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مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث ابللغة العربية
صفحة عنوان البحث ابللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث ابللغة العربيّة
مستخلص البحث ابللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثه فيه ،و ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاًّ ،
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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تفسري النص القرآني بني التقريب والتحقيق
وأثره يف رفع النزاع بني املفسرين
Interpretation of the Quranic text between
approximation and investigation
And its effect in raising dispute between the
interpreters
إعداد:
د .حممد بن سامل بن حممد البَيضاني الزَّهراني
األستاذ املساعد بقسم القرآن وعلومه بكلية الشريعة وأصول الدين
جامعة امللك خالد أبهبا

تفسري النص القرآين بني التقريب والتحقيق وأثره يف رفع النزاع بني املفسرين ،د .حممد سامل البَيضاين الزهراين

املستخلص
إن القرآن الكرمي كتاب هللا  اخلالد على مدى األزمان ،وهو
احلبل املتني ،والسراط املستقيم ،الذي من متسك به هدي إىل احلق
املبني ،وقد جعله هللا صاحلحا لكل زمان ومكان؛ أبلفاظه املعجزة اليت
وسعت املكان والزمان إىل قيام الساعة ،ومن هنا فقد توجب على
الناظر فيه ما يلي:
 -1قدرة الكلمة القرآنية على التعبري عن مدلوالهتا املتعددة
واملختلفة؛ ملا فيها من مشولية وسعة يف االشتقاق ،والتعريف،
وتنوع الدالالت.
 -2أمهية النظر إىل اللفظة القرآنية ،والوصول مبعناها الشمويل إىل
أهم ما تدل عليه ،مع مالحظة استيعاهبا ملفرداهتا االشتقاقية،
ومحل املعىن املقصود عليه.
 -3تنوع تفاسري السلف –رمحهم هللا -يف تفسري املفردة القرآنية ما
بني مقتضب ومطنب ،وبني من حيمل اللفظة على أقل ما
تصدق عليه من املعاين؛ ومن حيملها على متام املعىن وكماله.
 -4اختالف كتب التفسري بني التفسري للمعىن القريب لآلية؛ كما
هو شأن التفاسري املختصرة ،وبني التفسري للمعىن التام لآلية؛
كما هو شأن التفاسري املط لولة.
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 -5رفع توهم النزاع بني املفسرين ،ألن غاية األمر أن يعدل بعض
املفسرين إىل تفسري اآلية جبزء املعىن ،أو بتمام املعىن ،ورمبا ظنه
الناظر خالفحا؛ واألمر ليس كذلك.
كلمات مفتاحية :التفسري ،التقريب ،التحقيق.
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Abstract
The Quran is the book of Allah, the eternal one over
time, the strong rope, and the straight path, which whoever
holds to it will be guided to the clear truth. Allah has made
it valid for all times and places; in its miraculous words,
which expanded the place and the time until the Last
Hour. Hence, the viewer must note the following:
1- The ability of the Qur'anic word to express its
various and different meanings, because of its
comprehensiveness and capacity in the derivation,
definition and diversity of connotations.
2- The importance of looking at the Quranic word and
reaching its inclusive meaning to its most important
indications, while noting its comprehension of its
derivatives and bearing its meaning.
3- The diversity of the interpretations of the salaf
(interpretation of the Qur'an) - in the interpretation
of the Qur'anic words in its short and verbosity
forms, and between those who carry the word on its
least verifiable meanings; or carry it to the full
meaning and perfection.
4- The difference between interpretation books in the
interpretation of the close meanings of a verse, as in
the case of precise interpretations books, and the
interpretation of the full meaning of the verse.
5- Raising the suspicion of the dispute between the
interpreters, because the most important matter to
some interpreters is to shift to interpret the verse
with a partial meaning, or the full meaning, and it
might seem to the viewer that it is a disputed issue,
whilst it is not.
Key words:
interpretation, Approximation, Investigation.
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املقدة
احلمد هلل احملمود بكل لسان ،املعبود يف كل زمان ،الذي ال خيلو
جل عن األشباه واألنداد ،وتنلزه عن الصاحبة
من علمه مكان ،ل
واألوالد ،ونفذ حكمه يف مجيع العباد؛ مث أ لما بعد.
فقد أخرب هللا  أبن القرآن الكرمي مي لسر ،مي لسٌر يف لفظه
ومعناه ،مي لسٌر يف فهمه وفحواه ،مي لسٌر يف أحكامه وأخالقه؛ لذا فقد
كثرت كتب التفسري ،وبسطت واختصرت ،وكان ٍ
لكل منها أغراض
وآاثر ،وابت السؤال املهم يف هذا الباب هل هذه التفاسري حتقق
املستوى األدىن من املعىن القرآين ،أم املستوى األعلى؟ وهل هي أتيت
على أصل املعىن ،أم على كماله؟
من خالل ذلك جاءت هذه الدراسة ،واشتملت يف طيلاهتا على
ما يلي:
 عبء الكلمة القرآنية من حيث اللفظ واملعىن.
 دراسة صور تقريب تفسري النص القرآين.
 دراسة صور حتقيق تفسري النص القرآين.
 أثر ذلك يف رفع النزاع بني علماء التفسري.
ةشكل البحث
حمددات النص اللغوي والقرآين،
 -1أتيت مشكلة البحث يف معرفة ِّ
ومعرفة الظواهر واملالبسات اليت حتيط ابللفظ ،فتشخيص
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الكالم بشكل دقيق وحمدد؛ يتطلب االستعانة بوسائل أخرى
غري املعجم ،منها :معرفة نسق الكالم ونظمه ،واإلحاطة
ابملوقف املصاحب ،واإلملام ابحلالة الكالمية املرافقة للكالم،
والوقوف على أسباب النزول ،ومن هذا املنطلق فإن دراسة
شامال للسياقات
حتليال
معاين الكلمات القرآنية تتطلب
ح
ح
واملواقف اليت ترد فيها.
 -2اللغة ليست املصدر الوحيد الذي يع لول عليه يف تفسري القرآن،
وإن كانت هلا احلظ األوفر والنصيب األكثر من بني التفاسري
املختلفة ،بل البد للمفسر اإلملام مبصادر أخرى يعتمد عليها،
كاللغة ،وأسباب النزول ،وقصص اآلي ،وأحوال من نزل فيهم
اخلطاب ،وتفسريات الصحابة والتابعني –رمحهم هللا.-
" -3توسعة اللغة ال ابملرادفات ،بل ابملفردات اليت تعطي كل كلمة منها
خاصا ،أو صورة خاصة ،أو تشري إىل مسمى خاص"(.)1
معىن ًّ
ح
 -4معظم األلفاظ القرآنية كلية تضم حتتها العديد من الدالالت،
ويعد إبقاء حكم العموم ،وإطالق تعدد االحتماالت ضرورية
لغوية ،من أجل استنباط أكرب قدر ممكن من املعاين الواردة اليت
( )1ينظرر :منقور عبد اجلليل " ،علرم الداللرة أصروله ومباحثره يف الرثاا العرر ".
دمشق :احتلاد التتلاا العلرا2001 ،م) .ص2٩1:؛ اجلروهري" ،مقدمرة
الص ر ررحا " ،حتقي ر ررق أمح ر ررد عب ر ررد الغف ر ررور عط ر ررار( ،ط ،2ب ر ررريوت :دار العل ر ررم
للماليني1404 ،ه1٩84 ،م) .ص.10:
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حيتملها النص الكرمي( ،)1وهو الطريق إىل حتقيق تفسري اآلية،
واكتمال صورة املعىن.

