف ﱹ ﮚ ﮛ ﮜﱸ ،وتقيديره :ليو

يمارا علي شييريط التفسييير ،وأبييد ميين
تملكييون تملكييون ،فأضييمر (تملييك) إضي ً
الضمير المتصل الذي هو الواو ضمير منفصل ،وهو ﱹ ﮛﱸ لسيقوي ميا يتصيل
به من اللفظ ،في ﱹ ﮛﱸ :فاعل الفعل المضمر ،و ﱹ ﮜﱸ :تفسيره! وهذا هو
الوتر الذي يقتضير عل انعىراَ .فأمىا مىا يقتضىير على العيىان ،فهيو :أن ﱹ ﮛ

ﮜﱸ فيييه الليي عليي االختصيياص ،وأن النيياس هييم المختصييون بالشييح
المتبييالغ»( ،)3قييا التفتييا ا « :ألن الفعييل األو لم يا سييقط ألجييل المفس ير بيير
الكالم يف صورة المبتدأ والخرب ،يعني كما أن قولنا :أنا سعية يف حاجتيك ،وهيو

=
المرفوع ،وهذا التخريج أحسن؛ ألن حذف (كان) بعيد (ليو) معهيو يف لسيان العيرب» .يراجيع :تفسيير
البحر المحيط ،ألبي حيان األندلسي (.)82 /1
( )2أي :لو لطمتني حرة ،يضرب للكريم يظلمه

فال يقدر عل احتما ظلمه .يراجع :ميمع األم ا ،

للميدا (.)204 /2
( )2يراجع :أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،للبيضاوي (.)218 /3
( )3يراجع :الكشاف ،للزمخشري (.)111 ،118 /2
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بحوث
مبتيييدأ وخيييربه يفيييييد االختصييياص؛ فكييييذا ﱹ ﮚ ﮛ ﮜﱸ لكونيييه م لييييه يف
الصورة»(.)1
أيضا؛ قا السييوطي« :وال بيد
وهذا التداخ بيل العلوم ال ينفي التميا بين ا د
من البحث هنا يف (إن) و(إذا) و(ليو) الختصاصيها بلطيائف و قيائن ليم يتعير
لها ثم »()2؛ فبين السيوطي أن علما المعا ينظرون إل مباحث لم يتعر

لهيا

النحاة ،وال شك أن ما بح ه كل من النحاة وأهل البالغي هيو مين حاجي المفسير
لفهم الكتاب العزيز كما ظهر يف كالم البيضاوي السابن.
واعتما التفسير عل العلم بالسين أمير ظياهر كشيمس النهيار ،وانظير قيو
د
محميد مين شيي إال علميه يف القيرآن إال أن علمنيا
مسروق« :ما نسيأ أصيحاب
يقصر عنه»()3؛ فهذا التابعي يعلم أن علمه يقصر عن عليوم القيرآن ،الفتقياره إلي
علوم الصحاب العالمين بسن النبي ﷺ ،ومنه ما رواه هير بن حيرب :قيا رجيل
لمطرف :أفضل من القرآن تريدون؟ قا « :ال ،ولكن نريد مين هيو أعليم بيالقرآن
منا»(.)4

( )2يراجع :المطو شرا تلخيص المفتاا ،للتفتا ا (ص.)304 :
( )2يراجع :شرا عقو اليمان ،للسيوطي (ص.)203 :
( )3يراجع :العلم ،ألبي خي م هير بن حرب النسائي ،تح :محمد ناصر الدين األلبا (ص.)25 :
( )4يراجع :العلم ،ألبي خي م هير بن حرب النسائي ،تح :محمد ناصر الدين األلبا ( ،ص.)25 :
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بحوث
وهذا مما أنكره منكرو السن  ،وقد عير

الشيافعي قيو هي ال ور علييه،

والمرا هنا أن ه ال المنكرين للسن كانوا علي وعيي بيأثر السين علي

الالح

القرآن الكريم ،وانظر قو ه ال اليذي يحكييه الشيافعي« :قيا ليي قائيل ينسيب
إل العلم بمذهب أصحابه :أنة عربي ،والقرآن نز بلسان من أنة منيه ،وأنية
د
بحيرف
أ رى بحفظه ،وفيه فرائض أنزلها ،لو شك شاك قد تلبس عليه القيرآن
منها = استتبته ،فإن تاب وإال قتلته ،وقد قا ا -عيز وجيل -يف القيرآن :ﱹﭲ

د
ألحد يف شي د فير
ﭳ ﭴ ﭵ ﱸ [النحل ،]81 :فكيف جا عند نفسك أو

ا

فيه خاص ،ومرةً :األمر فيه فير

،

أن يقو مرةً :الفر فيه عام ،ومرةً :الفر
ومرةً :األمر فيه الل  ،وإن شا  :ذو إباح د ؟»( ،)1وهذا ظاهر يف فعل أئم التفسير،
فاستداللهم عل معا القرآن بالسن النبوي ك ير.
وعل اليانب ااخر تيد شراا الحديث( )2يتكلميون علي معيا القيرآن،
ويربطون معا السن باايياح القرآنيي  ،وهيذا ال حاجي إلي االسيتدال علييه أو
عمل إحصا قين عن موقع آياح القرآن الكريم يف كتب السن وشروحها ،لكني
( )2يراجع :جماع العلم ،للشافعي ،تح :أحمد شاكر (ص.)23 :
( )2شرا الحيديث عليم شيقين لعليم التفسيير ،وفييه م ليف صيدر حيدي ًا لليدكتور الشيريف حياتم العيو

بعنوان« :شرا الحديث النبوي؛ راس يف التأري للعلم والتأصيل له .وتقويم المصنفاح فيه والتدريب
عليه» ،أما عند أصحاب التأليف المعاصر فيال فيرق بيين عليم التفسيير وشيرا الحيديث وشيرا الشيعر!
فإنا

()10

وإنا إليه راجعون .يراجع قولهم (ص.)203 :
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بحوث
أذكر كيف ترجم البخاري ألو باب يف صحيحه ،قيا أبيو عبيد ا « :كييف كيان
بد الوحي إل رسيو ا ﷺ؟ وقيو ا جيل ذكيره :ﱹﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ [النسيا  ،»]213 :وهذا ك ير عند أمير الم منين يف الحديث؛
فك ًيرا ما يينجم البخياري للبياب بآيي قرآنيي  ،وكتياب تفسيير القيرآن يف صيحيح
البخاري شاهد عل عناي المحدثين بالكتاب العزيز ،وهو أكرب ليل علي ميدى
االرتباي بين علوم الشرع الحنيف التي تخرج جميعها من نور الوحي اإللهي.
وقد تميزح هيذه األمي بطريقي المحيدثين واصيطالا األصيوليين ،فعمية
طريق المحدثين كل علوم الدين ،فالتفسيير والفقيه يروييان باإلسينا كميا ييروى
وأيضييا علييوم اللغي واأل ب والتيياري روييية باإلسيينا  ،وكييذا وجييدنا
الحييديثً ،
األصييوليين تخط ية أقييوالهم أصييو الفقييه والفقييه إل ي مسييائل اللغ ي  ،وخييالفوا
المحييدثين يف أشيييا ميين صييميم عمييل المحييدثين( ،)1ميين ذلييك قييو الحييافظ
العراقي:
واحك يم لوصييل ثق ي يف األظهيير

وقيييييل :بييييل إرسيييياله لألك يييير

ونسىىىىىىىىىىب األول للنُّ مىىىىىىىىىىار

أن صىىااوه وقض ي البخيياري

( )2يراجع :القواعد والمسائل الحدي يي المختليف فيهيا بيين المحيدثين وبعيض األصيوليين وأثير ذليك يف
قبو األحا يث أو ر ها ،لألستاذة أميرة بنة علي الصاعدي ،رسال ماجستير (ص.)21 :
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بحوث
بوصييييل (ال نكيييياا إال بييييولي)

()1

مع كيون مين أرسيله كاليبيل

وب ىىذا ي ىىر لنىىا أن انتقىىاد أصىىااَ (أصىىول التفسىىير يف المؤلفىىال) لميين
وضعوا تعري ًفا ألصو التفسير فيه محاكاة لتعريف أصو الفقيه غيىر ىديد؛ ألن
مااولة وضع حدود فوالِية فاصلة بيل علوم ان الم وهى ا يخىالف الواقىع ،وال
ييد هييذا االتفياق يف تعريييف العلمييين «علي عييدم تبليور الخصييائص والسييماح
الخاص ي بأصييو التفسييير»( )2كمييا قييالوا؛ ألن خصييائص أصييو التفسييير تظهيير
بميا بح ه ،كما تظهر خصائص أصو الفقيه بمييا بح يه ،أميا آالح البحيث
فتيمع علوم الشرع كلها طريق المحيدثين واصيطالا األصيوليين وقيوانين لغي
أيضا يف القدر اليذي تحتاجيه مين كيل آلي
القرآن الكريم ،لكن قد تختلف العلوم ً
من آالح البحث.
ومما يدلك عل هذا التداخل ما رواه الخطيب البغدا ي بإسنا ه عن سبب
تأليف الشافعي للرسال  ،قا  :كتب عبد اليرحمن بين مهيدي إلي الشيافعي وهيو
شيياب أن يضييع لييه كتا ًبييا فيييه معييا القييرآن ،وييمييع قبييو األخبييار فيييه ،وحي ي

( )2يراجع :فتح المغيث (شرا تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي) ،للحافظ العراقي (ص ،)02 :وفتح
المغيث بشرا ألفي الحديث للعراقي ،لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي (.)304 /2
( )2يراجع :أصو التفسير يف الم لفاح؛ راس وصيفي موا ني بيين الم لفياح المسيماة بأصيو التفسيير،
إعدا وحدة أصو التفسير بمركز تفسير للدراساح القرآني (ص.)220 :
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بحوث
اإلجميياع ،وبيييان الناسيي والمنسييوإ ميين القييرآن والسيين  .فوضييع لييه كتييياب
(الرسال )(.)1
فهييذه الرسييال التييي وضييعها الشييافعي كييأو م ل يف يف أصييو الفقييه تيييد
موضوعاهتا التي طلبهيا ابين مهيدي ال غني عنهيا للمفسير :معيا القيرآن -قبيو
األخبار -حيي اإلجمياع -الناسي والمنسيوإ ،فليو قيا قائيل :هيذه الرسيال يف
أصييو التفسييير مييا كييذب ،ويظهيير تعويييل علمييا اإلسييالم عل ي هييذه الرسييال
المبارك يف غير فن مين عليوم اإلسيالم مين قيو القائيل« :وهيذه الرسيال القيمي
فتحيا يف علييم األصييو يف كافي فروعيه ،حتي تنا عهييا العلمييا  ،يف أصييو
كانية ً
الفقييه ،ويف أصييو التفسييير ويف أصييو الحييديث (المصييطلح) ...كييل يعتربهييا
قاعدته التي عنها يصدر ،وبأحكامها ينضبط»(.)2
فالتقارب والتداخل بين علوم اإلسالم ظياهر وواقيع ،بيل هيو األصيل؛ ألن
كبار علما اإلسالم كانوا جامعين لعلومه ،فالواحد منهم هو فقيه أصولي نحيوي
لغوي حافظ مفسر ،واالنفصا التام بين هذه العلوم غريب عن طبيعتها.