أهمي املوضوع وأسباب اختياره:
 -1تكمن أمهية البحث يف أمهية تفسري اللفظة القرآنية ،والوصول هبا
إىل أهم ما تدل عليه من املعاين ،مع مالحظة استيعاهبا ملفرداهتا
االشتقاقية ،ومحل املعىن املقصود عليها.
 -2النظر يف تفسري اللفظة القرآنية؛ هل هي من قبيل تقريب تفسري
النص ،أو من قبيل حتقيقه والوصول به إىل مراميه.
 -3رفع توهم النزاع بني املفسرين ،فكثري من األلفاظ تف لسر أبحد
أجزاء اشتقاقاهتا أو احتماالهتا ،بينما يفسرها آخرون جبميع
أجزائها ،والفرق أن أحدهم عدل إىل بعض أجزاء املركب ،بينما
عدل اآلخرون إىل ذكر أجزاء املركب كاملة.
أهداف البحث:
حل كثري من
 -1املسامهة يف توظيف الدراسات القرآنية يف ِّ
املشكالت التفسريية ،ومحل كالم هللا  على مراده ،والعمل
به وفق ذلك.
( )1ينظرر :منقور عبد اجلليل " ،علرم الداللرة أصروله ومباحثره يف الرثاا العرر ".
ص.2٩1:
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 -2رفع توهم النزاع بني املفسرين ،وإعادة النظر يف القول إن يف
التفسري خالفحا حقيقيًّا.
 -3التأكيد على موسوعية اللفظة القرآنية ومشوهلا لألزمنة واألمكنة؛
من خالل التأكيد على صور حتقيق تفسري النصوص القرآنية.
الدراسات السابق :
 -1التبيان يف أقسام القرآن ،ابن القيم ،حتقيق طه شاهني .حيث
ذكر أن التفسري يدور على ثالثة أصول؛ هي :تفسري على
اللفظ ،وتفسري على املعىن ،وتفسري على اإلشارة والقياس.
 -2فصول يف أصول التفسري ،مساعد الطيار( .ط ،1الرايض :دار
النشر الدويل1413 ،ه) .حيث ذكر ما ذكره ابن القيم ،وزاد:
التفسري ابلالزم ،والتفسري املطابق لداللة اللفظ.
 -3التفسري اإلشاري :دراسة وتقوميحا /اخلطيب ،عمر سامل حممد.
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،كلية أصول الدين،
1٩86م( .رسالة ماجستري).
 -4التفسري ابلالزم عند املفسرين :دراسة نظرية تطبيقية /الربعي،
أمحد بن حممد .جامعة القصيم ،كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية1436 ،هر( .رسالة ماجستري).
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 -5التفسري ابملثال عند املفسرين :دراسة نظرية تطبيقية /توات ،عرفان
سليم .جامعة القصيم ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،
2017م( .رسالة ماجستري).
حدود البحث:
اعتمرردت يف ثرري هررذا علررى بيرران وجرره تفسررري األلف راظ القرآنيررة
رهدا عل ررى ذل ررك
ب ررني تقريبه ررا وحتقيقه ررا ،وذك رررت ص ررور التقري ررب مستش ر ح
رهدا أبمثلررة
أبمثلررة مررن القرررآن ،وأسررباب التقريررب ،وصررور التحقيررق مستشر ح
من القرآن ،وأسباب التحقيق ،وأثر النظر بني هذين النوعني مرن التفسرري
يف رفع النزاع بني املفسرين.
ةنهج البحث
رأت فك رررة البح ررث م ررن عب ررارة أطلقه ررا اب ررن تيمي ررة  -¬-يف
نش ر ر
كتابه" :مقدمرة يف أصرول التفسرري" حيرث قرال" :وق لرل أن يعررب عرن لفرظ
واحررد بلفررظ واحررد يررؤدي إىل مجيررع معنرراه ،بررل يكررون فيرره تقريررب ملعنرراه،
وهررذا مررن أسررباب إعجرراز القرررآن"( .)1وسرراق أمثلررة علررى ذلررك يبررني فيهررا
أن بعررض التفاسررري ال رواردة عررن السررلف –رمحه رم هللا -فيهررا تقريررب ملعررىن
اآلية يف التفسري ،فمن خالل ذلك:
( )1ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم" ،مقدمة يف أصول التفسري" .حتقيق عردنن
زرزور( ،ط13٩2 ،2هر1٩72 ،م) .ص.25 :
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 -1قمت بسرب أقوال املفسرين؛ ملعرفة املعاين التفسريية الواردة على
سبيل التقريب أو التحقيق؛ وما هو املعىن التقرييب أو التحقيقي
لتفسري اآلية.
 -2ق لسمت املعاين الواردة على سبيل التقريب إىل مباحث ،كما
ق لسمت املعاين الواردة حتقي حقا إىل مباحث ،وذكرت صور كل
مبحث على حدة.
 -3ما وجدت له أصال يف كتب علوم القرآن؛ أو أصول الفقه ذكرته،
وذكرت أمثلته ،وبيلنت هل هذا النوع من التفسري تقريب أو حتقيق.
 -4ما وجدت له تسمية يف كتب علوم القرآن وضعته بتسميته- ،
كالتفسري ابملثال ،والتفسري ابلالزم ،-وما مل أجد له تسمية
اجتهدت يف وضع تسمية له ،وذلك لتقريب صورة املبحث- ،
كالتفسري املركب ،والتفسري ابلقياس.-
وقعت صور
وقعت صور التقريب على أربعة مطالب ،كما
ر
 -5ر
التحقيق على أربعة مطالب ،مع بيان األمثلة ومناقشتها ،وعرض
الراجح منها.
خط البحث:
تتكون خطة البحث من مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة مباحث ،وخامتة.
املقدم للة :وفيه ررا مش رركلة البح ررث ،وأمهي ررة املوض رروع وأس ررباب اختي رراره،
وأهداف البحث ،والدراسات السابقة ،وحدود البحث ،ومنهجه ،وخطته.
التمهيد :وفيه الفرق بني التقريب والتحقيق.
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املبحللأل األول :الللنص القللرآين بللني املع ل املع م ل  ،واملعلل
السياق  .وفيه ثالثة مطالب:
ّ
املطلب األول :املعىن املعجمي للفظة القرآنية.
السياقي للفظة القرآنية.
املطلب الثاين :املعىن ِّ
املطلب الثالث :سوء استعمال تفسري اللفظة القرآنية.
املبحأل الثاين :صور تقريب تفسلري اللنص القلرآين .وفيله أربعلة
مطالب:
املطلب األول :التفسري ابملثال.
املطلب الثاين :التفسري البسيط.
املطلب الثالث :التفسري ابلقياس.
املطلب الرابع :التفسري ابلالزم.
املبحأل الثالأل :صور حتقيق تفسري النص القلرآين .وفيله أربعلة
مطالب:
املطلب األول :التفسري املرلكب.
املطلب الثاين :التفسري ابلغالب.
املطلب الثالث :التفسري ابالحتمال.
املطلب الرابع :التفسري ابجملموع.
اخلامتة :وتشمل أهم النتائج والتوصيات.
فهرس املصادر واملراجع.
فهرس املوضوعات.
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التمهيـد
توطئـ  :الفـرق بني التقريـب والتحقيـق
التقريللب :مصرردر قرررب ،إذا جعررل املعررىن قريبحرا مررن احلقيقررة علررى
وجه التقريب أي :على وجه احلدس ،واقثب من األربعرني :أوشرك علرى
بلوغها(.)1
كالمررا قريبحررا إىل احلقيقررة متقررارحاب منهررا،
املفسررر ح
واملقصررود أن يررذكر ِّ
أبحررد ص ررور التقري ررب املعروف ررة -ال رريت س رريأيت احل ررديث عنه ررا يف مبح ررث:
صور تقريب النص القرآين ،-وذلك إما علرى سربيل التيسرري أو التوضريح
أو لع ر رردم الوص ر ررول إىل احل ر ررق يف اآلي ر ررة؛ لغموض ر ررها أو لكث ر رررة اخلائض ر ررني
حوهلا.
والتحقيللق :مصرردر حقررق ،وهررو الوصررول ابللفررظ إىل املعرراين الرريت
ترفع عنه الظنون.
()2
وق ررد ذك ررر اب ررن تيمي ررة –رمح رره هللا -يف مقدمت رره أن الس رربب يف
( )1ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكرم" ،لسران العررب" .حتقيرق أمرني حممرد
عب ررد الوه رراب ،حمم ررد الص ررادق العبي رردي( ،ط ،3ب ررريوت :دار إحي رراء الر رثاا
العر  ،مؤسسة التاريخ العر 141٩ ،ه1٩٩٩ ،م)( .قرب) .662 :1
( )2هو :تقري الردين ابرن تيميرة :اإلمرام ،شريخ اإلسرالم ،أمحرد برن عبرد احللريم برن
عبررد السررالم احل رراين ،آيررة يف التفسررري واألصررول ،مررن أشررهر كتبرره" :الفترراوى،
ومنهرراا السررنة" ،تررويف سررنة 728 :ه رر .ينظررر :الزركلرري" ،األعررالم"( .ط،15
دار العلم للماليني1422 ،ه2002 ،م) .144/1
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ذلك هو عمرق اللفرظ القررآين ووفررة معانيره ،وأنره ق لرل أن يعررب يف التفسرري
عن لفظ واحرد بلفرظ واحرد يرؤدي مجيرع معنراه؛ قرال " :فرإن الرثادف يف
اللغرة قليررل وأمررا يف ألفرراظ القرررآن فإمرا ندر أو معرردوم ،وقر لرل أن يعرررب عررن
لفررظ واحررد بلفررظ واحررد يررؤدي إىل مجيررع معنرراه ،بررل يكررون فيرره تقريررب
ملعناه ،وهذا من أسباب إعجاز القرآن"(.)1
مث س رراق أمثل ررة عل ررى ص ررور التقري ررب للتفس ررري؛ فق ررال" :ف ررإذا ق ررال
القائل :ﱡﭐﲪﲫﲬﲭﲮﱠ [الطرور ،]٩ :أن املرور :هرو احلركرة،
كان تقريبحا ،إذ املور حركة خفيفة سريعة"(.)2
فلفرظ (املررور) مل يكترف بلفظررة واحرردة ترؤدي مجيررع معنراه مررن غررري
نق ررص ،ب ررل احتجن ررا أن نق ررول إن امل ررور :حرك ررة خفيف ررة سر رريعة .وتفس ررريه
أبحررد هررذه األلفرراظ وحرردها نقررص يف حتقيررق املعررىن ،لررذا كرران تقريبحررا مررن
هذا الوجه.
رائال" :وك ررذلك
واس ررتطرد –رمح رره هللا -يف ع رررض أمثل ررة أخ رررى ق ر ح
الرروحي إذا قررال القائررل :الرروحي :اإلعررالم ،أو قيررل :ﱡﭐﱃﱄﱠأنزلنررا
إليك ،فهذا كله تقريب ال حتقيق ،فإن الوحي :إعرالم سرريع خفري .ومرن
قررال :ﱡﭐﱅﱆﱇﱈﱠ[البقرررة ،]2 :ال شررك ،فهررذا تقريررب ،وإال فالريررب فيرره
اضررطراب وحركررة .وكررذلك إذا قيررل :ﱡﭐﱃﱄﱠ هررذا القرررآن فهررذا
( )1ابن تيمية" ،مقدمة يف أصول التفسري" ،ص.25 :
( )2املرجع السابق.
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تقري ررب ألن املش ررار إلي رره وإن ك رران واح ر حردا ،فاإلش ررارة جبه ررة احلض ررور غ ررري
اإلشارة جبهة البعد والغيبة".
فه ررذه التفس رريات كله ررا م رراهي إال تقري ررب للمع ررىن ال حتقي حق ررا هل ررا،
عموما هم بني هذا وذاك.
واملفسرون ح
وموضرروع هررذا البحررث منطلررق مررن هررذا ال ررنص الررذي ذك ررره ابررن
تيمير ررة يف كتبر رره ،مر ررع إث ر رراء جلوانر ررب التقري ر ررب والتحقير ررق ،وصر ررور ذلر ررك
وأسبابه.
والس رؤال :كيررف نصررل إىل التحقيررق يف تفسررري األلفرراظ القرآنيررة؟
وهل كتب التفسري اليوم من قبيل التقريب أو التحقيق؟ وهل هرو ممكرن؟
وم ررا ه ررو س رربيل الوص ررول إىل التحقي ررق يف تفس ررري اللفظ ررة القرآني ررة؟ وه ررل
التقريب هو الغالب يف كتب املفسرين؟ وهل هنراك كترب تعرىن ابلتحقيرق
يف التفسري؟
كرل هررذه اإلشركاالت مطروحررة يف ذهرن املتطلررع إىل تفسرري كررالم
هللا  ،واملبتغي الوصول إىل الغاية منه.
ومج ررع عب ررارات الس ررلف واخلل ررف يف مث ررل ه ررذا نف ررع ج رردًّا ،ف ررإن
جمموع العبارات أدل على املقصود من عبارة أو عبارتني ،لكنره ال يكفري
يف الوصررول إىل الغايررة مررن حتقيررق تفسررري اللفظررة القرآنيررة مررا مل يضررم إىل
هذا أحوال النزول ومالبساته ،وظرروف احلادثرة ،ومجرع اللسران العرر يف
الوصول إىل املقصود من اللفظ أصالة.
أحيان يف حماولة تقريب تفسري الرنص القررآين كمرا
ورمبا وقع اخلطأ ح
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هررو املعررروف عنررد مررن عررل احلررروف يقرروم مقررام بعررض ،فيعرردل بعررض

املفسرين إىل القول ابلنيابة تقريبحا للمعىن؛ كما يقولونه يف قولره تعراىل :ﱡﭐ

ﲘﲙﲚ ﲛ ﲜﲝﱠ[ص ،]24 :أي :مع نعاجه ،وقوله:

ﱡﭐﱂﱃﱄﱅﱠ[اإلنسان ،]6 :أي :منها.
وقررد رد مثررل هررذا أئمررة التفسررري وأعررالم اللغررة كررابن تيميررة -¬-
وغريه بقوله" :ومن هنا غلط من جعل بعض احلرروف تقروم مقرام بعرض،
فر ر ررإن ال ر ر رثادف يف اللغر ر ررة قلير ر ررل ،وأمر ر ررا يف ألفر ر رراظ القر ر رررآن فإمر ر ررا ندر أو
معدوم"(.)1
ومن هنا در القول إنه من حماسن التفسرري اإلشراري( :)2أهنرم ال
يعثفر ررون أن هنر رراك كلمر ررة يف الق ر رررآن وض ر ررعت مكر رران كلم ر ررة أخ ر رررى ،أو
أيضرا ابررن
( )1ابرن تيميرة" ،مقدمررة يف أصرول التفسرري" ،ص .26 :وممررن اسرتنكره ح
جين يف كتابه" :اخلصائص"( .ط ،4القاهرة :اهليئة املصررية العامرة للكتراب).
راذجا مررن الصررنعة ،ومررا
 308/2يقررول" :هررذا ابب يتلقرراه النرراس مغسر حروال سر ح
أبعد الصواب عنه وأوقفه دونه".
أيضررا" :التفسررري الفيضرري" علرفرره الزرقرراين بقولرره:
( )2التفسررري اإلشرراري :ويس ر لمى ح
"أتوي ررل الق رررآن بغ ررري ظ رراهره إلش ررارة خفيف ررة تظه ررر ألرابب الس ررلوك" ،ينظ ررر:
"مناهل العرفان يف علوم القرآن" .حتقيق مكتب البحوا والدراسات( ،ط،1
بررريوت :دار الفكررر1416 ،ه1٩٩6 ،م) .55/2 ،وينبغرري التعويررل هنررا إىل
أن أرابب هذا النوع من التفسري وإن كانوا يفسرونه بغري الظاهر؛ غري أهنم ال
ينكرون الظاهر ووجوب العمل به.
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رثال يف قولرره :ﱡﭐﱐﱑ
مبعناهررا ،أو أنرره رررة حرررف زائررد؛ كالكرراف مر ح

ﱒﱠ [الش ررورى ،]11 :ويف قول رره :ﱡﭐﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁ

ﱠ [الشورى ،]25 :بل ينظرون إىل منطوق اللفظ نفسره وهرو أ لن (عرن)
راوزا ع ر ررن
تفي ر ررد يف اللغ ر ررة مع ر ررىن اجمل ر رراوزة ،أي :أن هللا يقب ر ررل التوب ر ررة متج ر ر ح
عباده( .)1وأمثال هذا كثري.

( )1ينظر :الزخمشري ،حممود بن عمرو" ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيرل".
(ط ،3بريوت :دار الكتاب العر 1407 ،هر1٩٩7 ،م).211/3 .
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املبحث األول :النص القرآني بني املعنى املعجمي واملعنى السِّياقي
تكمررن أمهيررة هررذا املبحررث مررن نظررر املفسررين إىل الكلمررة القرآنيررة
مررن حيررث األوجرره واالحتمرراالت الطارئررة علررى اللفظررة الواحرردة ،وينقسررم
علماء التفسري إزاء ذلك إىل قسمني:
 قسم مع بني تفسري اللفظة ومقصدها.
حيمل اللفظة ما ال حتتمل من املعىن.
 وقسم ِّ
 لررذا كرران مررن املهررم الكررالم عل ررى ماهيررة عرربء الكلمررة القرآنيررة،
وكيفية التحقيق من الوسطية يف التأويل.
وهل ر رذا أقر ررول :إن الكلمر ررة القرآنير ررة كلمر ررة موسر رروعية ،ذات طر ررابع
مشويل ،فهي لفظة قليلة ذات ٍ
معان كثرية أو جامعة.
والسررر يف هررذا أن الق ررآن كلمررة هللا اخلالرردة ،الصرراحلة لكررل زمرران
ومكان ،فشموليتها إمنا جاءت لتستوعب املكران والزمران ،وهرو مرا يؤكرد
صر ر ررالحية الرسر ر ررالة لعمر ر رروم البش ر ر ررر يف عمر ر رروم األرض ،علر ر ررى اخ ر ر ررتالف
طبائعهم ،وألسنتهم ،وألواهنم .ولعل مثل هذا هو السربب يف قرراءة الرنص
القرآين قراءة معاصرة يف كثري من األحيان ،وتفسري ألفاظه علرى املسرتوى
القريررب مررن كررل عصررر يعرريا فيرره اإلنسرران ،بررل رمبررا ف لسررره بعررض العلمرراء
ابلعصررر الررذي يعرريا فيرره ،أو البيئررة الرريت يسرركنها ،ومحلررل ألفاظرره طبيعررة
ذلررك العصررر وتلررك البيئررة ،وهررو أمررر خط رر يف حتميررل النصرروص القرآنيررة
وعلما راسخني.
فهما ح
للواقع؛ إذ األمر متطلب ح
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رريا،
وتعردل املدرسرة التجديديرة لتفسرري القررآن إىل مثرل هرذا كثر ح
لررذلك ررب أن نضررع الض روابط يف األلفرراظ القرآنيررة الرريت تقبررل التجديررد
مررن الرريت ال تقبررل التجديررد .ومررا هررو القرردر الررذي حتملرره اللفظررة القرآنيررة
من املعاين؟
ومررن هنررا ررب أن نقررول إنرره ال ميكررن اجلررزم ابلقرردر الكمرري ،أو
الكيفرري ،الررذي حتملرره اللفظررة القرآنيررة مررن املعرراين ،طاملررا عرفنررا أن اللفظررة
القرآنيررة ذات طررابع مشررويل نتلررف عررن بقيررة اللغررات واللهجررات ،وهررو مررا
دعررى بعررض املفس ررين إىل اجلررزم بوجررود ألفرراظ قرآنيررة مبتكرررة مل يسرربق أن
جاءت على ألسنة العرب؛ كما هو قرول الطراهر برن عاشرور  -¬-وقرد
مثاال(.)2
مثلل لذلك مبا يقرب من عشرين ح
( ) 1رمبررا ررد يف بعررض مررن كتررب يف حمرراوالت التفسررري العصررري للقرررآن أمثررال د.
رريا مررن األمثلررة فيمررا يتعلررق ابلبعررث ،واملعرراد ،واإلنسرران،
مصررطفى حممررود كثر ح
رثال :أن امل رراد ب ر ر "اجلن ررة" ال رريت دخله ررا آدم -
والتوحي ررد ،وغ ررريه .كم ررا يق ررول م ر ح
 -هي جنة الطاعة ،وأن األكل من الشجرة يعين خمالطة زوجه ابجلسد،
أو العملية اجلنسية اليت متلت بينهما ،مما أدى إىل شقائه بعد هذه املخالفة.
(" )2التحريررر والتنرروير"( .تررونس :الرردار التونسررية ،تررونس1404 ،ه1٩84 ،م)،
 .57/1ويعر ر ررين بر ر ر ر "املبتكر ر رررات" :األلفر ر رراظ القرآنير ر ررة الر ر رريت مل يسر ر رربق للعر ر رررب
اسررتخدامها يف ألسررنتهم ،وذكررر مررن األمثلررة :اجلاهليررة ،والصرربغة ،وغررري ذلررك
أيضررا ،فرراملبتكرات عنررده :األلفرراظ واألسرراليب .وهررو
مررن األسرراليب القرآنيررة ح
موض رروع ج رردير ابلبح ررث والدراس ررة .وابر ررن عاش ررور ه ررو :حمم ررد الط رراهر بر ررن
عاشور ،رئيس املفتني املرالكيني بترونس ،مرن أشرهر آاثره" :التحريرر والتنروير"،
تويف سنة13٩3 :هر .ينظر :الزركلي" ،األعالم".174/6 ،
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ولعل هذا املبحث يضفي على مشكلة البحث شيئحا من اخلطروط
اليت تقرب حقيقة تفسري النص القرآين بني التقريب والتحقيق.
وقبررل الشررروع يف املقص ررود هبررذا املبح ررث البررد م ررن التع رريج عل ررى
امل ر رراد ابلتجدير ررد يف تفسر ررري األلفر رراظ القرآنير ررة ،أو العر رربء الر ررذي حتملر رره
اللفظة القرآنية من املعاين ،وميكن تقسيم ذلك من خالل النظر إىل عردة
أقسام:
األول :ما يتعلق ابحلالل واحلرام (األحكام الشرعية).
الثاين :ما يتعلق ابحلدود والقضاء.
الثالث :ما يتعلق ابلقصص واألخبار منه.
فهذه األقسام ميكن اجلزم أبهنا أبواب ال تتطرق إليهرا التجديرد أو
التبررديل ،وإمنررا هرري اثبتررة إىل أن تقرروم السرراعة ،كمررا ال تقبررل االجتهرراد أو
()1
النقض.
وعل ررى ه ررذا فع رربء األلف رراظ هن ررا حم رردود غ ررري مم رردود ،وإن كان ررت
هناك حماوالت لبعض املفسرين يف تبديل بعض هذه القضااي.
ومررا عرردا هررذا ممررا يف كترراب هللا  فهررو يقبررل الفه رروم الطارئررة،
والق ر رراءات املعاص رررة املتج ررددة؛ ش ر رريطة أن تتواف ررق م ررع أرك رران وض ر روابط
( )1وإن كان هناك من ي لدعي نقرض هرذه األصرول؛ فض حرال عرن القرول ابلتجديرد،
نظ ر حررا لكوهن ررا ال تتن رراغم م ررع معطي ررات العص ررر ،كإنك ررار ح ررد ال رررجم ،واجلل ررد،
والقتل ابلسيف؛ وحنو ذلك.