( )2يراجع :تاري بغدا  ،للخطيب البغدا ي ،تح . :بشار عوا معروف (.)404 /2
( )2يراجع :التيسير يف أصو واتياهاح التفسير ،عما علي عبد السميع (ص.)28 :
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بحوث
املطلب الثالث :حتديد األطر القاعدية لعلم التفسري:
قىىال السىىيوطي« :وقىىد أتمىىع العلمىىاء أن التفسىىير مىىل فىىروض الَفايىىال
وأت العلوم الثالثة العرعية .قال األصىع اي :أشىر صىناعة يتعاطاهىا اننسىان
تفسىىير القىىرنن»( ،)1فمنصييب المفس ير يف الحقيق ي هييو منصييب اإلمام ي يف الييدين،
والنعم الكربى من رب العالمين ألهيل الصيرب واليقيين ،وال يليين إال بمين حيا
العلييوم ،وشييارك يف غييير في ٍّن ميين الفنييون؛ ولهييذا وجييدنا أهييل الييدين ييين ون يف
الصعو إل سما هذا العلم الشريف ،وييرون أنفسيهم قاصيرين عين الرقيي إلي
هذا المقام المنيف ،ولسان حا أحدهم يقو :
تفىىىالعني بخدمىىىة القىىىرنن نفسىىىي

وفي ىىىىا ق مرتىىىىا بصىىىىري و ىىىىمعي

فقلن ل ىا :التفا ىير لىيس تاصىى

()2

ومىىا رمتيىىر يقصىىر عنىىر و ىىعي

فكان التصنيف يف علم التفسيير هيو عليم الخاصي مين العلميا  ،فلميا صيار
التفسير تخص ًصا جامعيا يدرسه الطالب يف سنواح أربع ،فيتخرج وهو من عليوم
الشرع ما تضلع ،ثم يدرس الدراساح العليا وهو حبيس أبحاث التفسيير ،ميا قيرأ
همع الهوامع ،وال رس تشينيف المسيامع ،وال شيرا المراقيي ،وال رس ألفيي
العراقي ،وال تعبة يداه يف اختصار فيتح البياري ،وربميا ميا قيرأ ختمي كاملي مين
( )2يراجع :اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي (.)203 /4
( )2يراجع :تفسير حدائن الروا والريحان ،للشي محمد األمين الهرري (.)1 /2
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بحوث
صيييحيح البخييياري ،فيييأن لم يييل هيييذا أن ييييدري القواعيييد المقيييررة واألبحييياث
المحييررة؟! ألن الخطييأ ا العيييو  ،وممييا ا الطييين بليي ظهييور الحييداثيين
وكالمهم يف علوم الدين ،وال سيما تفسير الكتاب المبيين ،ولعيل هيذا هيو سيبب
أن نبدأ قواعد التفسير باألطر اإلجماعي .
المسلْ األول :إغفال المدعيل للطر انتماعية:
مل أه القواعد التي يعنى علي ا تفسير الَتىاَ العايىا أن ال يَىون التفسىير
متضمندا مخالفة نتماأل ثابن .وإذا أر نا أن نتكلم عن اإلجماع فإننيا نسيتطيع أن
نفرق بين ثالث أطر إجماعي متباين :
أول ا :إتماأل العامة أو المعلوم مل الديل بالضرور .
ثاني ا :إتماأل الخاصة ،وه أه العل على أمور الديل(.)1
ثالث ىىا :انتماعىىال العلمي ىة ،وهييي كإجميياع النحيياة وإجميياع األصييوليين
وإجماع البيانيين وغيرهم عل أمور تخص فنيوهنم ،وقيد جمعية هيذه األطير يف
هذا الشكل.

( )2يراجع :معايير القبو والر لتفسير النص القرآ (ص.)043 :
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بحوث

شكل ()3
أول ا :إتماأل العامة أو المعلوم مل الديل بالضرور :
فالعلم الضروري هو ذلك العلم الذي يلزم اإلنسيان ،وال يمكنيه فعيه عين
نفسه بشك أو شبه ؛ فال تيد أحدً ا من الناس يختلف عل عد ركعياح الصيالة
وال عل ي حييد القييذف وال عل ي حرم ي الزنييا أو الخميير ،وكييذلك قيييم اإلسييالم
الضروري التي تحتاجها األم اان بشدة لتكيون يف مواجهي قييم المنفعي والليذة
التي يبشر هبا عاة التنوير والحداثي ؛ فهيذه المسيلماح مين يين اإلسيالم قواعيد
كلي تحكم فهم المفسر إذا نظر يف كتاب ا تعال .
وهييذه القواعييد التييي ينطليين منهييا فهمنييا للكتيياب العزيييز تم يل جني ً عظيمي
محافظ عل عملي التأويل من تحريف المبطلين الذين يو ون نسف كل ثوابية
اسما بال معن  ،ويصير القرآن نصا يتل وال يعمل به.
الدين حت يبق اإلسالم ً
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بحوث
وهذا هو الذي عبر عنه اإلمام الشيافعي بقوليه« :عليم العامي اليذي ال يسيع
بال ًغا غير مغلوب علي عقليه جهليه» ،ثيم عرفيه بأنيه« :م يل الصيلواح الخميس،
وأن

علي النيياس صييوم شييهر رمضييان ،وحييج البييية إذا اسييتطاعوه ،و كييا ًة يف

أموالهم ،وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرق والخمير .وميا كيان يف معني هيذا
مما كلف العبا أن يعقلوه ويعملوه ،ويعطيوه مين أنفسيهم وأميوالهم ،وأن يكفيوا
عنه ما حرم عليهم منه .وهذا الصينف كليه مين العليم موجيو نصيا يف كتياب ا ،
وموجييو ً ا عامييا عنييد أهييل اإلسييالم ،ينقلييه عييوامهم عميين مض ي ميين عييوامهم،
يحكونه عن رسو ا ﷺ ،وال يتنا عون يف حكايتيه ،وال وجوبيه علييهم .وهيذا
العلييم العييام الييذي ال يمكيين فيييه الغلييط ميين الخييرب والتأويييل ،وال ييييو فيييه
التنييا ع»( .)1فييانظر -نييور ا قلبييي وقلبييك بنييور اإليمييان والعلييم -كيييف لييك
الشافعي عل أن هذه القواعد من أمور الدين ال يمكن فيها الغلط يف التأويل.
وت ىىر أهميىىة التنعيىىر علىىى قضىىايا المعلىىوم مىىل الىىديل بالضىىرور كقواعىىد
حاكمة لف

مما ظ ر يف هذه األعصار المتأخر مل تاد لَثير مل هىذه
المفسر م

القواعد ،ب من ا ما يمس عقائد المسلميل التي ال شْ في ا.
وانظر قو محيدث اليديار المصيري فضييل الشيي أحميد محميد شياكر يف
إحييييدى هييييذه القضييييايا« :قييييا الحييييافظ( :وقييييد تمسييييك بظيييياهره بعييييض
( )2يراجع :الرسال  ،للشافعي (ص.)351 -350 :
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بحوث
المبتدع ممن عم أن من وحد ا من أهل الكتاب يخرج من النار ولو لم ي من
بغييير ميين أرسييل إليييه ،وهييو قييو باطييل؛ فييإن ميين جحييد الرسييال كييذب ا
ومن كذب ا لم يوحده)( ،)1أقول :وهذا بدي ي ،ل يختلف فير المسىلمون مين
خالف من المبتدع فليس بمسلم بداه  .ولكن أتباع اإلفرنج عبا األوثان ،ممين
رضعوا لبان التبشير يف عصرنا هذا الحاضر =يريدون أن يفتنوا الناس عن يينهم،
ويزعمون م ل قيو المبتدعي  .بيل أك ير منيه ،مميا نعير

عين حكايتيه لشيناعته.

ويذيعون هذا المنكر وهذا االفنا يف الناس ،عل الصحف والميالح اليداعرة
الفاسق  .ويف كتبهم وأحا ي هم وإذاعاهتم .حتى لقد اتترأ بع

الوقاىاء مىن ،

ممل ال يستايون ،فا تعدوا لفان الدولة علىى بعى
م

خفعىاء المسىاتد الىذيل

وصفوا مل ل يؤمل بر الة نعينا مل أه الَتاَ بأن

كفىار وهى كفىار بىنص

الَتاَ وصايح السنة المتواتر  .ولَل هؤالء ال يستايون وال يؤمنون»(.)2
وقييد سييمعة مييرة أس يتا ًذا للفقييه يسييتد بقولييه تعييال  :ﱹﯳ ﯴ ﯵ
()3

كفارا إلباح نكاا الكتابيياح!
ﯶﱸ [الممتحن  ،]20 :عل أن أهل الكتاب ليسوا ً

( )2يراجع :فتح الباري ،البن حير العسقال (.)250 /25
( )2يراجع :المسند ،لإلمام أحمد بن حنبل ،تح :الشي أحمد محمد شاكر (.)433 /0
( )3يف مقطع فيديو لمناظرة بينه وبين الشي عبد ا رشدي ،والمقطع منشور عل الشابك .
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بحوث
وكالمييه ي ييير العيييب حقييا! كيييف يييدعي الفقييه مييع جهلييه باإلجميياع! فمييا قالييه
مخالف لما نقله المصنفون يف اإلجماع(.)1
ثاني ا :انتماعال العرعية:
قييد ذكييرح يف غييير هييذه الدراسيي إجميياع المفسييرين كأصييل ميين أصييو
التفسيير ،وهنيا أريييد مسيائل اإلجميياع الشيرعي  ،والم لفيياح يف حكايي اإلجميياع
مشهورة ،ومن أوسعها كتاب (اإلقناع) البن القطان المالكي ،وقد ظهرح حيدي ًا
موسوع اإلجماع يف الفقه اإلسالمي ،وهي موسيوع جيديرة باهتميام كيل متفقيه
يف الشريع .
ثالث ا :انتماعال العلمية:
حكرا عل الفقهيا  ،وإن كيان الفقهيا فرسيان هيذا
حكاي اإلجماع لم تكن ً
الميدان بال شك ،بل وجدنا األصوليين يحكون اإلجمياع ،وكيذا علميا الكيالم،
وسار عل

رهبم النحاة( ،)2فاقننة أبواب ك يرة عند النحويين بحكاي اإلجماع

()3
أيضا(.)4
عل بعض أحكام النحو  ،ولم تخل كتب البالغ من حكاي اإلجماع ً

( )2يراجع :مراتب اإلجماع ،البن حزم (ص ،)202 :واإلقناع يف مسائل اإلجماع ،ألبي الحسن بن
القطان ( ،)352 /2وموسوع اإلجماع يف الفقه اإلسالمي ،ميموع رسائل علمي (.)311 /1
( )2يراجع :أصو النحو العربي ،للدكتور محمد خير الحلوا (ص.)220 :
( )3يراجع :اإلجماع؛ راس يف أصو النحو العربي ،للدكتور محمد إسماعيل المشهدا (ص.)40 :
( )4يراجع :شرا عقو اليمان ،للسيوطي (ص.)250 ،221 :
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بحوث
وهذه العلوم هي من آالح التفسير ،فال شيك أن هيذه اإلجماعياح العلميي
تشكل القواعد األساسي يف عقلي المفسير اليذي يرييد أن يكيون ترجميان القيرآن
وشارحا لكالم أحكم الحاكمين.
الكريم حقا
ً
وميين أم لي مييا تيييده ميين ذلييك عنييد األصييوليين قييو القييرايف« :لىىو كانىىن
العمومىىال تخىىتص بأ ىىعاب ا الختصىىن نيىىة اللعىىان ونيىىة ال ىىار ونيىىة السىىرقة
بأ عاب ا ،وهو خال انتماأل؛ ألن غالب عمومياح الشيريع لهيا أسيباب فيليزم
تخصيص أك ر العموماح»( ،)1فهذا إجماع ينقله أحد أكابر األصيوليين وهيو مين
حاجي المفسير يف أيامنييا هييذه التييي بيير ح فيهييا عقييو تييدعي الحداثي والتيديييد
تقو  :إن كل ما شرع وله سبب نزو  ،انتهي حكميه بانتهيا سيببه؛ فيعليوا أك ير
ً
تاريخا يحك  ،وال يعمل به.
الشريع
ومل أمثلة ما تدده عند أه السير والمغىازي ميا نقليه ابين ك يير يف تفسييره:
«وشك سفيان ؒ