- 529 -

تفسري النص القرآين بني التقريب والتحقيق وأثره يف رفع النزاع بني املفسرين ،د .حممد سامل البَيضاين الزهراين

التفس ررري الص ررحيح ،ولغ ررة الع رررب؛ وال رريت عل ررى مثله ررا يتحق ررق اإلعج رراز
القرآين ،وعلى مثلها يؤمن الناس ،ولرذلك جراء يف حرديث علري --
قوله« :إلال أ رن ير ررزق هللا رج حال فر ره حما يف الرق ررآن»(.)1
قال ابن سريدة" :فيره جرواز اسرتخراا العرامل مرن القررآن مرا مل يكرن
منقوال عن املفسرين"(.)2
ح
ويردخل يف ذلرك مجيرع وجروه القيرراس واالسرتنباط الريت يتوصرل هبررا
إىل هذا الفهم.
وق ر ررال اب ر ررن حج ر ررر" :في ر رره جر ر رواز أتوي ر ررل الق ر رررآن مب ر ررا يفه ر ررم م ر ررن
()3
اإلشارات".
واإلشارات املقصودة يف كالم احلافظ ابن حجرر؛ هري :مرا ينقرد
يف الذهن من معىن حتتمله اآلية ولو ظنًّا.
وه ررذا املبح ررث مبثاب ررة بي ررت القص رريد ال ررذي س رريبني أقر روال علم رراء
التفسررري تقريبحررا وحتقي حقررا مررن املتقرردمني أو املتررأخرين ،وأن سرربب ذلررك كلرره
هو عبء هذه اللفظة القرآنية ،والقدر املعقول الذي حتمله من املعاين.
( )1أخرجرره البخرراري يف صررحيحه "اجلررامع املسررند الصررحيح املختصررر مررن أمررور
رسررول هللا  وسررننه وأايمرره" .حتقيررق حممررد زهررري بررن نصررر الناصررر( ،ط،1
بريوت :دار طوق النجاة1422 ،ه2002 ،م) .كتاب العلم ،رقم .112
( )2ابن حجر ،أمحد بن علي" ،فتح الباري شر صحيح البخاري" .حتقيرق عبرد
العزيررز بررن عبررد هللا بررن ابز ،حممررد ف رؤاد عبررد البرراقي ،حمررب الرردين اخلطيررب،
(ط ،1مصر :دار الكتب السلفية).311/1 .
( )3املرجع السابق.
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املطلب األول :املعنى املعجمي للفظ القرآني
إن أه ررم م ررا ررب التأكي ررد علي رره ه ررو مراع رراة اللفظ ررة القرآني ررة م ررن
حيث اإلمهال واالستعمال ،ولسرت أعرين ابإلمهرال هنرا عردم اسرتخدامها
مطل حقا يف اللسان العرر -وإن كران قيرل برذلك ،وهرو مرا ري بعرد ذلرك
ابملبتكرات القرآنية ،كما ينحرو إىل هرذا النحرو مرن املترأخرين ابرن عاشرور
يف تفسريه( ،- )1وإمنا أعرين :اإلمهرال الرذي هرو االسرتعمال قبرل توظيفهرا
يف ال ررنص الق رررآين ،فاللفظ ررة جم ررردة نتل ررف ع ررن توظيفه ررا ض ررمن إطاره ررا
السياقي ،وهو ما ميكن تسميته "استعمال اللفظة القرآنية".
ورمبا كان املقصود هبذا املبحث التأكيد علرى أمهيرة السرياق فض حرال
عررن مراعاترره ،فالسررياق أهررم مررن الكررالم نفسرره؛ ملررا لرره مررن أثررر يف الكلمررة
عموما وفهمها على الوجه الالئق.
ح
رثال :الصر ررالة يف اللغ ررة هر رري :ال رردعاء ،وهر رري العبر ررادة
ف ررإذا قلنر ررا م ر ح
يحا يف نفس رره،
املعروف ررة املعه ررودة لألذه رران؛ ك رران ه ررذا املع ررىن اجمل رررد ص ررح ح
رثال بقولره:
ولكنه خيتلف املقام حينما تكون يف سياق التوظيف ،فراملراد م ح
ﱡﭐﱕﱖﱗﱘﱠ[األعل ررى ،]15 :لر رريس هر ررو ذل ررك املعر ررىن الر ررذي
أشرن إليه قبل التوظيرف ،وإمنرا املرراد "صرلى" صرالة العيرد ،ألنره املناسرب
للسياق ،سيما مع وجود اإلشرارة إىل هرذا املعرىن؛ وهرو قولره :ﱡﭐﱕﱖ
ﱗﱠ ،أي :ابلتكبر ررري ،وه ر ررذا املث ر ررال إمن ر ررا س ر ررقته للتوض ر رريح م ر ررع وج ر ررود
( )1ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".55/1 .
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اخلالف يف تفسري اآلية يف املراد هبذه الصالة .
ورمب ررا قي ررل :إن ه ررذا املبح ررث ه ررو بعين رره مس ررألة العناي ررة ابلس ررياق؛
قلت :نعم مع زايدة يف املراد ،فاللفظة القرآنية قبل التوظيرف ال عنايرة هلرا
ابلس ررياق ،ل ررذا ك رران ه ررذا املبح ررث أع ررم م ررن مبح ررث أمهي ررة السر ررياق أو
مراعاته.
وم ررن األمثل ررة الواض ررحة يف ه ررذا قول رره تع رراىل :ﱡﭐﱻﱼﱽﱠ
[الضرحى ،]2 :فررالعرب تقرول :ليررل داا و ررر سراا ،أي :سرراكن وراكررد
وهادئ )2(،ولكن بعرد توظيرف الكلمرة يف ضرمن إطارهرا السرياقي يكرون
املراد :ﱡﭐﱼﱽﱠأي :أظلم ،ألنه ذكر الضوء هناك يف قوله :ﭐ
ﱡﭐﱹﱠ ،والذي يناسرب الضروء هرو الظرالم ،لرذا كران هرذا
هررو املقصررود ابملعررىن؛ وإن كرران هنرراك مررن األق روال مررا يبقررى علررى أصررل
الكلمة قبل التوظيف من أن املراد :سكن(.)3
( )1وقال ابن عباس –رضي هللا عنهما" :-الصلوات اخلمس" ،وقيرل :أن يتطروع
بص ررالة بع ررد زكات رره ،ينظ ررر :الق رررطيب ،حمم ررد ب ررن عب ررد هللا" ،اجل ررامع ألحك ررام
القررآن" .حتقيرق أمحررد الرربدوين ،إبرراهيم أطفرريا( ،ط ،2القراهرة :دار الكتررب
املصرية1384 ،ه).411/٩ .
( )2ابن منظور" ،لسان العرب"( .سجا) .372/14
( )3كما هو قول عطاء وعكرمة .ينظر :ابن اجلوزي ،عبد الررمحن برن علري" ،زاد
املس ررري يف عل ررم التفس ررري" .حتقي ررق زه ررري الش رراويا( ،ط ،3ب ررريوت :املكت ررب
اإلسالمي ،دار ابن حزم ،بريوت1404 ،ه1٩84 ،م).16٩/٩ .
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وم للن فواه للد هل ل ا املبح للأل :رف ررع ت رروهم النر رزاع ب ررني املفسر ررين يف
التأويررل ،ألن الفرررق هررو أن أحرردمها ف لسررر الكلمررة قبررل التوظيررف ،واآلخررر
ف لسرررها بعررد التوظيررف ،فرمبررا ترروهم النرراظر يف كتررب التأويررل أن رررة خالفحررا
حقيقيًّا ،واألمر ليس كذلك كما بيلرنلا.
وها هنا لطيفة :وهو أن الكلمة بعد التوظيف الزمرة ملعناهرا قبلره،
وذل ررك ألن األص ررل اللغ رروي موج ررود يف املع ررىن الش رررعي م ررع زايدة علي رره،
وهبذا يرتفع توهم اخلالف.
ورمب ررا وقع ررت املبالغ ررة يف توظي ررف املع ررىن إىل البح ررث ع ررن مقاص ررد
الكلمة القرآنية يف السياق ،كما قيل مثالح يف تفسري قوله تعاىل:
ﱡﭐﱛﱜﱠ [التر ر ررني ،]1 :التر ر ررني :املسر ر ررجد احل ر ر ررام ،والزيتر ر ررون:
املس ررجد األقص ررى )1(.أو الت ررني مس ررجد أص ررحاب الكه ررف ،والزيت ررون
مسجد إيليا )2(.إىل غري ذلك من األقاويرل ،فرإن الترني والزيترون ال تطلرق
على املساجد ،وال املعابد ،وال اجلبال؛ كمرا قيرل :أنره جبرل يف الشرام(.)3
ف ررإن ه ررذا ال يع رررف يف اللغ ررة ،وإمن ررا مه ررا الثم رراتن املعروفت رران املعه رروداتن،
( )1قاله الضحاك .ينظر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري".16٩/٩ ،
( )2نقله القرطيب .ينظر :القرطيب" ،اجلامع ألحكام القررآن"؛ ينظرر :ابرن اجلروزي،
"زاد املسري".16٩/٩ ،
( )3نقله الفراء .ينظر :الفراء ،حيىي بن زايد" ،معاين القرآن" .حتقيق أمحد يوسف
النجايت ،حممد علي النجار ،عبد الفتا إ اعيل الشليب( ،ط ،1مصر :الدار
املصرية للتأليف والثمجة).211/2 .
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وإرادة املرتكلم جررزء مررن لفظرره ،ولكررن ملرا نظررر أصررحاب هررذه األقروال إىل
املقصود (منها) من املقصود :وهو أهنمرا فاكهتران خالصرتان مرن شروائب
رودا يف املسرراجد الرريت هرري حمررل العبررادة،
التنغرريص ،كرران هررذا املعررىن موجر ح
واليت ب أن تكون العبادة خالية من شائبة الشرك ابهلل تعاىل.
وم ررن أمثل ررة ذل ررك لف ررظ (اإلنس رران) يف الق رررآن الك رررمي ،فق ررد درا
املفسرررون علررى أنرره إن كرران سررياقه احلكايررة عررن الكفررار كرران امل رراد هبررذا
اإلنسرران هررو أحررد الكفررار يف عهررد النبرروة ،وإن كرران سررياقه حكايررة عررن
املسررلمني والصرراحلني كرران امل رراد هبررذا اإلنسرران هررو أحررد أصررحاب النرريب
ص ررلى هللا علي رره وس ررلم يف عه ررد النب رروة ،وه ررذا كث ررري ومع ررروف يف كت ررب
()1
التفسري.
ورمبررا نشررأ الغلررط يف البقرراء علررى معررىن الكلمررة القرآنيررة مررن حيررث
األصل اللغروي مرع اجلرزم أبن سرياقها ال يشرهد لرذلك؛ كمرا قيرل يف قولره
تع ر ر رراىل :ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤﱥﱠ [الفج ر ر ررر ،]28 :ف ر ر ررإن م ر ر ررن
مع رراين ال رررب :الص رراحب ،والس رريد ،فق ررال ه ررؤالء :ارجع رري إىل ص رراحبك
ال ررذي كن ررت يف جس ررده ،أو ص رراحبك ال ررذي خرج ررت من رره ،أي :ال رررو
فادخلي فيه )2(.وهذا القول فيه بعد ،فإن الرو ليسرت رًّاب للجسرد ،وال
سر ر رريِّدة علير ر رره ،وألن هر ر ررذا املعر ر ررىن موجر ر ررود يف قولر ر ررهﭐ ﭐﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ
( )1ابن اجلوزي" ،زاد املسري" .31٩/5 ،وقد درا ابرن اجلروزي علرى هرذا األصرل
كثريا يف كتابه.
ح
( )2وهو قول عكرمة والضحاك .ينظر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري".124/٩ ،
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[الفجررر ،]2٩ :فررال حاجررة إىل إعررادة املعررىن بتكلررف مثررل هررذا النرروع يف
التأويل.
ل ررذا ك رران الص ررحيح :ارجع رري إىل هللا تع رراىل بثكه ررا .كم ررا حك رراه
املاوردي(.)1
رريا مررن اإلشرركاالت الرواردة يف التفسررري مر
وهررذا املبحررث حيررل كثر ح
اسررتطعنا اجلررزم أن اللفررظ القرررآين موظررف يف السررياق ،وينبغرري النظررر يف
أمهية دراسة األلفاظ املبتكرة اليت سبق التنبيه عليها.
املطلب الثاني :املعنى السِّياقي للفظ القرآني
إذا عرفنررا أن امل رراد بتفسررري اللفظ ررة القرآنيررة مبعناه ررا املعجم رري ه ررو
ريال ،تبر ررني امل ر رراد هبر ررذا املبحر ررث؛ ألن
قطعهر ررا عر ررن السر ررياق مجل ر رةح وتفصر ر ح
استعمال اللفظ يف أصله اللغوي خيتلرف عرن اسرتعماله يف سرياقه وظروفره
( )1ينظررر :املرراوردي ،علرري بررن حممررد" ،النكررت والعيررون" .حتقيررق السرريد بررن عبررد
املقصود بن عبد الرحيم( ،بريوت :دار الكتب العلمية) .311/4 .واملاوردي
هو :علي برن حممرد برن حبيرب البصرري املراوردي ،مرن كبرار فقهراء الشرافعية،
وآخر قضاة الدولة العباسية ،وصاحب التصانيف النافعة ،كان له مكانة عند
اخللفرراء ،مررن أشررهر كتبرره" :النكررت والعيررون" ،تررويف سررنة 405 :ه رر .ينظررر:
الررذهيب ،حممررد بررن أمحررد" ،سررري أعررالم النرربالء" .حتقيررق جمموعررة مررن احملققررني
إبشراف الشيخ شرعيب األرنووط( ،ط ،3برريوت :مؤسسرة الرسرالة1405 ،
ه1٩85 ،م).11/5 .
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ومالبسرراته ،فاللفظررة العربيررة يف اللغررة ليسررت هرري يف الشرررع ،وإمنررا ترردخل
الزما ضمنيًّا.
فيه ح
دخوال ح
ويتض ر ر ر ررح ه ر ر ر ررذا يف تفس ر ر ر ررري قول ر ر ر رره تع ر ر ر رراىل :ﱡﭐﱳﱴﱠ
[املر رراعون ،]7:فاملر رراعون مر ررن حير ررث التسر ررمية اللغوير ررة؛ هر رري :األوعير ررة،
()1
والقدور ،والقصع ،والفأس.
قطعا أهنم مينعون هذه املواد هبياكلها ،وإمنا مينعون مرا
وليس األمر ح
فيها من الزاد ،والقوت ،واملنافع ،أي :مينعون منافعها ال أجرامها.
لررذا قررال احلسررن وعكرمررة وقتررادة :املرراعون الزكرراة )2(.وقررال الف رراء:
()3
املاعون املاء.
وأنشد عن بعض العرب:
()4
مي ر ر ر ررج ص ر ر ر رربريه امل ر ر ر رراعون صر ر ر ر ربًّا
وقرال ابرن اجلروزي :واملرراعون يف اجلاهليرة :كرل مررا كران فيره منفعررة،
()5
كالفأس والقدر والدلو.
( )1ينظ ر ررر :اب ر ررن اجل ر رروزي" ،زاد املس ر ررري" .211/8 ،الق ر رررطيب" ،اجل ر ررامع ألحك ر ررام
القرآن".312/8 ،
( )2ينظ ر ررر :اب ر ررن اجل ر رروزي" ،زاد املس ر ررري" .213/8 ،الق ر رررطيب" ،اجل ر ررامع ألحك ر ررام
القرآن".315/8 ،
( )3ينظر :الفراء" ،معاين القرآن".15/3 ،
( )4ذكره القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن" .214/8 ،والصبري :السحاب.
()5ينظر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري".214/8 ،
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وم ررن أمثل ررة ه ررذا قول رره تع رراىل :ﱡﭐﱺﱻﱼﱠ[الكر روثر،]2:
فررإن النحررر :عررقرران يف صرردر الف رررس ،وهررو البررذل يف النحررر ،والنرراحران مه ررا:
()1
قطعررا ،وإن كانررت اللفظررة
العرقرران يف الصرردر ،ولرريس هررذا هررو املرراد يف اآليررة ح
تتضررمنه ،وإمن ررا امل رراد :قط ررع حن ررري الذبيح ررة ي رروم النح ررر الل ررذين مه ررا عرقاه ررا يف
الرقبررة .وهررذا املعررىن خيتلررف عررن املعررىن يف األصررل اللغرروي ،الررذي مهررا :العرقرران
يف صدر الفرس .ورمبا قيل :حنر كل دابة سبها.
ففرري اإلنسرران النحررر هررو الصرردر ،وهررو مررا جعررل بعررض املفس ررين
()2
يقول إن املراد :وضع اليمىن على اليسرى عند النحر يف الصالة.
وقيل :رفع اليدين ابلتكبرري إىل النحرر .وهرو قرول أ جعفرر حممرد
()3
الباقر بن علي.
وسرربب هررذا اخلررالف -يف نظررري -هررو اللفظررة القرآنيررة ابملعنيررني
الس ررابقني ،فم ررن اعت رررب األص ررل اللغ رروي مل خي رررا ع ررن مع ررىن النح ررر عن ررد
اإلطالق ،ومرن اعتررب املعرىن السرياقي خررا بره إىل ذبرح النحرر يروم العيرد،
الذي هو قطع عرقي الذبيحة أو الناحران يف الفرس.
ومررن هنررا يتبررني أمهيررة هررذا املبحررث يف إدراك حقيقررة اخلررالف بررني
املفس ررين ،الررذي ال يعرردو أن يكررون خالفحررا صررورحاي -وهررو األكثررر ،-أو
خالفحا حقيقيًّا.
( )1ينظر :الزجاا ،إبراهيم بن السري" ،معاين القرآن وإعرابه" .حتقيق دكتور عبد
اجلليل عبده شليب( ،ط ،1بريوت :عامل الكتب1408 ،ه).111/4 .
( )2ينظر :أبو حيان" ،البحر احمليط".13/8 ،
( )3املرجع السابق.
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املطلب الثالث :سوء استعمال تفسري اللفظـ القرآنيـ
أوال إىل مرراد هللا تعرراىل
إن مررن أهررم الواجبررات علررى املفسررر النظررر ح
يف اللفظ القرآين ،فإنه كمرا يقرال" :إرادة املرتكلم جرزء مرن لفظره" ،وكلمرا
اقثب املفسر من هذا املقصد ص لح كالمه يف التأويل.
ورمبا عردل بعرض مرن يقررأ الرنص القررآين إىل حماولرة لقرراءة عصررية
للق رررآن الك رررمي ،فيج رررو عل ررى تفس ررري بع ررض األلف رراظ مب ررا ال ي رردل علي رره
الس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررياق ،وال ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررنص أبكمل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رره.
كم ر ررا ف لس ر ررر بع ر ررض الكتل ر رراب قول ر رره تع ر رراىل :ﱡﭐﲭﲮﲯﲰﱠ[ط ر رره:
 ،]123أن اهلبرروط ال تعررين اهلبرروط مررن السررماء إىل األرض ،وإمنررا اهلبرروط
يف الدرجر ررة ،يف رتبر ررة االنفتر ررا علر ررى امللكر رروت إىل رتبر ررة االنغر ررالق علر ررى
اخلواص األرضية احملدودة.
وأن امل ر رراد بقول رره :ﱡﭐﳈ ﳉ ﳊﳋﳌ ﳍﱠ [األع ر رراف:
 ،]22أن األكل من الشجرة هو العملية اجلنسرية ،حيرث كشرفا كرل مرن
الرج ررل واملر ررأة ع ررن س رروآهتما ،فلم ررا ال ذل ررك خج ررال م ررن منظرمه ررا فسر رثا
العورة"(.)1
( )1حمم ررود ،مص ررطفى" ،الق رررآن حماول ررة لفه ررم عص ررري"( .الق رراهرة :دار املع ررارف،
1426ه2006 ،م) .ص .54 :وهررو كترراب حافررل ابلنظررر يف اآلايت نظرررة
معاصرررة مررع عرردم التعويررل علررى كررالم السررلف يف التفسررري ،وقررد تعرررض للرررد
عليرره الرردكتور :عبررد املتعررال اجلررربي يف كتابرره" :شررطحات مصررطفى حممررود يف
تفسر ررياته العصر ررية للق رررآن الك رررمي" ،دار االعتص ررام ،الق رراهرة ،الطبع ررة األوىل،
13٩6ه1٩76 ،م.