؛ إن كان يف الرواي فهو تورع ،حيث شك هل أخربه شييخه

بذلك أم ال؟ وإن كان شكا يف كون الوقوف يف حي الو اع كان يوم جمع  ،فهيذا
ما ال إخاله يصدر عن ال وري ؒ

 ،فإن هذا أمر معلوم مقفوأل بر ،لى يختلىف

( )2يراجع :شرا تنقيح الفصو  ،للقرايف (ص.)211 :
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بحوث
فير أحىدا مىل أصىااَ المغىازي والسىير ،وال مين الفقهيا  .وقيد ور ح يف ذليك
أحا يث متواترة ال يشك يف صحتها»(.)1
المسلْ الثاي :تنا ي المدعيل لل ير القاعدي آلالل التفسير:
قا النوويؒ

« :ويحرم تفسيره بغير د
علم والكالم يف معانيه لمن لييس

ميين أهلهييا ،واألحا يييث يف ذلييك ك يييرة ،واإلجميياع منعقييد عليييه .وأم ىا تفسىىيره
أهىال للتفسىير تام دعىا
للعلماء فدىائا حسىل ،وانتمىاأل منعقىد عليىر؛ فمىل كىان د
فسىره إن كىان ممىا يىدرك
للدوال التي يعر ب ا معناه ،وغلب على ظنىر المىراد م
باالتت اد؛ كالمعاي واألحَام الدلية والخفية ،والعموم والخصوص وانعراَ
وغير ِلْ ،وإن كان مما ال يدرك باالجتها ؛ كاألمور التي طريقها النقيل وتفسيير
األلفا اللغوي  ،فال ييو الكالم فيه إال بنقل صيحيح مين جهي المعتميدين مين
أهله ،وأما مل كان ليس مل أهلر لَونر غير تىامع ألدواتىر فاىرام عليىر التفسىير،
لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله»(.)2

( )2يالحظ أن كالم ابن ك ير هنا خارج عن عالم بالمغا ي ،فنفيه للخيالف كحكايي اإلجمياع عينهم ،وقيد
أكد ذلك بقوله« :مقطوع به» .يراجع :تفسير القرآن العظيم ،البن ك ير (.)41 /5
( )2يراجع :التبيان يف آ اب حمل القرآن ،للنووي (ص.)215 :
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بحوث
فاشناي آالح التفسير ليوا الكالم يف معا الكتاب العزيز هيو ظياهر كيالم
علمييا القييرآن( ،)1كمييا هييو ظيياهر كييالم النييووي السييابن ،وتتييابع علي هييذا المعني
المفسرون وإن اختلفة عباراهتم ،وهذا قو أحدهم« :ال يليا لتعاطيىر ،والتصىدي
للىىتَل فيىىر ،إال مىىل بىىرأل يف العلىىوم الدينيىىة كل ىىا؛ أصىىول ا وفروع ىىا ،وفىىاق يف
الصناعال العربية ،والفنون األدبية ،بأنواع ا وأ ىرها»( .)2وهيذه العليوم قيد فصيلنا
فيها يف غير هذه الدراس  ،ويمكن أن نيملها يف هذا الشكل.
السري وأخبار
العرب

اللسان
العريب

القراءات

علوم احلديث

الفقه
أصول الفقه

آالت
التفسري

أصول
االعتقاد

شكل ()4

( )2فقد ترجم ابن عقيل المكي« :النوع ال الث واألربعون بعد المائ  :علم معرف شروي المفسر وآ ابه»،
وهو تابع للسيوطي يف هذا؛ فقد جعلوا هذه العلوم شرو ًطا ،والشري ما عدمه مستلزم لعدم الحكم.
يراجع :اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي ( ،)204 /4والزيا ة واإلحسان يف علوم القرآن ،البن عقيل
المكي ( ،)401 /0وأصو الفقه ،للشي محمد الخضري (ص.)10 :
( )2يراجع :تفسير حدائن الروا والريحان يف روابي علوم القرآن ،للشي محمد األمين الهرري (.)1 /2
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بحوث
ىدرا كعيى دىرا مىىل القواعىىد التىىي ينعنىىي علي ىىا
وهىىذه العلىىوم تعىىَ قواعىىدها قى د
التفسير؛ وال يلىام المفسىر أن يسىتدل لقواعىده التىي ترتىع إلىى علىوم اآلالل يف
قىرر هىذا أبىو حيىان يف
تفسيره ،وإنما ينقل ىا إلىى على التفسىير كمسىلمال ،وقىد م
مقدمة تفسيره ،فقا « :وك ًيرا ما يشحن المفسرون تفاسيرهم من ذليك اإلعيراب
بعلل النحو و الئل أصو الفقه و الئل أصو اليدين وكيل هيذا مقيرر يف تيآليف
هذه العلوم ،وإنميا ي خيذ ذليك مسيل ًما يف عليم التفسيير ون اسيتدال د علييه»(،)1
وهييذا يف غييير حييا المنيياظرة ،أمييا إذا وقعيية المنيياظرة يف تفسييير آي ي ؛ فقييد تقييع
أيضا؛ ألن المناظر قد ال يسيلم
المناظرة يف القواعد التي قام عل أساسها التفسير ً
بصح القاعدة إال إن كانة القاعدة إجماعي ؛ فال كالم له.
فالقائ بعىدم تقىرر قواعىد التفسىير كأنىر ألقىى بَىالم األئمىة خلىف ظ ىره،
وكأن قول مالْ ؒ

« :أال أوتى برت غير عال بلغال العرَ يفسر ِلْ إال

()2

ىاال» =ال معنىى لىر أال ييد قيو ماليك هيذا علي أن قواعيد العليوم
ت عل ت ر ن َ د
اللغوي من قواعد التفسير التي ينبغيي أن يعملهيا المفسير؟ بيل هيذه القواعيد مين
أك ر ما يفضح الدجالين ،وهيذه القواعيد يصيعب حصيرها لك رهتيا ،وال يسيتغني
المفسر عن راس هذه العلوم من مراجعها األصيل  ،ويدرسها عل أرباهبا ،وقل

( )2يراجع :تفسير البحر المحيط ،ألبي حيان األندلسي (.)204 /2
( )2أخرجه البيهقي يف اليامع لشعب اإليمان .يراجع :اليامع لشعب اإليمان (.)543 /3
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بحوث
هييذا يف علييوم الحييديث والفقييه واألصييو وغيرهييا ،ويع ى د ل ىىذا المعنىىى كثىىر
انحاالل يف التفسير إلى علوم اآلالل.
انحالة إلى عل الفروأل الفق ية:
ومىىىل ِلىىىْ قيييو القنيييوجي« :ﱹﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﱸ
[األنفا

 ،]15 :أي :ح هم وحضيهم ،والتحيريض يف اللغي المبالغي يف الحيث علي

الشي بك رة النغيب وتسهيل الخطب فيه ،كأنه يف األصيل إ الي الحير
الهالك ،وهو كالتحضيض ،مأخوذ من الحر

 ،وهو أن ينهكه المير

وهيو
ويتبيالغ

فيه حت يشف عل الموح كأنه ينسبه إل الهالك لو تخلف عن الميأمور بيه .ثيم
بشرهم ت بيتًا لقلوهبم وتسكينًا لخواطرهم بيأن الصيابرين مينهم يف القتيا يغلبيون
عشييرة أم ييالهم ميين الكفييار ،فقييا  :ﱹﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﱸ
[األنفا

 ،]15 :أي :فييهم قيوة وشيياع فالمقاومي ميدارها علي العيد ميع مراعياة

المعن  ،ال عل العد وحده كما هو مقرر يف الفروأل»(.)1
انحالة إلى علوم الاديث:
ومل ِلْ قو ابين ك يير يف مقدمي تفسييره« :والغير

أنيك تطليب تفسيير

القرآن منه ،فإن لم تيده فمن السن  ،كما قا رسو ا ﷺ لمعاذ حين بع ه إلي

( )2يراجع :فتح البيان يف مقاصد القرآن ،لصدين حسن خان (.)220 /5
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بحوث
اليييمن( :بييم تحكييم؟) ،قييا  :بكتيياب ا  .قييا ( :فييإن لييم تيييد؟) ،قييا  :بسيين
رسو ا  .قا ( :فإن لم تييد؟) ،قيا  :أجتهيد برأييي .قيا  :فضيرب رسيو ا
ﷺ يف صييدره ،وقييا ( :الحمييد الييذي وفيين رسييو رسييو ا لمييا يرضييي
رسو ا )( ،)1وهذا الحديث يف المسانيد والسنن بإسنا جيد ،كميا هيو مقيرر يف
موضعه(.)3(»)2
انحالة إلى عل المعاي:
ومل ِلْ قو القنوجي« :ﱹﯹ ﯺ ﯻ ﱸ [البقرة ،]21 :أي :ميا ربحيوا
يف تيييارهتم ،وأصييل الييربح الفضييل عيين رأس المييا  ،والتيييارة صييناع التيياجر،
( )2الحييديث أخرجييه بنحييوه أبييو او (ك األقضييي  -ب اجتهييا الييرأي يف القضييا  ،ا،)3513 ،3512
والنمييذي (ك األحكييام  -ب مييا جييا يف القاضييي كيييف يقضييي ،ا ،)2320وهييو يف مسييند الطيالسييي
(ا -)454 /2( )510وعل تضعيفه جمع غفير من الحفا  ،وقواه الخطييب البغيدا ي والعالمي ابين
القيم يف إعالم الموقعين ( ،)352 /2واحتج به عام األصيوليين ،وقيد أييدح اليدكتورة رحياب رفعية
فو ي القو بتصحيحه لشواهده وتلقيي األمي ليه بيالقبو  ،وا أعليم .يراجيع :تلخييص الحبيير ،البين
حير العسقال ( ،)331 /4وحديث معاذ بين جبيل يف القضيا بيين التصيحيح والتضيعيف ،لليدكتورة
رحاب رفعة فو ي (ص.)181 :
( )2للحافظ ابن ك ير جز ذكر فيه طرقه ،وقد حسنه ،كذا نقليه عنيه صياحب فيتح الغفيار ،وليم أقيف علييه،
ولعل هذا اليز هو المرا بقو ابن ك ير هنا« :يف موضعه» ،وإن كيان كالميه يف تحفي الطاليب ال يظهير
منه تقوي الحديث .يراجع :تحفي الطاليب بمعرفي أحا ييث مختصير ابين الحاجيب ،للحيافظ ابين ك يير
(ص ،)224 :وفتح الغفار اليامع ألحكام سن نبينا المختار ( ،2050 /4ا.)5181
( )3يراجع :تفسير القرآن العظيم ،للحافظ ابن ك ير (.)0 ،1 /2
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بحوث
وأسند الربح إليها عل عيا ة العيرب يف قيولهم :ربيح بيعيك وخسيرح صيفقتك،
وهو من اإلسنا الميا ي وهو إسنا الفعل إلي مالبيس للفاعيل كمىا هىو مقىرر
يف عل المعاي ،والمرا  :ربحوا وخسروا»(.)1
انحالة إلى عل الناو:
ومىىل ِلىىْ قييو