- 538 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء األول

وه ررذا األخ ررري يكف رري يف خطئ رره أن الق رررآن الك رررمي جع ررل كش ررف
العررورة أمر حررا اتليحررا ومثتبحررا علررى األكررل مررن الشررجرة ال أنرره هررو؛ كمررا قررال
تعاىل :ﱡﭐﲕ ﲖﲗ ﲘﲙﱠ[طه.]121 :
ويرى الردكتور حممرد حسرني هيكرل أن املرراد ابلروحي" :أن جربيرل
أت ررى إىل الن رريب  -‘-بص ررحيفة مع رره يف املن ررام فق ررال :اقر ررأ ،فلم ررا اس ررتيقظ
نقشت اآلايت يف صدره"(.)1
فهررو يرررى أن الرروحي هررو رويررة امللررك يف املنررام ،وأن القرررآن انررتعا
مناما.
يف قلبه ح
فهررذه التفسرريات مررن أسروأ مررا قيررل يف توظيررف اللفظررة القرآنيررة يف
غررري مكاهنررا ،ويف تفاسررري الشرريعة والفالسررفة الكثررري مررن ذلررك؛ كمررا نقررل
الغزايل( )2قوله" :النيب هو عبارة عن شخص فاضت عليره مرن السرابق -
العق ررل عن ررد الفالس ررفة -بواس ررطة الت ررايل -ال ررنفس عن ررد الفالس ررفة -ق رروة
( )1هيكررل ،حممررد حسررني" ،حيرراة حممررد"( .القرراهرة :دار املعررارف)-133/٩ .
 .134وهررو :حممررد بررن حسررني بررن سررامل هيكررل ،كاتررب صررحفي ،مررؤر مررن
أعضراء اجملمرع اللغرروي ،ومرن رجررال السياسرة ،مبصرر ،مررن أشرهر آاثره" :حيرراة
حممد" ،تويف سنة1376 :هر .ينظر :الزركلي" ،األعالم".107/6 ،
( )2هر ررو :حممر ررد بر ررن حممر ررد جمر ررد الر رردين الطوسر رري ،حجر ررة اإلسر ررالم ،فيلسر رروف،
متصرروف ،رري ابلغ رزايل نس ربة إىل غزالررة مررن قرررى طرروس ،مررن أشررهر كتبرره:
"إحي رراء عل رروم الر رردين ،ومقاص ررد الفالس ررفة" ،تر ررويف س ررنة 505 :ه ر رر .ينظر ررر:
الزركلي" ،األعالم".22/7 ،
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قدسية صافية مهيأة للنقا عند االتصال ابلنفس الكلية".
أيضرا علرى بعرض البشرر ،فمرن لوازمره ظهرور
وهذا التعريف ينطبق ح
النبوة فيهم مطل حقا.
أيض ر را تفس ر ررري قولر رره تع ر رراىل :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﱠ
و ح
[احلاقررة ،]17 :يقررول مصررطفى حممررود" :ال أحررد يعلررم امل رراد ابلثمانيررة،
أهرري رانيررة ق روانني فيزيقيررة ،أو ميتافيزيقيررة ،أم رانيررة مالئكررة ،أم صررفوف
()2
من املالئكة".
ويف اللفررظ كفايررة إلبطررال هررذه املعرراين احملدثررة ،مررع املخالفررة التامررة
لقواعد العربية.
وك ر ررذلك قول ر رره" :أن الس ر ررامري إمن ر ررا ص ر ررنع العج ر ررل م ر ررن ال ر ررذهب
ابلسحر" .واحلقيقة أن القرآن مل يذكر هذا ،وإمنا ذكر سببه يف قوله:
()3
ﱡﭐﲤﲥﲦﲧﲨ ﱠ[طه.]٩6 :
فهنررا تررربز أمهيررة معررىن اللفررظ القرررآين ،وحسررن توظيفرره يف حملرره مررن
غري إفراط وال تفريط.

( )1الغ رزايل ،حممررد بررن حممررد" ،فضررائح الباطنيررة" .حتقيررق عبررد الرررمحن برردوي( ،القرراهرة:
الدار القومية للطباعة والنشر1383 ،ه1٩64 ،م)1٩64 .م.40/1 ،
( )2مصطفى حممود" ،القرآن حماولة لفهم عصري" ،ص.54 :
( )3املرجع السابق.
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توطئة:

املبحث الثاني :صور تقريب تفسري النص القرآني

تعردل كثرري مرن كترب التفسرري إىل تقريرب املعراين للنراظر يف كتراب
هللا  ،وهررذا التقريررب مبثابررة الثمجررة املعنويررة لأللفرراظ دون اخل رروض يف
أعماقه وأسراره.
وقررد اسررتقرأت هررذه األمثلررة املررذكورة يف كتررب التفسررري ،وحاولررت
رذكورا يف كت ررب عل رروم الق رررآن؛
جاه ر حردا يف تس ررميتها ،وإن ك رران بعض ررها م ر ح
فوقعت على أربعة مطالب ،كما سيأيت بياهنا يف الوريقات اآلتية:
ر
املطلب األول :التفسيـر باملثـال
املفسرر بعرض أنرواع اللفرظ العرام
واملقصود هبذا املبحث :أن يرذكر ِّ
علررى سرربيل التمثيررل ،ولرره أمثلررة كثرررية ،وأغلررب كتررب التفسررري مررن هررذا
النوع.
فمن أمثلته :قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤﱠ ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱠ [فاطر ،]32 :ومعلوم
أن الظامل لنفسه :يتناول املضيِّع للواجبات ،واملنتهك للحرمات،
واملقتصد :يتناول فاعل الواجبات ،واترك احملرمات ،والسابق :يدخل فيه
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من سبق فتقلرب ابحلسنات.
املفسررر إىل ذكررر نرروع
هرذا هررو الظرراهر يف اللفرظ العررام؛ فررإذا عردل ِّ
رريا ابملث ررال ،مبع ررىن أن رره ذك ررره عل ررى س رربيل
م ررن أن رواع الع ررام ك رران ه رذا تفس ر ح
التمثيررل والتقريررب ال احلصررر ،قررال ابررن تيميررة" :كقررول القائررل :الس ررابق
الررذي يصررلي يف أول الوقررت ،واملقتصررد الررذي يصررلي يف أثنائرره ،والظررامل
لنفسه الذي يؤخر الصالة إىل االصفرار"(.)2
فهررذه األق روال إمنررا سرريقت أمثلررة للفررظ العررام ،واللفررظ حيملهررا مررن
جزمررا؛ كمررا أشررار إىل ذلررك يف
غررري جررزم هبررا ،ألهنررا سرريقت احتمر حراال ال ح
املراقي بقوله:
()3
والشر ر ررأن ال يعر ر ررثض املثر ر ررال إذ ق ررد كف ررى الف رررض واالحتم ررال
فهررذا النرروع مررن التفسررري مررا هررو إال تقريررب ملعررىن اآليررة ال حتقيررق
هل ررا ،والغ رررض من رره :تنبي رره املس ررتمع عل ررى الن رروع ،ال عل ررى احل ررد املط ررابق
( )1ينظر :الطربي ،حممد بن جرير" ،جامع البيان يف أتويل القرآن" .حتقيق أمحرد
شاكر( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1420 ،ه2000 ،م).471/20.
( )2ابررن تيميررة ،أمحررد بررن عبررد احللرريم" ،جممرروع الفترراوى" .حتقيررق عبررد الرررمحن بررن
حممررد بررن قاسررم( ،ط ،2املدينررة املنررورة :جممررع امللررك فهررد لطباعررة املصررحف
الشريف1416 ،ه1٩٩6 ،م).312-311/14 .
( )3اجلك ررين ،حمم ررد األم ررني" ،مراق رري الس ررعود إىل مراق رري الس ررعود" .حتقي ررق حمم ررد
املخت ررار ب ررن حمم ررد األم ررني الشر ررنقيطي( ،ط ،1الق رراهرة :مكتب ررة اب ررن تيمير ررة،
1413ه1٩٩3 ،م) .البيت.43 :
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للمحرردود يف عمومرره وخصوصرره ،ألن التعريررف ابملثررال قررد يسررهل أكثررر
من التعريف ابحلد املطلق.
ورمبررا عرردل آخرررون إىل ذكررر أن رواع أخرررى مررن اللفررظ العررام فظنهررا
ال رربعض خالفح ررا س ررال حفا ،واألم ررر ل رريس ك ررذلك؛ ألهن ررم ذك ررروا فق ررط أمثل ررة
اعرا للفرظ العرام ،وال يصرح تسررمية مثرل هرذا اخلرالف عرالف التنرروع،
وأنو ح
ألن اللفظ العام الصاحل ألفراده ليس خالفحا برل هرو اتفراق ،ومجيرع أجرزاء
العام صاحلة للفظ فهو ليس خالفحا على هذا الوجه.
قال أبرو حيران(" :)1واألوىل يف مثرل هرذا إذا ورد عرن املفسررين أن
حتمررل أقرراويلهم علررى التمثيررل ال علررى احلصررر يف معر ِّرني ،فإنرره يررؤدي إىل
()2
االضطراب والتناقض".
واتريررخ هررذا النرروع مررن التفسررري يعررود إىل قررول الكلرريب( )3يف قولرره

( ) 1هو :حممد بن يوسف بن علي ،أبو حيان الغرنطي األندلسي ،صاحل متعبد،
مررن كبررار العلمرراء ابلعربيررة والتفسررري ،مررن أشررهر كتبرره" :البحررر احملرريط" ،تررويف
سنة745 :ه .ينظر :الزركلي" ،األعالم".252/7 ،
( )2أبو حيان" ،البحر احمليط يف التفسري".335/6 ،
مؤر وعامل ابألنساب وأخبار العرب
( )3هو :حممد بن السائب بن بشر الكليبِّ ،
وأايمها ،مصرنف كتراب" :أحكرام القررآن" ،ترويف سرنة 146ه .ينظرر :األدنره
وي ،أمحرد برن حممرد" ،طبقرات املفسررين" .حتقيرق سرليمان برن صراحل اخلررزي،
(ط ،1املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم1٩٩7 ،م).18/1 .
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تعر رراىل :ﱡﭐﳊﳋﳌﳍﱠ [احلجر ررر ،]٩0 :قر ررال القر رررطيب(:)1

"ق ر ررال بع ر ررض املفس ر ررين امل ر رراد :املقتس ر ررمون ال ر ررذين ذك ر رررهم هللا يف س ر ررورة
()2
احلجر ،قال الكليب :وعلى هذا التأويل خيرا وجه التمثيل".
و ررب التأكيررد هنررا علررى أن التنصرريص ال يرردل علررى التخصرريص،
وذكر بعرض أفرراد العرام ال يردل علرى التنصريص ،وإمنرا جررى جمررى املثرال
أو النوع ،سواء كان ذلك النوع هو الظاهر من اللفظ ،أو غري الظاهر.
مرجوحررا ،ألن العررربة
لررذا كرران نصرريص النرروع بسرربب النررزول قر حروال
ح
بعمرروم اللفررظ ال عصرروص السرربب ،مررع خالفهررم يف صررورة السرربب ،هررل
هي داخلة يف اللفظ أم ال؟
ولرريس هررذا هررو موضررع بسررط املسررألة ،فلثاجررع يف كتررب أصررول
الفقه(.)3
( )1هررو :حممررد بررن أمحررد بررن أ بكررر األنصرراري األندلسرري ،مررن كبررار املفسررين،
صاحل متعبد ،من أشهر كتبه" :اجلامع ألحكام القرآن" ،تويف سنة 671 :ه.
ينظر :الزركلي" ،األعالم".322/5 ،
( )2القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".226-225/5 ،
( )3ينظررر :السرربكي ،عبررد الوهرراب بررن علرري" ،مجررع اجلوامررع يف أصررول الفقرره".
حتقير ر رق عب ر ررد امل ر ررنعم خلي ر ررل إبر ر رراهيم( ،ط ،2ب ر ررريوت :دار الكت ر ررب العلمي ر ررة،
1424ه2003 ،م) .411/1 .الشوكاين ،حممد بن علي" ،إرشراد الفحرول
إىل حتقيررق احلررق مررن علررم األصررول" .حتقيررق الشرريخ أمحررد عررزو عنايررة( ،ط،1
دار الكتاب العر 141٩ ،ه1٩٩٩ ،م).211/1 .
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واحلقيقررة أن هررذا الوجرره مررن تقريررب التفسررري لآليررة هررو األكثررر يف
كترب املفسررين ،وهررو الغالرب عليهرا ،والسرربب أن األلفراظ القرآنيررة ذات
تبعررا
مفسررر آلخررر؛ ح
طررابع مشررويل ،لررذا كانررت طريقررة التفسررري خمتلفررة مررن ِّ
لطريقة التعبري عن املعىن القرآين.
()1

املطلب الثاني :التفسري البسيط
وهو :تفسري اللفرظ بلفرظ مقرارب ،واالكتفراء بره دون التطويرل يف
اس ر ررتيعاب معن ر رراه .وه ر ررذا التفسر ر ررري موج ر ررود يف كت ر ررب التفس ر ررري القدمير ر ررة

واحلديث ررة ،كم ررا يفس رررون قول رره تع رراىل :ﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱠ ابل رردين،
وال رررب :ابخل ررالق ،وقول رره تع رراىل :ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱠ ابليه ررود ،وﱡﭐ ﱢ
ﱣ ﱠابلنصارى(.)2
وكمررا يفسرررون قولرره تعرراىلﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ ابلزكرراة ،وقولرره
تعاىل :ﱡﭐ ﲏﲐ ﲑ ﲒﱠ أي :ذاهبحا.
وهرذا النرروع مرن التفسررري مبثابرة الثمجررة املعنويرة للفررظ القررآين ،وهررو