أبييي حيييان« :ﱹﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﱸ [آ عمييران]251 :

متعلين الرحمي الم منيون .فييالمعن  :فربحمي ميين ا علييهم لنية لهيم ،فتكييون
الرحم امتن هبا عليهم .أي :م ة أخالقيك ،والن جانبيك لهيم بعيد ميا خيالفوا
أمييرك وعصييوك ،يف هييذه القييرا ة ،وذلييك برحم ي ا إييياهم ...و(مييا) هنييا ائييدة
للتأكيد ،و يا هتا بين البا وعن ومن والكاف وبين ميروراهتيا شيي معىرو يف
اللسان ،مقرر يف عل العربية .وذهب بعض الناس إل أهنا نكيرة تامي  ،و(رحمي )
بد منها .كأنه قيل :فبشي  ،أهبم ثيم أبيد علي سيبيل التوضييح ،فقيا  :رحمي .
وكأن قائل هذا يفر من اإلطالق عليها أنها ائدة»(.)2

( )2يراجع :فتح القدير ،للشوكا ( ،)221 /2وفتح البيان يف مقاصد القرآن ،لصدين حسن (.)10 /2
( )2يراجع :البحر المحيط ،ألبي حيان األندلسي (.)203 /3
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بحوث
انحالة إلى عل التصريف:
ومل ِلْ قو الشهاب الخفياجي الحنفيي -يف قيو ا تعيال  :ﱹﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﱸ[آ عمران« :-]258 :وقرئ (متم) بالضيم مين مياح يميوح
م ل كنتم من كان يكون ،وبالكسر من ماح يماح م يل خفيتم مين خياف يخياف،
كما هو مقرر يف التصريف»(.)1
انحالة إلى أصول الفقر:
ومل ِلىْ قيو السيمين الحلبيي -يف قيو ا تعيال  :ﱹﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﱸ [األنعيييييام« :-]22 :بيييييد
البعض من الكل من جمل المخصصاح؛ كالتخصص بالصف والغاي والشيري،
نص أهيل العليم علي ذليك ،فيإذا تقيرر هيذا فالمبيد منيه بالنسيب إلي اللفيظ يف
الظاهر عيام ،ويف المعني لييس الميرا بيه إال ميا أرا ه الميتكلم ،فيإذا ور  :اقتليوا
المشركين بني فالن م ًال؛ فيي(المشركون) صيالح لكيل مشيرك مين حييث اللفيظ،
ولكن المرا به بنو فالن ،فالعموم يف اللفظ والخصيوص يف المعني  ،فكيذا قيو
أبي محمد( )2يصلح لمخاطب الناس ،معناه أنه يعمهم لف ًظا .وقوله :فيفيدنا إبيدا

( )2يراجع :حاشي الشهاب الخفاجي الحنفي عل تفسير البيضاوي (.)05 /3
( )2هو القاضي عبد الحن بن عطي األندلسي .يراجع :المحرر الوجيز ،البن عطي (.)322 /2
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بحوث
الضمير إل آخره هذا هو المخصص فال ييي تناقض ألبت  ،وهذا مقىرر يف على
أصول الفقر»(.)1
انحالة إلى أصول االعتقاد:
ومل ِلْ قو القنوجي« :ﱹﭫ ﱸ [الرعد ]2 :هنا لمير العطف ال للنتييب؛
ألن االستوا عليه غير مرتيب علي رفيع السيماواح ،ﱹﭬ ﭭ ﭮ ﱸ اسيتوا
يلين به ،هذا مذهب السلف ،وقا المعتزل  :اسيتول علييه بيالحفظ والتيدبير ،أو
استوى أميره ،وأقبيل علي خلين العير ،،وقيد تقيدم الكيالم علي هيذا مسيتو ،
والحن أن االستوا عل العر ،صف ا -سبحانه -بيال كييف كميا هيو مقىرر يف
موضعر مل عل الَالم»(.)2
انحالة إلى السير النعوية:
ومن ذلك ما قاله ابن جرير يف النجيح بين قولين ور ا يف قو ا تعال :
ﱹﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﱸ [آ

عمران ،]203 :فقا ابن جرير(« :)3وأول القولين يف ذلك بالصواب

قو من قا  :إن الذي قيل لرسو ا ﷺ وأصحابه من أن الناس قد جمعوا
( )2يراجع :الدر المصون (.)552 /4
( )2يراجع :فتح البيان يف مقاصد القرآن ،لصدين حسن خان (.)20 /0
عالما بالسير والمغا ي ،فال يحتاج أن يقو  :قا أهل
( )3يالحظ معن اإلحال هنا من كون ابن جرير ً
السير ،أو اتفن أهل المغا ي ونحوه ،فاإلحال هنا تقديري فانتبه.

()225

اإلكسري يف نقد دعوى الفراغ القاعدي لعلم التفسري؛ قراءة نقدية لدراسة "التأليف املعارص يف قواعد التفسري"

بحوث
لكم فاخشوهم ،كان يف حا خروج رسو ا ﷺ ،وخروج من خرج معه يف
أثر أبي سفيان ،ومن كان معه من مشركي قرير منصرفهم عن أحد إل حمرا
األسد؛ ألن ا -تعال ذكره -إنما مدا الذين وصفهم بقيلهم :ﱹﰃ ﰄﰅ

ﰆﱸ  ،لما قيل لهم :ﱹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﱸ ،بعد الذي قد كان
نالهم من القروا والكلوم ،بقوله :ﱹﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﱸ

[آ

عمران ،]202 :ولم تكن هذه الصف إال صف من تبع رسو ا ﷺ من

جرح أصحابه بأحد إل حمرا األسد .وأما قو الذين خرجوا معه إل غزوة
بدر الصغرى ،فإنه لم يكن فيهم جريح ،إال جريح قد تقا م اندما جرحه ،وبرأ
كلمه ،وذلك أن رسو ا ﷺ إنما خرج إل بدر الخرج ال اني إليها لموعد
أبي سفيان الذي كان واعده اللقا هبا بعد سن من غزوة أحد يف شعبان سن أربع
من الهيرة ،وذلك أن وقع أحد كانة يف النصف من شوا من سن ثالث،
وخروج النبي ﷺ لغزوة بدر الصغرى إليها يف شعبان من سن أربع ،ولم يكن
للنبي ﷺ بين ذلك وقع مع المشركين كانة بينهم فيها حرب جرا فيها
أصحابه ،ولكن قد كان قتل يف وقع الرجيع من أصحابه جماع لم يشهد أحد
منهم غزوة بدر الصغرى ،وكانة وقع الرجيع فيما بين وقع أحد وغزوة النبي
ﷺ بدر الصغرى»(.)1
( )2يراجع :جامع البيان ،البن جرير (.)252 /1
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بحوث
ومنىىر مييا قالييه البغييوي يف قييو ا تعييال  :ﱹﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﱸ[آ عمران« :]244 :قال أصااَ المغازي :خرج رسو ا ﷺ حتي نيز
بالشعب من أحد يف سبعمائ رجل ،وجعل عبد ا بن جبيير -وهيو أخيو خيواح
رجيال ،وقيا ( :أقيميوا بأصيل اليبيل
ً
ابن جبير -علي الرجالي  ،وكيانوا خمسيين
وانضحوا عنا النبل ال يأتونا من خلفنا ،فإن كانة لنا أو علينا فال تربحوا مكيانكم
طيويال
ً
نقال
حت أرسل إليكم ،وإنا لن نزا غالبين ما ثبتم مكانكم) ،)1(»...ونقل ً
عن أهل السير يف تفسير هذه ااي  ،وهذا ك ير عند المفسرين.
وجهل المفسر بالسيرة مما يعد علييه مين الغليط ،وهيو غليط قبييح ،كميا يف
قو الزمخشري« :وروي أنه ﷺ كان يف د
مري لعائش »( ،)2فرد عليىر ناصىر الىديل
ابل المنيىر ،فقىال« :هيذا وهيم؛ فيإن هيذه السيورة مكيي والبنيا علي عائشي كيان
بالمدين »(.)3
فميين عييد قواعييد النحييو والمعييا وقواعييد المحييدثين يف معرفيي النسيي
أو اليمييع أو النجيييح عنييد التعييار

بييين رواييياح التفسييير( )4وغيرهييا عليي

( )2يراجع :معالم التنزيل ،للبغوي (.)222 /2
( )2قاله يف تفسير سورة المزمل .يراجع :الكشاف ،للزمخشري (.)123 /4
( )3يراجع :مختصر االنتصاف من الكشاف ،لعلم الدين العراقي (ص.)020 :
وجها للنجيح بين الرواياح المتعارض  ،وقد ذكر الحافظ العراقي ما يزيد عل
( )4ذكر الحا مي خمسين ً
مائ وجه للنجيح بين الرواياح .يراجع :االعتبار يف الناس والمنسوإ يف الحيديث ،للحيافظ أبيي بكير

=
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بحوث
مييا قييرره علمييا هييذه العلييوم =عل يم يقينًييا أن قواعييد التفسييير مقييررة يف أك رهييا،
وأن الخييالف يف بعضييها حاصييل كمييا هييو مسييتقر عنييد أربيياب هييذه العلييوم،
وأن الواجييييب عليييي المفسيييير المحقيييين معرفيييي الييييراجح يف أميييير القواعييييد
المختلف فيها.
المسلْ الثالث :القواعد التي اشتملن علي ا علوم القرنن:
التصيينيف يف علييوم القييرآن الكييريم هييو بداييي التييدوين ألصييو التفسييير
وقواعده ،وعلوم القرآن هي «معار مل اللغة والديل موضوع ا القرنن الَري ،
وال بد مل الوقىو علىى تلىْ العلىوم ف ىي مقىدمال لتفسىير القىرنن وفقىر معنىاه
تععيرا وتعري دعا»(.)1
وانلمام بما يعر اننسان بسمو ما احتواه القرنن د
يويال بكتييب علييوم القييرآن عيين
وقييد اسييتغنة المكتب ي اإلسييالمي منًييا طي ً
التصنيف يف أصو التفسيير وقواعيده لميا امت يل علماؤنيا طريين التفقيه يف تفسيير
الكتاب العزييز ،فكيان الراغيب يف سيلوك جيا ة المفسيرين ييميع عليوم ااالح
التي سبن ذكرها ،فإذا بلغ أشده واستوى ونظر يف علوم القيرآن فقيد صيار مفسي ًرا

=
الحا مي ،تح :أحمد طنطاوي جيوهري (ص ،)232 :والتقيييد واإليضياا شيرا مقدمي ابين الصيالا،
للحافظ العراقي ،ار الحديث -بيروح (ص.)245 :
( )2يراجع :األصالن ،للدكتور محمد عبد المنعم القيعي (ص.)3 :
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بحوث
بييالقوة( )1إن أحيييم عيين التصيينيف يف التفسييير ،وإن ر قييه ا التوفييين واإلعان ي
وصنف يف التفسير فقد صار مفس ًرا بالفعل.
فقواعد علوم القرنن هي أقرَ األطر القاعديىة لعلى التفسىير؛ ألهنيا خاصي
بالتعامل مع النص القرآ وفهمه ،من حيث معرف الوحي اإللهيي وكيفياتيه ،وميا
اختص القرآن به مين هيذه الكيفيياح ،وقواعيد معرفي المكيي والميد مين جهي
النقل أو القياس ،ومعرف أسباب النيزو وغيرهيا مين عليوم القيرآن ،ولييس هيذا
موضع التفصيل فيها.
المسلْ الرابع :القواعد المستنعفة مل الواقع العملي لَعار المفسريل:
قييام عييد ميين البيياح ين باسييتخراج قواعييد التفسييير ميين بعييض التفاسييير
المشهورة( ،)2وهيو عميل قييم ،وفييه ميهيو يبيذ  ،لكنيي أعتقيد أن هيذا العميل
يحتاج إل تنبيهاح:

( )2فقد وصف بعض علمائنا بأنه مفسر أو له علم بالتفسير ،أو كان ييدرس التفسيير وميع ذليك لييس ليه يف
التفسير تصنيف؛ وذلك ألهنم يملكون آالح التفسير ،ومن ه ال الشهاب القرايف الذي ذكره السييوطي
يف األئم الذين بلغوا رج االجتها الذين عاشوا يف القاهرة .يراجع :حسن المحاضيرة يف تياري مصير
والقاهرة ،ليال الدين السيوطي (.)321 /2
( )2ذكر أصحاب التأليف المعاصر عد ً ا منها .يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)22 :
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بحوث
أول ا :أن ال يعتقد المصنفون يف هذا الميا أن ميا جمعيوه هيو كيل قواعيد
التفسير ،وما بيناه من أطر قاعدي يدلك عل أن القواعد أك ر من ذلك بك ير.
ثاني ا :أن جمع هذه القواعد قد يوهم من حصلها أنيه صيار مفسي ًرا ،واليذي
يييد عليييه كييالم العلمييا السييابقين أن المفس ير هييو ميين حصييل العلييوم الشييرعي
واللغوي  ،فصار من أهل االسيتقرا التيام لهيذه العليوم ،ومين ليم يصيل إلي هيذا
االسيييتقرا التيييام ،فيييأحس نقصيييه واسيييتعان بأربابيييه ،واقتيييبس مييينهم ليييم يكييين
إن شا ا  -من المفسرين بالرأي ،كما ذكير شيمس اليدين الفنياري( ،)1فييفهممن كالم شمس الدين الفناري أنه يييو للمفسير أن يكيون مقليدً ا يف بعيض هيذه
العلوم ،كالحديث م ًال ،فيرجع إل أحكام بعض المعتبيرين مين األئمي الحفيا
فيعمل بما صححوه من األحا يث وينك ما ضعفوه؛ فيكون قيد أتي بالمسيتطاع
من ذلك ،وا حسيبه.
ثالث ىا :أن أولي ميا يعني بيه يف الواقيع العمليي لكبيار المفسيرين هيو جمييع
الفروق؛ ألننا عنيد تنزييل اايياح علي تليك القواعيد قيد نظفير بقييد أو شيري يف
ً
إشيكاال ذكيره بعيض المفسيرين ،ومعرفي الفيروق بيين القواعيد ليم
القاعدة يزيل
أقف عل من صنف فيه بالنسب لقواعد التفسير ،وهو أفضل ما يستنبط مين عميل
أعالم المفسرين ،أما مير جمع القواعد فال فائدة فيه يف ظنيي؛ ألن السيير علي
( )2يراجع :عين األعيان ،لشمس الدين الفناري (ص.)80 :
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بحوث
ميينهج السييابقين باسييتيعاب راسي علييوم ااالح أسييلم وأحكييم .ويف ختييام هييذا
المبحث نيمل األطر القاعدي لعلم التفسير يف هذا الشكل.
الفروق المستنبط من الواقع العملي
قواعد علوم القرآن
الظهير القاعدي االح التفسير
األطر اإلجماعي
األطر القاعدية لعل التفسير

شكل ()5
وقد رتبة األطر القاعديي يف هيذا الشيكل الهرميي لبييان مرتبي الخيالف يف
التفسير ومراتب المتصدين للتفسير ،فيإن الخيالف بيين أهيل العليم بالتفسيير قيد
يكييون يف تحديييد سييبب النييزو أو يف الناسي والمنسييوإ :هييل اايي محكمي أو
منسوخ ؟ أو غيرها من علوم القرآن ،وأحيانًا يكون الخالف يف الظهيير القاعيدي
االح التفسير ،ال سيما إذا كان المخالف ممن ليم تكتميل عنيده آالح التفسيير؛
كمييا تيييده يف تفاسييير المعتزل ي الييذين يهملييون قواعييد المحييدثين ،فييإذا وصييل
الخالف إل األطر اإلجماعي فيال علييك بالمخيالف يف ذليك؛ ألنيه أخيو جهي دل،
ويكفيك تعليمه الصواب ون جدا وال ميرا  ،وخيذ هيذه الييوهرة ال ميني عين
عييالم المدين ي  ،ذكرهييا ابيين رجييب عيين الهي ي م بيين جميييل ،قييا « :قليية لمالييك:
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بحوث
عالميا بالسينن ،يييا
يا أبا عبد ا  ،الرجل يكون ً

عنهيا؟ قيا  :ال ،ولكين يخبير

بالسن  ،فإن قبل منه وإال سكة»(.)1
والحمد رب العالمين ،والصالة والسالم عل المصيطف األميين ،وآليه
وصييحبه أجمعييين ،وميين تييبعهم بإحسييان إل ي يييوم الييدين .وغفيير ا تعييال لييي
ولوالدي ولمشايخي الناصحين .آمين.

( )2يراجع :جامع العلوم والحكم ،البن رجب الحنبلي (.)242 /2
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بحوث
اخلامتة:
الحمييد وكف ي  ،وصييالة وسييال ًما عل ي عبييا ه الييذين اصييطف  ،ال سيييما
حبيبيه المصييطف وآلييه وصيحبه أجمعييين وميين تييبعهم بإحسيان إلي يييوم الييدين،
وبعد ...فنخلص من هذه الدراس بنتائج ،هي:
األولى :أن نفي علمي التفسير ال ت بة عن أحد مين أهيل العليم ،وأنيه قيو
محدث ،وأن ما نقله أصحاب التأليف المعاصر عن الفناري وابن عاشيور أقيوا
مبتورة من سياقها ،وأقوا اإلمامين قبلها وبعدها تخالف ما نقلوه.
الثانية :أن أصحاب التيأليف المعاصير اهتميوا بنقيل استشيكا ابين عاشيور
لعلمي التفسير ،ولم ينقلوا جوابه عليه ،ثم أهملوا نقل اتفاق العلما علي علميي
التفسير يف الموضعين اللذين نقلوا عنهما من كيالم ابين عاشيور ،وأهمليوا محبي
ابن عاشور موافق علما األم عل علميي التفسيير ،ونقليوا عنيه التصيريح بنفيي
علمي التفسير!
الثالثة :أنه يف النتائج التي يخرج هبا أصيحاب (التيأليف المعاصير يف قواعيد
التفسييير) ميين أقييوا العلمييا شييي ميين الغلييط أو الييوهم؛ ألهنييم قييالوا« :أشييار
الكافييي يف كتابه للعديد من التقريراح النظري الم كدة النطالقه من عدم تقيرر
قواعد التفسير»( ،)1ثم ذكيروا أشييا إنميا تيد علي أسيبقي الكيافييي يف تيدوين
( )2يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)10 :
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بحوث
القواعد ،وال عالق لذلك بعدم تقرر القواعد ،وهذا هو ميا قييل يف أصيو الفقيه؛
فقد قا علماؤنا:
أو ميييييين ألفييييييه يف الكتييييييب

محمييييد بيييين شييييافع المطلبييييي

وغيييييييره كييييييان لييييييه سييييييليقه

()1

م ل الذي للعرب مين خليقيه

فيقا  :أو من صنف فيه الشافعي ،وال يقا  :إن الشيافعي اخنعيه ،كيذلك
نقييو يف أصييو التفسييير وقواعييده :إن التييدوين غييير تأصيييل األصييو وتقرييير
القواعد ،وهذا ال ينبغي أن يماري فيه من له معرف بعلوم الشريع الغرا .
الرابعة :قواعد التفسير هي ما ينبني علييه تفسيير القيرآن الكيريم ،فييدخل يف
معناها القواعد الكلي والقواعد األغلبي وغير ذلك؛ كاألطر اإلجماعي التي هيي
كسياج يحفظ عقل المفسر من الخروج عن أصو الدين.
الخامسة :الظهير القاعدي االح التفسير هيو كمسيلماح عقليي عنيد أئمي
التفسييير ،لكنهييا تظهيير كقواعييد أساسييي للتفسييير عنييد ميا ليي أهييل األهييوا
الخائضين يف كتاب ا بغير علم ،فتحتياج أن تشيرا ليه معيا اإلضياف أو معني
الفاعلي أو المفعولي التي ذكرها النحياة ،أو مييي الخيرب وييرا بيه الطليب كميا
ذكييره أهييل المعييا  ،وهكيذا ،وميين أ رك هييذا أيقيين أن قواعييد التفسييير أك يير ممييا
جمعه اليامعون بك ير ،وأن المقرر منها وال خالف فيه أك ر من المختلف فيه.
( )2يراجع :نشر البنو عل مراقي السعو  ،للعلوي ،تح :محمد األمين بن محمد (.)55 /2
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بحوث
الساد ىىة :أن علييوم القييرآن صيينف فيهييا العلمييا لتكييون أصييو التفسييير،
وقواعد علوم القرآن تم ل اإلطار القاعيدي األقيرب لعليم التفسيير ،وإذا أطلقية
قواعد التفسير فإهنا تنصرف إل قواعد علوم القرآن.
السابعة :أن أهم ما نخيرج بيه مين مقارني اجتهيا المفسيرين المعتيربين هيو
معرفي الفييروق بييين القواعييد ،أو اسييتنباي شيروي أو موانييع اسييتخدام قاعييدة مييا،
ال جمع القواعد ،والفروق بين قواعد التفسير لم أقف عل من صنف فيها بعد.
علمىا بالعىدم( .)1فقيولهم« :لييس ثمي قواعيد تيم
الثامنة :أن عدم العل ليس د
تقريرهييا يف مصييا ر بعينهييا لينصييب اليهييد علي جمعهييا وترتيبهييا»( ،)2هييذا نفييي
لوجو القواعد ،والنايف األول به -إن تحرى الصدق -أن ينفي العلم؛ ألنه عيدم
عل يم ،وليييس عل ًمييا بالعييدم؛ ألن القييائلين بإثبيياح القواعييد وتقريرهييا جمعوهييا
وصنفوها يف كتب مقيرو ة ،وأضيافوها إلي أئمي هيذا الشيأن ،فغايي ميا يسيتطيعه
النايف للقواعد أن يقدا فيها قاعيد ًة قاعيد ًة ،أو أن يبيين يفهيا وأن مين األئمي مين
قدا فيها ،وانتصر لبطالهنا ،وهم لم يفعلوا هذا إال يف شي قليل منها ،ثيم ذهبيوا
إلي القييدا يف الميمييوع كليه ،وجعلييوه كالمعييدوم؛ وهييذا قييد ينخييدع بييه بعييض
طالب علم التفسير ،أمىا الماققىون مىل أهى التفسىير فيعلمىون أن مدىرد ال ىدم
( )2يراجع :منهج اليد والمناظرة يف تقرير مسائل االعتقا  . ،ع مان علي حسن (.)005 /2
( )2يراجع :التأليف المعاصر يف قواعد التفسير (ص.)221 :
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بحوث
ال يدل على تاقيا وعل ()1؛ بل القو بعدم تقرر قواعد التفسير مخيالف للعقيل
لما ذكرته ،ومخالف للحس كما هو ظاهر من ك رة الم لفاح يف قواعد التفسيير،
ومخييالف لمييا تعلمنيياه م ين تعق يب أئم ي التفسييير ألقييوا بعضييهم ،وبيييان الخطييأ
والييوهم فيهييا ،فلييوال وجييو القواعييد مييا صييح لنييا أن نعييرف حقييا أو ننكيير خط ي ًأ
ووهما.
ً
التا عة :أن المسطرة العلمي المشروع لعليم التفسيير هيي ميا أجميع علييه
العلما -كما نقله النووي -من جوا التفسير لمن ملك أ واح التفسير؛ ألنه هيو
الذي يعرف الحن بدليله ،ويدفع شبهاح الباطيل وقبيليه ،ومين ليم يحصيل تليك
أيضا عل تحريم كالمه يف التفسير.
األ واح فاإلجماع ً
العاشىىر  :هييذه الدراسيي (التييأليف المعاصيير يف قواعييد التفسييير) مييأطورة
بم لفاح معين وحقب مني محدو ة ،كيف يكون من نتائيها :عدم تقيرر قواعيد
التفسييير عييرب قييرون الحضييارة اإلسييالمي كلهييا؟! هييذه النتيي ي ال تكييون إال بعييد
راساح مفصل شامل لكل القرون السابق  ،وتكيون الدراسياح مسيتوعب لقيدر
كبييير ميين م لفيياح التفسييير وعلييوم القييرآن يف القييرون السييابق كلهييا ليحصييل
االطمئنييان إل ي نتييائج تلييك الدراسيياح ،ميين أ رك هييذا عل يم أن كالمهييم يف هييذه
( )2يراجع :أصو اليد والمناظرة يف الكتاب والسن  . ،حمد بن إبراهيم الع مان ،ار ابن حزم-
بيروح ،ي2425 ،2هي2004 /م (ص.)414 :
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بحوث
القضي هو فكرة سطحي بعييدة عين التحقيين العلميي ،وهيي غلطي كبييرة قاضيي
عل مصداقي هذه الدراس .
ففصل الخطاب يف القيو بنفيي علميي التفسيير والقيو بعيدم تقيرر قواعيد
التفسييير أهنمييا قييوالن ال يمكيين أن يكون يا ألحي ديد ميين المفس يرين أو أهييل الفقييه يف
الدين .ونصيحتي ألصحاب هذه الدراس (التأليف المعاصر يف قواعيد التفسيير)
خيرا لكم.
النابع من محبتي ألهل القرآن والفضل :-انتهوا ًويف ختام هذه الدرا ة أِكر هذه التوصية:
وهي أن التصنيف يف قواعد التفسير يحتاج إلي االجتهيا اليمياعي لخطير
متاحيا بوسيائل ك ييرة،
الخطأ يف هذا المييا اليدقين ،وقيد صيار يف هيذه األ مني
ً
وال بييأس أن يبييدأ بالم لفيياح المعاصييرة فت ينقح ،ويق يدم منهييا األقييدم ،وتص ينف
قواعييدها يف ميموعيياح :المتفيين عليييه ،والييراجح ،والمرجييوا ،ثييم القواعييد
الموهوم  ،مع رصد تصرفاح أئم التفسير تياه هذه القواعد.
وهذا التصينيف مين تيسيير العليم وخدمتيه يف ماننيا ،كميا ييدرس الطيالب
الفقه عل األبواب ،ثم يدرسونه يف شرا أحا يث األحكام ،ويتعلمونه يف تفسيير
آياح األحكام ،ثم يتدربون عل الفقه يف كتب القواعيد الفقهيي  ،فيكيون لطيالب
علم التفسيير م يل هيذا ،وهيو شيي مسيتحب ،وللقيائمين علييه فضيل ،بعيد قييام
األئم األعالم قبل ذلك بالفر

()220

 ،وا تعال أعلم.

اإلكسري يف نقد دعوى الفراغ القاعدي لعلم التفسري؛ قراءة نقدية لدراسة "التأليف املعارص يف قواعد التفسري"

بحوث
وا أسأ القبو وسن العيوب؛ ﱹﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱸ،
ﱹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈﱸ ،رب اغفر لي ولوالدي وللم منين يوم يقوم الحساب.
│
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بحوث
مراجع البحث:
 آ اب البحث والمناظرة ،للعالم محمد األميين الشينقيطي ،تيح :سيعو
ابن عبد العزيز العريفي ،ار عالم الفوائد -مك المكرم  ،ي.3
 أبييييدياح البحيييث يف العليييوم الشيييرعي  ،لليييدكتور فرييييد األنصييياري،
منشوراح الفرقان -الدار البيضا  ،ي2110 ،2م.
 إبطييا الحيييل ،البيين بطيي العكييربي ،تييح :هييير الشيياوير ،المكتييب
اإلسالمي -بيروح ،ي2403 ،2هي.
 أبكييار األفكييار يف أصييو الييدين ،لسيييف الييدين اامييدي ،تييح . :أحمييد
محمد المهدي ،ي2424 ،2هي2004 /م.
 اإلتقان يف عليوم القيرآن ،لييال اليدين السييوطي ،تحقيين :محميد أبيو
الفضل إبراهيم ،مكتب ار الناث -القاهرة.
 اإلجميياع راس ي يف أصييو النحييو العربييي ،للييدكتور محمييد إسييماعيل
المشهدا  ،ار غيدا  ،عمان -األر ن ،ي2434 ،2هي2023 /م.
 اإلجماع يف التفسير ،رسال ماجستير لمحمد بن عبد العزيز الخضييري،
ار الوطن -السعو ي .
 أحكام القرآن ،ألبي بكر بن العربي ،تحقين :محمد عبد القا ر عطا ،ار
الكتب العلمي  -بيروح ،ي2424 ،3هي2003 /م.
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بحوث
 اإلحكام يف أصو األحكام ،ل مدي ،تيع :الشيي عبيد الير اق عفيفيي،
ار الصميعي -الريا

 ،ي2424 ،2هي2003 /م.

 األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعي  ،ليال الدين السيوطي،
تح :خالد عبد الفتاا شبل ،ار الفكر -بيروح ،ي.3
 األصييالن يف علييوم القييرآن ،للييدكتور محمييد عبييد الميينعم القيعييي ،تييح:
 .محمد سالم محمد ،ي2420 ،4هي2111 /م.
 أصييو التفسييير يف الم لفيياح؛ راس ي وصييفي موا ن ي بييين الم لفيياح
المسييماة بأصييو التفسييير ،إعييدا وحييدة أصييو التفسييير بمركييز تفسييير
للدراساح القرآني  ،ي2025 ،2م.
 أصييو اليييد والمنيياظرة يف الكتيياب والسيين  . ،حمييد بيين إبييراهيم
الع مان ،ار ابن حزم -بيروح ،ي2425 ،2هي2004 /م.
 أصيييو الفقيييه ،للشيييي محميييد الخضيييري ،ار الحيييديث -القييياهرة،
2424هي2003 /م.
 أصو النحو العربي ،للدكتور محمد خير الحلوا  ،الناشير األطلسيي-
المغرب ،ي2182 ،2م.
 االعتبار يف الناس والمنسوإ يف الحديث ،للحافظ أبيي بكير الحيا مي،
تييح :أحمييد طنطيياوي جييوهري ،المكتبي المكيي  -مكي المكرمي  ،ي،2
2422هي2002 /م.
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بحوث
 إعدا المهج لالسيتفا ة مين المينهج ،للشيي أحميد بين أحميد المختيار
الشنقيطي ،إ ارة إحيا الناث -قطر2403 ،هي2183 /م.
 إعالم الموقعين عن رب العالمين ،البين قييم اليو يي  ،تيح :أبيي عبييدة
مشييهور بييين حسييين آ سيييلمان ،ار ابيين الييييو ي للنشييير والتو ييييع-
السعو ي  ،ي2423 ،2هي.
 اإلقناع يف مسائل اإلجماع ،ألبي الحسن بن القطان الفاسي ،تح :حسين
ابن فو ي الصعيدي ،ار الفاروق الحدي ي  -القياهرة ،ي2424 ،2هيي/
2004م.
 أليييس الصييبح بقريييب؛ التعليييم العربييي اإلسييالمي ،لمحمييد الطيياهر بيين
عاشور ،ار السالم -القاهرة ،ي2420 ،2هي2001 /م.
 أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ألبيي الخيير عبيد ا بين عمير البيضياوي،
تقييديم :محمييد عبييد الييرحمن المرعشييلي ،ار إحيييا الييناث العربييي-
بيروح.
 البيييدور الزاهيييرة يف القيييرا اح العشييير المتيييواترة ،للشيييي عبيييد الفتييياا
القاضيييي ،تيييح :أحميييد عنايييي  ،ار الكتييياب العربيييي -بييييروح ،ي،2
2425هي2004 /م.
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بحوث
 الربهيييان يف عليييوم القيييرآن ،لبيييدر اليييدين الزركشيييي ،تيييح . :يوسيييف
عبيييد اليييرحمن المرعشيييلي وآخيييرين ،ار المعرفييي  -بييييروح ،ي،2
2420هي2110 /م.
 بغي الوعاة يف طبقاح اللغويين والنحياة ،لييال اليدين السييوطي ،تيح:
محمد أبو الفضل إبراهيم ،المكتب العصري  -صيدا.
 التييأليف المعاصيير يف قواعييد التفسييير؛ راس ي نقدي ي لمنهيي ي الحكييم
بالقاعديي  . ،محمييد صييالح محمييد وآخييرين ،مركييز تفسييير للدراسياح
القرآني  -الريا

 ،ي2442 ،2هي2021 /م.

 تأويل مختلف الحديث ،البن قتيب  ،ار الكتب العلمي  -بيروح ،بيدون
تاري .
 تيياري بغييدا  ،للخطيييب البغييدا ي ،تييح . :بشييار عييوا معييروف ،ار
الغرب اإلسالمي -بيروح ،ي2002 ،2م.
 التبيييان يف آ اب حملي القييرآن ،للنييووي ،تييح :محمييد الحيييار ،ار ابيين
حزم -بيروح ،ي2111 ،4م.
 التحرييير يف أصييو التفسييير ،للييدكتور مسيياعد الطيييار ،مركييز الدراسيياح
والمعلومييياح القرآنيييي بمعهيييد الشييياطبي -جيييدة ،ي2438 ،2هيييي/
2020م.
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بحوث
 تحف الطالب بمعرف أحا يث مختصر ابن الحاجب ،للحافظ ابن ك يير،
تح :عبد الغني بن حميد الكبيسي ،ار حرا  -مك  ،ي2401 ،2هي.
 تييدريب الييراوي ،للحييافظ جييال الييدين السيييوطي ،تييح :عرفييان العشييا
حسون  ،ار الفكر للطباع  -بيروح2000 ،م.
 تشنيف المسامع بيمع اليوامع ،للزركشيي ،تيح . :سييد عبيد العزييز،
و  .عبييد ا ربيييع ،مكتبيي قرطبيي للبحييث العلمييي ،ي2428 ،2هييي/
2118م.
 تفسير البحر المحييط ألبيي حييان األندلسيي ،تيح :الشيي عيا

أحميد

عبد الموجو وآخيرين ،ار الكتيب العلميي  -بييروح ،ي2423 ،2هيي،
2113م.
 تفسييير التحرييير والتنييوير ،لمحمييد الطيياهر بيين عاشييور ،الييدار التونسييي
للنشر -تونس2184 ،م.
 تفسير حدائن اليروا والريحيان يف روابيي عليوم القيرآن ،للشيي محميد
األمين العلوي الهرري ،ار طوق النياة ،ي2422 ،2هي2002 /م.
 تفسييير شييهاب الييدين القييرايف (ح184:هييي) جم ًعييا وترتي ًبييا و راسيي ،
رسالتي للدكتوراه بكلي اا اب -جامع سوهاج.
 تفسير القيرآن العظييم ،للحيافظ ابين ك يير ،تيح :مصيطف السييد محميد
وآخرين ،م سس قرطب  -جيزة ،ي2422 ،2هي.
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بحوث
 التفسييير القيييم ،لإلمييام ابيين القيييم ،جمعييه :محمييد أويييس النييدوي ،تييح:
محمد حامد الفقي ،ار الكتب العلمي  -بيروح.
 التفسير الكبير ،لإلمام تقي الدين بن تيمي  ،تح . :عبد اليرحمن عمييرة،
ار الكتب العلمي  -بيروح ،بدون تاري .
 التفسير الوسيط ،للدكتور محمد سيد طنطاوي ،ار هنض مصر للطباع
والنشر والتو يع -القاهرة ،ي2110 ،2م.
 التفسييير والمفسييرون ،للييدكتور محمييد حسييين الييذهبي ،مكتب ي وهب ي -
القاهرة ،ي2000 ،0م.
 التقييييد واإليضيياا شييرا مقدم ي ابيين الصييالا ،للحييافظ العراقييي ،ار
الحديث -بيروح2405 ،هي2184 /م.
 تلخييييص الحبيييير يف تخيييريج أحا ييييث الرافعيييي الكبيييير ،البييين حيييير
العسييقال  ،تييح :حسيين عبيياس قطييب ،م سسي قرطبي  -القيياهرة ،ي،2
2421هي2115 /م.
 هتذيب األسما واللغاح ،للنيووي ،تيح :شيرك العلميا بمسياعدة إ ارة
الطباع المنيري  ،ار الكتب العلمي  -بيروح.
 هتذيب الفروق ،لمحمد بن حسيين المكيي ،مطبيوع ميع الفيروق ،و ارة
األوقاف -السعو ي 2422 ،هي2020 /م.
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بحوث
 التيسييير يف أصييو واتياهيياح التفسييير ،عمييا علييي عبييد السييميع ،ار
اإليمان -اإلسكندري 2001 ،م.
 التيسيييير يف قواعيييد عليييم التفسيييير ،لمحييييي اليييدين الكيييافييي ،تيييح:
 .مصطف محمد الذهبي ،مكتب القدسيي -القياهرة ،ي2421 ،2هيي/
2118م.
 جييامع البيييان عيين تأويييل آي الق يرآن ،البيين جرييير الطييربي ،ار هييير-
القاهرة ،ي2422 ،2هي2002 ،م.
 جامع بيان العلم وفضله ،البن عبد الرب ،تح :أبيو األشيبا الزهييري ،ار
ابن اليو ي -السعو ي  ،ي2114 ،2م.
 جامع العلوم والحكيم ،البين رجيب الحنبليي ،تيح :شيعيب األرنياؤوي
وإبراهيم باجس ،م سس الرسال  -بيروح ،ي2421 ،8هي2111 /م.
 اليامع ألحكام القرآن ،ألبيي عبيد ا محميد بين أحميد القرطبيي ،تيح:
 .عبد ا بن عبيد المحسين النكيي ،م سسي الرسيال  -بييروح ،ي،2
2420هي2001 /م.
 اليييامع لشييعب اإليمييان ،ألبييي بكيير أحمييد بيين الحسييين البيهقييي ،تييح:
 .عبيييد العليييي عبيييد الحمييييد حاميييد ،مكتبييي الرشيييد -الرييييا
2423هي2003 /م.
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بحوث
 اليامع لعلوم اإلمام أحمد ،خالد الرباي وسييد عيزح عييد ،ار الفيالا
للبحث العلمي -الفيوم ،ي2430 ،2هي2001 /م.
 جماع العليم ،للشيافعي ،تيح :أحميد شياكر ،مكتبي ابين تيميي  -اليييزة،
2181م.
 حاشي الشهاب عل تفسير البيضاوي ،للشهاب الخفاجي الحنفيي ،ار
صا ر -بيروح.
 حديث معاذ بن جبيل يف القضيا بيين التصيحيح والتضيعيف . ،رحياب
رفعة فو ي ،حولي مركز البحوث والدراسياح اإلسيالمي  -بكليي ار
العلوم ،جامع القاهرة ،السن الرابع 2430هي2001 /م ،العد .1
 حسن المحاضرة يف تاري مصر والقاهرة ،ليال الدين السيوطي ،تيح:
محمد أبو الفضل إبيراهيم ،ار إحييا الكتيب العربيي  ،ي2380 ،2هيي/
2110م.
 الئييل اإلعيييا  ،لعبييد القيياهر اليرجييا  ،تييح :محمييو محمييد شيياكر،
مكتب الخانيي -القاهرة.
 يوان بشار بن بر  ،جمع وتحقيين وشيرا :محميد الطياهر بين عاشيور،
و ارة ال قاف اليزائري 2000 ،م.
 الييذخيرة ،لشييهاب الييدين القييرايف ،تييح . :محمييد حيييي وآخييرين ،ار
الغرب اإلسالمي -تونس ،ي2008 ،3م.
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بحوث
 الرسال لإلمام المطلبي محمد بن إ ريس الشيافعي ،تيح :أحميد شياكر،
مطبع مصطف البابي الحلبي -القاهرة ،ي2138 ،2م.
 الزيا ة واإلحسان ،البن عقيل المكي ،رسائل علمي بيامعي الشيارق -
اإلماراح العربي المتحدة ،ي2001 ،2م.
 السييلوك لمعرفيي و الملييوك ،لتقييي الييدين المقريييزي ،تييح :محمييد
عبيييد القيييا ر عطيييا ،ار الكتيييب العلميييي  -بييييروح ،ي2428 ،2هيييي-
2110م.
 سيينن أبييي او (ومعييه تعليقيياح األلبييا عليييه) ،اعتني بييه :مشييهور بيين
حسن آ سلمان ،مكتب المعارف -الريا

 ،ي2424 ،2هي.

 سيينن النمييذي (ومعييه تعليقيياح األلبييا عليييه) ،اعتن ي بييه :مشييهور بيين
حسن آ سلمان ،مكتب المعارف -الريا

 ،ي2421 ،2هي2008 /م.

 سييير أعييالم النييبال  ،للحييافظ الييذهبي ،تييح . :بشييار عييوا وآخييرين،
م سس الرسال  -بيروح ،ي2420 ،2هي2111 ،م.
 شرا تنقيح الفصو يف اختصار المحصو يف األصو  ،لشيهاب اليدين
أحمييد بيين إ ريييس القييرايف ،تييح . :نيياجي السييويد ،المكتبي العصييري -
بيروح ،ي2432 ،2هي2022 /م.
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بحوث
 شرا عقو اليميان يف عليم المعيا والبييان ،لييال اليدين السييوطي،
تح . :إبراهيم الحمدا  ،و  .أمين لقمان الحبار ،ار الكتيب العلميي -
بيروح ،ي2022 ،2م.
 شرا علل النميذي ،البين رجيب الحنبليي ،تيح . :هميام عبيد اليرحيم
سعيد ،مكتب المنار -األر ن ،ي2400 ،2هي2180 /م.
 شرا المقاصيد ،لسيعد اليدين التفتيا ا  ،تيح . :عبيد اليرحمن عمييرة،
عالم الكتب -بيروح ،ي2421 ،2هي2118 /م.
 شرا المنهج المنتخيب إلي قواعيد الميذهب ،للعالمي أحميد بين عليي
المنيور ،تح :محمد الشي محمد األمين ،ار عبد ا الشنقيطي.
 الشقائن النعماني يف علميا الدولي الع مانيي  ،لعصيام اليدين طاشيكبري
ا ه ،ار الكتاب العربي -بيروح.
 شي اإلسيالم اإلميام األكيرب محميد الطياهر بين عاشيور وكتابيه مقاصيد
الشيريع  ،للشيي محميد الحبييب بين الخوجي  ،و ارة األوقياف -قطيير،
2425هي2004 /م.
 صحيح البخاري ،ار ابن حزم -بيروح ،ي2430 ،2هي2001 /م.
 صحيح مسلم ،تح :محمد ف ا عبد الباقي ،ار الحيديث -القياهرة ،ي:
2432هي2020 /م.
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بحوث
 صيييون المنطييين والكيييالم عييين فييين المنطييين والكيييالم ،لييييال اليييدين
السيوطي ،تح :علي سامي النشار ،مكتب الخانيي -مصر ،ي.2
 ضو الشموع شرا الميموع ،للعالم محمد األمير ،المكتب األ هريي
للناث -القاهرة2001 ،م.
 طبقيياح المفسييرين ،للسيييوط  ،تييح :علييي محمييد عميير ،مكتبي وهبي -
القاهرة ،ي2311 ،2هي2101 /م.
 عروس األفراا يف شيرا تلخييص المفتياا ،لبهيا اليدين السيبكي ،تيح:
عبييد الحميييد هنييداوي ،المكتبيي العصييري  -صيييدا ،ي2423 ،2هييي/
2003م.
 العقد الفريد ،ألحمد بن محمد بن عبد ربه ،تح . :مفيد محمد قميحي ،
ار الكتب العلمي  -بيروح ،ي2404 ،2هي2183 /م.
 علم المناسباح يف السيور واايياح ،لليدكتور محميد بين عمير بيا مو ،
المكتب المكي  ،ي2423 ،2هيي2002 /م.
 العلم ،ألبي خي مي هيير بين حيرب النسيائي ،تيح :محميد ناصير اليدين
األلبا  ،المكتب اإلسالمي -بيروح ،ي.2183 ،2
 علييوم القييرآن الكييريم ،للييدكتور نييور الييدين عيين ،مطبعي الصييباا ،ي،2
2424هي2113 /م.
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بحوث
 عمدة القارئ شرا صحيح البخاري ،لبدر اليدين العينيي ،تيح :عبيد ا
محمييو محمييد عميير ،ار الكتييب العلمي ي  -بيييروح ،ي2422 ،2هييي/
2002م.
 عين األعيان تفسير الفاتح  ،لشمس اليدين الفنياري ،ار السيعا ة ،ي،2
2325هي.
 فتح الباري بشرا صيحيح البخياري ،البين حيير العسيقال  ،تيح :نظير
محمد الفاريابي ،ار طيب  -السعو ي .
 فييتح البيييان يف مقاصييد القييرآن ،ألبييي الطيييب القنييوجي ،تييح :عبييد ا
األنصاري ،المكتب العصري  -صيدا2112 ،م.
 فييتح الغفييار اليييامع ألحكييام سيين نبينييا المختييار ،للقاضييي الحسيين بيين
أحمد الرباعي ،ار عالم الفوائد -مك المكرم  ،ي2420 ،2هي.
 فتح القدير اليامع بين فني الرواي والدراي من علم التفسير ،للشوكا ،
تح . :عبد الرحمن عميرة ،ار الوفا  -القاهرة2114 ،م.
 فتح المغيث (شرا تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي) ،للحافظ العراقي،
تح :أ /محمو ربيع ،مكتب السن  -القاهرة ،ي2432 ،2هي 2020 /م.
 فتح المغيث بشرا ألفيي الحيديث للعراقيي ،لمحميد بين عبيد اليرحمن
السخاوي ،تح . :عبد الكريم الخضير ،و  .محمد بن عبد ا آ فهيد،
ار المنهاج -الريا

()240

 ،ي2421 ،2هي.

اإلكسري يف نقد دعوى الفراغ القاعدي لعلم التفسري؛ قراءة نقدية لدراسة "التأليف املعارص يف قواعد التفسري"

بحوث
 القياموس المحييط ،لمييد اليدين الفيرو آبيا ي ،إشيراف :محميد نعيييم
العرقسوسي ،م سس الرسال  ،ي2421 ،8هي2005 /م.
 القانون يف أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم ،لإلمام الحسن
اليوسي ،تح . :حميد حما  ،مطبع شال الرباي ،ي2118 ،2م.
 قواعييد التفسييير؛ جم ًعييا و راس ي  . ،خالييد بيين ع مييان السييبة ،ار ابيين
عفان ،ي2422 ،2هي.
 القواعييد والمسييائل الحدي ي ي المختلييف فيهييا بييين المحييدثين وبعييض
األصوليين وأثر ذلك يف قبو األحا يث أو ر هيا ،لألسيتاذة أمييرة بنية
علي الصاعدي ،رسال ماجستير بكلي اليدعوة وأصيو اليدين -جامعي
أم القرى2424 ،هي.
 كتاب الفروق أنوار الربوق يف أنوا الفروق ،ألحمد بن إ رييس القيرايف،
تح . :محمد أحمد سراج . ،علي جمع  ،ار السيالم -القياهرة ،ي،3
2432هي2020 /م.
 كتيياب المنهيياج يف شييعب اإليمييان ،ألبييي عبييد ا الحسييين ب ين الحسيين
الحليميييي ،تيييح :حلميييي محميييد فيييو ه ،ار الفكييير ،ي2311 ،2هيييي/
2101م.
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بحوث
 الكشاف عن حقائن غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأوييل،
ألبييي القاسييم محمييو بيين عميير الزمخشييري ،تييح :محمييد عبييد السييالم
شاهين .ار الكتب العلمي  -بيروح ،ي2001 ،5م.
 كشيياف اصييطالحاح الفنييون والعلييوم ،لمحمييد علييي التهييانوي ،تييح:
 .رفين العيم وآخرين ،مكتب لبنان -بيروح ،ي2111 ،2م.
 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،لحياجي خليفي  ،تيح :محميد
شرف الدين ،رفعة بيلكه ،ار الفكر = إحيا الناث العربي -بيروح.
 لباب النقو يف أسباب النزو  ،ليال الدين السيوطي ،م سس الكتيب
ال قافي  -بيروح ،ي2422 ،2هي2002 /م.
 لسان العرب ،لمحمد بن مكرم بن علي بن منظور األنصاري اإلفريقي ،
ار صا ر -بيروح ،ي2424 ،3هي.
 متن الورقاح ،ألبي المعيالي الييويني ،ار الصيميعي -الرييا

 ،ي،2

2420هي2001 /م.
 ميمع األم ا  ،ألبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميدا  ،تيح:
محمد محيي الدين عبد الحميد ،مطبع السن المحمدي 2304 ،هي.
 ميموع الفتاوى ،لتقي الدين بن تيمي  ،تح :عيامر الييزار ،وأنيور البيا ،
مكتب العبيكان -الريا
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بحوث
 محاسيين التأويييل ،لمحمييد جمييا الييدين القاسييمي ،تييح :محمييد باسييل
عيون السو  ،ار الكتب العلمي  -بيروح ،ي2424 ،2هي2003 /م.
 المحرر اليوجيز يف تفسيير الكتياب العزييز ،ألبيي محميد عبيد الحين بين
غالب بن عطي األندلسيي ،تيح :هيا الحياج ،اليدار التوفيقيي لليناث-
القاهرة2002 ،م.
 المحصو يف علم أصو الفقه ،لفخر اليدين اليرا ي ،تيح . :طيه جيابر
فيا

العلوا  ،م سس الرسال  -بيروح ،ي2110 ،3م.

 مختصيير االنتصيياف ميين الكشيياف ،لعلييم الييدين العراقييي (ح004:هييي)
راس وتحقين ،رسالتي للماجستير ،بكلي اا اب -جامع سوهاج.
 مراتب اإلجماع ،البن حزم الظاهري ،تح :حسين أحميد إسيرب ،ار ابين
حزم -بيروح ،ي2421 ،2هي2118 /م.
 المسييتدرك عل ي الصييحيحين ،ألبييي عبييد ا الحيياكم ،ار التأصيييل –
القاهرة ،الطبع األول 2435 ،هي2024 ،م.
 مسند أبي او الطيالسي ،تح . :محمد بين عبيد المحسين النكيي ،ار
هير – الييزة ،ي2420 ،2هي2111 /م.
 المسند ،لإلمام أحميد بين حنبيل ،تيح :الشيي أحميد محميد شياكر ،ار
الحديث -القاهرة ،ي2421 ،2هي2115 /م.
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بحوث
 مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تح :شعيب األرنياؤوي وآخيرين ،م سسي
الرسال  -بيروح ،ي2420 ،2هي2110 /م.
 المصييباا المنييير يف غريييب الشييرا الكبييير ،أحمييد بيين محمييد بيين علييي
الفيومي ،تح . :عبد العظيم الشناوي ،ار المعارف -القاهرة ،ي.2
 المطييو شيييرا تلخيييص المفتييياا ،للتفتييا ا  ،تيييح . :عبييد الحمييييد
هنداوي ،ي2434 ،3هي2023 /م.
 معارج القبو بشرا سلم الوصو إل علم األصو  ،للشي حيافظ بين
أحمد الحكمي ،تح :عمر بن محمو أبو عمير ،ار ابين القييم -اليدمام،
ي2425 ،3هي2115 /م.
 معالم التنزييل ،ألبيي محميد الحسيين بين مسيعو البغيوي ،تيح :محميد
عبد ا النمر وآخرين ،ار طيب  -الريا

 ،ي2401 :هي.

 معايير القبو والر لتفسير الينص القيرآ  ،لليدكتور عبيد القيا ر محميد
الحسين ،ار الغوثا للدراساح القرآني  -مشن ،ي2022 ،2م.
 معيييم التعريفيياح ،للشييريف علييي بيين محمييد اليرجييا  ،تييح :محمييد
صدين المنشاوي ،ار الفضيل  -القاهرة.
 المعييييم الوسييييط ،ميميييع اللغييي العربيييي بالقييياهرة ،مكتبييي الشيييروق
الدولي  -القاهرة ،ي2425 ،4هي2004 ،م.
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بحوث
 معيم مقاييس اللغي  ،ألبيي الحسيين أحميد بين فيارس بين كرييا ،تيح:
عبييد السييالم محمييد هييارون ،ار الفكيير للطباعيي والنشيير والتو يييع،
2311هي2101 /م.
 معلميي اييييد للقواعييد الفقهيييي واألصييولي  ،ميميييع الفقييه اإلسيييالمي
الدولي ،م سس ايد بن سلطان آ هنيان لألعما الخيري  -اإلمياراح،
ي2434 ،2هي2023 /م.
 معلمي القواعييد الفقهيي عنييد المالكيي  ،رشيييد بيين عبييد ا المييدور ،ار
الفتح للدراساح -األر ن ،ي2432 ،2هي2022 /م.
 مغنييي اللبيييب عيين كتييب األعاريييب ،البيين هشييام األنصيياري ،تحقييين:
 .ميييا ن المبيييارك وآخيييرين ،ار الفكييير -بييييروح ،ي2425 ،2هيييي،
2005م.
 مفاتيح التفسير ،للدكتور أحمد سعد الخطيب ،ار التدمريي  -الرييا

،

ي2432 ،2هي2020 /م.
 منار السبيل يف شرا الدليل ،للشيي إبيراهيم بين محميد بين سيالم ،تيح:
محمد هير الشاوير ،م سس ار السالم -مشن ،ي2308 ،2هي.
 منيد المقرئين ومرشد الطالبين ،البين الييزري ،تيح :كرييا عمييراح،
ار الكتب العلمي  -بيروح ،ي2420 ،2هي2111 /م.
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بحوث
 ميينهج اليييد والمنيياظرة يف تقرييير مسييائل االعتقييا يف تقرييير مسييائل
االعتقا  . ،ع مان علي حسن ،ار إشبيليا -الريا

 ،ي2420 ،2هيي/

2111م.
 موسييوع اإلجميياع يف الفقييه اإلسييالمي ،ميموع ي رسييائل علمي ي  ،ار
الهدي النبوي -مصر ،ي2434 ،2هي2023 /م.
 موسوع التفسير المأثور ،أشيرف علييه . :مسياعد بين سيليمان الطييار،
ار ابن حزم -بيروح ،ي2431 ،2هي2020 /م.
 الموسيييوع القرآنيييي  ،إلبيييراهيم األبيييياري ،م سسييي سييييل العيييرب،
2405هي2184 /م.
 الموطأ ،لإلمام مالك بن أنس ،رواي يحي بن يحي اللي ي ،تح :محميد
ف ا عبد الباقي ،ار إحيا الكتب العربي  -القاهرة.
 ن يير الييورو عل ي مراقييي السييعو  ،للشييي عبييد ا بيين الحيياج إبييراهيم
الشنقيطي ،والشي محمد األمين الشنقيطي ،تح :هيي م خليفي طعيميي،
المكتب العصري  -بيروح ،ي2425 ،2هي2004 /م.
 نزهيي النظيير شييرا نخبيي الفكيير يف مصييطلح أهييل األثيير ،البيين حييير
العسقال  ،تح :كما السيد سالم ،مكتب العلم -القاهرة.
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بحوث
 نشيير البنييو عل ي مراقييي السييعو  ،للشييي عبييد ا بيين إبييراهيم العلييوي
الشنقيطي ،تح :محمد األمين بين محميد بييب ،طبعي اإلمياراح العربيي
المتحدة.
 نصب الرايي ألحا ييث الهدايي  ،ليميا اليدين الزيلعيي (ح012:هيي)،
تح :محمد عوام  ،م سس الريان -بيروح ،ي2428 ،2هي2110 /م.
 نظييم الييدرر يف تناسييب ااييياح والسييور ،لإلمييام إبييراهيم البقيياعي ،ار
الكتاب اإلسالمي بالقاهرة.
 نفائس األصيو يف شيرا المحصيو  ،ألبيي العبياس أحميد بين إ رييس
القييرايف ،تييح :الشييي عييا
معو

أحمييد عبييد الموجييو  ،الشييي علييي محمييد

 ،المكتب العصري  -بيروح ،ي2425 ،4هي2005 ،م.

 نيل السيائرين يف طبقياح المفسيرين ،للشيي محميد بين طياهر ،إشيراف
محمييد طيييب الطيياهري ،مكتب ي اليمييان -الباكسييتان ،ي2422 ،3هييي/
2000م.
 الوجيز يف علوم الحديث ،للدكتور الخشوعي الخشوعي محمد ،مكتبي
اإليمان -القاهرة.
│
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