( )1البسيط هو :ما تكون أجزاوه أقل ابلنسبة إىل اآلخر ،وهرو مرا ال يكرون مركبحرا مرن
األجسام والطبائع واملعاين .ينظر :اجلرجاين ،علي بن حممرد" ،معجرم التعريفرات".
حتقيق حممد صديق املنشاوي( ،القاهرة :د  :دار الفضيلة).45/1 .
( )2البغرروي ،احلسررني بررن مسررعود" ،معررامل التنزيررل يف تفسررري القرررآن" .حتقيررق عبررد
الر ر رررزاق املهر ر رردي( ،ط ،1بر ر ررريوت :دار إحير ر رراء ال ر ر رثاا العر ر ررر 1420 ،ه).
 .23/1القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".212-211/1 ،
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كثررري يف كتررب أهررل التفسررري ،أعررين تفسررري الكلمررة بكلمررة أخرررى مرادفررة
تبني أدىن ما حيمل عليه النص القرآين.
للفظ القرآين؛ ِّ
والسبب يف وقروع هرذا النروع مرن التفسرري هرو سرعة اللفظرة العربيرة
ملعر ٍ
ران متعررددة ،وكثرررة املثادفررات فيهررا ،فلرمبررا عر لررب بعررض املفس ررين بلفررظ
فس ررت الكلمررة مبعررىن أقررل مررن
م ررادف لمررا عر لررب برره مفسررر آخررر ،س رواء ِّ
فسرت بكلمة مساوية هلا يف حمتواها.
حمتواها ،أو ِّ
أي :أن غ رررض املفس ررر ه ررو تقري ررب املع ررىن ال حتقيق رره عل ررى س رربيل
الظررن ال القط ررع ،واألصررل يف ه ررذا هررو :االحتك ررام إىل لس رران الع رررب يف
إطالقررات اللفظررة العربيررة ،بشرررط اطرادهررا يف ابهبررا مررن غررري شررذوذ .فهمررا
إذن نوعان.
 األول :تفسري الكلمة أبقل ما تصدق عليه.
 الثاين :تفسري الكلمة بلفظ مسا ٍو هلا يف املعىن.
فم ر ر ررن أمثل ر ر ررة الن ر ر رروع األول :قول ر ر رره تع ر ر رراىل :ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ
[الكهررف ،]47 :قررال البغرروي(" :)1ابرزة :ظرراهرة" )2(،ومعلرروم أن كلمررة
(برز) يف أصل اللسان العر تعين :الظهور مع انفراد.
( )1هرو :احلسرني برن مسررعود البغروي ،املعرروف ب رر"حميي السررنة" ،مفسرر عرامل ،مررن
أشر ررهر كتبر رره" :معر ررامل التنزير ررل ،شر ررر السر ررنة" ،تر ررويف سر ررنة 516 :ه .ينظر ررر:
الزركلي" ،األعالم".٩11/٩ ،
( )2البغوي" ،معامل التنزيل".31/5 ،
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قال ابرن فرارس(" :)1بررز :أصرل واحرد وهرو ظهرور الشريء وبردوه،
وك ررذلك انف رراده كق رروهلم :تب ررارز الفارس ررني ،وذل ررك أن ك ررل واح ررد منهم ررا
ينفرد عن مجاعته إىل صاحبه"(.)2
ف ررالربوز ل رريس ه ررو الظه ررور فق ررط وإمن ررا الظه ررور م ررع االنفر رراد في رره.
واقتصرار البغرروي علرى تفسررري الكلمرة برربعض معناهرا ،تقريررب لبيران املعررىن
املراد.
ويف قولرره تعرراىل :ﱡﭐﲡﲢﲣ ﲤ ﱠ [إب رراهيم،]17 :
حي ر ر ررث ي ر ر ررذهب بع ر ر ررض املفسر ر ر ررين إىل تفس ر ر ررري التج ر ر رررع أبن ر ر رره الش ر ر رررب
واالحتساء .قال القررطيب" :يتجرعره أي :يتحسراه ويشرربه" )3(.وابلرجروع
إىل أصررل اللفررظ يف اللسرران العررر فررإن مررادة "جرررع" ترردل علررى التكلررف
يف الشرب واإلتيان به جرعة جرعة ،أي :مرة بعد مرة ملرارته وحرارته.
ريال
قال ابن منظور" :التجررع :شررب يف عجلرة ،وقيرل :الشررب قل ح
()4
قليال ،والضم االسم من الشرب اليسري".
ح
ازي ،يكررىن أاب احلسررني ،مررن أئمررة
( )1هررو :أمحررد بررن فررارس بررن زك رراي القررزويين ال رر ِّ
اللغة واألدب ،من أشهر آاثره" :مقاييس اللغة" ،تويف سنة 3٩5 :ه .ينظر:
الزركلي" ،األعالم".1٩3/1 ،
( )2ابن فارس ،أمحد" ،معجم مقاييس اللغة" .حتقيرق عبرد السرالم حممرد هرارون،
(بريوت :دار اجليل1420 ،ه1٩٩٩ ،م)( .برز) .218/1
( )3القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".325/6 ،
( )4ابن منظور" ،لسان العرب"( .جرع) .46/8
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فلفررظ (التجرررع) فيرره ثالثررة قيررود عربيررة :قلررة مررا يش رربه ،مررع كونرره
متقطع ررا جرع ررة جرع ررة ،م ررع تكل ررف يف الش رررب؛ إم ررا ملرارت رره ،أو حرارت رره.
ح
فررإطالق الشرررب وحررده أو االحتسرراء علررى لفررظ "اجلرعررة" ال يكفرري وال
يعطيه املعىن احلقيقي له ،وإمنا هو تقريب فقط لبيان املراد.
أيضا قول البغروي يف تفسرري قولره تعراىل :ﱡﭐ ﲈ
ومن أمثلة ذلك ح
ﲉﲊﲋ ﲌﲍ ﲎﱠ [احلش ر ررر" ،]13 :رهب ر ررة :خوفح ر ررا"(،)1
والرهب عند اإلطالق هو :اخلوف ،وفيه معىن زائد علرى مطلرق اخلروف؛
وهو :اخلفاء والدقة .قال ابن فارس" :رهرب :أصرالن يردل علرى خروف،
وعلى دقة وخفاء".
ففرري معررىن الرهبررة :الدقررة واخلفرراء مررع اخلرروف ،لررذا يقررال" :رهبرران
الرهرب:
الليل :أي عباد هللا ،لكوهنم يوقعون عبراداهتم يف جرنح الظرالم ،و ر
أيضا"(.)2
السهم الرقيق ح
وأم ر ررا الن ر رروع الث ر رراين :أع ر ررين أن تفس ر ررر الكلم ر ررة القرآني ر ررة بكلم ر ررات
مساوية هلا من حيث املعىن.
فمن أمثلته قوله تعراىل :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱠ [اإلخرالص ،]1 :قرال
()1
ابررن عطيررة(" :)3أحررد :أي :واحررد فرررد مررن مجيررع جهررات الوحدانيررة"،
( )1البغوي" ،معامل التنزيل".35/5 ،
( )2ينظررر :ابررن فررارس" ،معجررم مقرراييس اللغررة"( ،رهررب)  .447/2ابررن منظررور،
"لسان العرب"( .رهب) .436 /1
( )3هررو :عبررد احلررق بررن غالررب بررن عبررد الرررمحن بررن عطيررة احملررار  ،املفسررر ،فقيرره
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فاألحديررة هنررا مفسرررة مبطلررق االنف رراد ،وهررذا التفسررري معررىن مسررا ٍو للفررظ
من مجيع جهاته.
وقول ر رره تع ر رراىل :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋﱌﱠ [اإلخ ر ررالص" ،]3 :ه ر ررو نف ر رري
الروالدة عررن ذاترره سرربحانه مطل حقررا" )2(.وهررذا النفرري يف املعررىن مسررا ٍو للنفرري
يف اللفظ من حيث تقرير املعىن.
أيضر ر ررا قولر ر رره تعر ر رراىل :ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ
و ح
ويتيمر ررا :ال أب
[اإلنس رران ،]8 :قر ررال البغر رروي" :مس رركينحا :ال مر ررال لر رره ،ح
لرره" )3(.فإنرره ال يكرراد خيتلررف علمرراء التفسررري يف أن املس رركني ه ررو :مررن
فقد ماله ،واليتيم :من فقد أحد أبويه قبل البلوغ.
ولرريس هنرراك زايدة علررى هررذا ،فهررذا التفسررري مسررا ٍو للفررظ القرررآين
مبا استقر يف أذهان الناس وقرت اخلطراب ،لرئال يرؤول األمرر إىل املخاطبرة
مبا ال يعقلون.
أيض ررا قول رره تع رراىل :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
وم ررن أمثلت رره ح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أندلسرري ،مررن أشررهر آاثره" :احملرررر الرروجيز يف تفسررري الكترراب العزيررز" ،تررويف
سنة 542 :هر .ينظر :الزركلي" ،األعالم".11/6 ،
( )1ابررن عطيررة ،عبررد احلررق بررن غالررب" ،احملرررر الرروجيز يف تفسررري الكترراب العزيررز".
حتقي ر ررق عب ر ررد الس ر ررالم عب ر ررد الش ر ررايف( ،ط ،1ب ر ررريوت :دار الكت ر ررب العلمي ر ررة،
1422ه2002 ،م).315/٩ .
( )2ينظر :الطربي" ،جامع البيان".6٩3 /24 ،
( )3البغوي" ،معامل التنزيل".1٩1/5 ،
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()1

ﱎ ﱏﱐ ﱠ [اإلنسان ،]27 :قال القرطيب" :العاجلة :الدنيا".
وهررذه األن رواع مررن التررأويالت تكثررر يف بعررض كتررب التفسررري الرريت
رامرت االختصرار وعردم التطويررل ،والتسرهيل علرى املبتردئني والقررارئني ،أو
()2
ألن املؤلف له كتاب آخر قصد فيه التطويل.
و ر ررب التنبي ر رره إىل أن الطري ر ررق يف معرف ر ررة املس ر رراواة يف املع ر ررىن م ر ررن
عدمها؛ هو االحتكام إىل ألسنة العرب ،وإن كان هناك فررق واضرح برني
تفسري اللفظة العربية من حيث أصل اللفظ وتفسريها السياقي.
املطلب الثالث :التفسيــر بالقيــاس
القي رراس ه ررو :اإلحل رراق ،واملقص ررود ب رره هن ررا :إحل رراق املر رذكور بغ ررري
املذكور ألمهيته يف املعىن .أي :غض النظر عن اللفرظ القررآين الظراهر إىل
تفسري ما وراءه من املقاصد املعنوية أصالة.
وإمنررا قلررت" :أصررالة" :ألن املقصررود مررن اآليررة هررو مررا وراء اللفررظ
مررن املعرراين؛ هررو املقصررود أصررالة مبعررىن اآليررة ،وليت تفسررري اللفررظ الظرراهر
تبعا لذلك.
ح
( )1القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".11/5 ،
()2كما يقول ابن اجلوزي يف تفسريه "زاد املسري"" :فإن قد آثررن مبرا ذكررن إىل مرا
تركنرا ودللنررا فلريكن النرراظر يف كتابنرا متيقظحررا ملرا أغفلنررا ،فرإن ضر لمنا االختصررار
مع نيل املراد وقد فعلنا ،ومن أراد زايدة بسط يف التفسري فعليه بكاتبنا "املغين
يف التفس ررري" ،ف ررإن أراد خمتص ر حررا فعلي رره بكابتن ررا املس ررمى ب ر ر "ت ررذكرة األري ررب يف
تفسري الغريب" ،واحلمد هلل رب العاملني".
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ولعل من األمثلرة الواضرحة يف هرذا قولره تعراىل:
ﱖﱠ [الط ر ررارق ،]5 :ف ر ررإن املقص ر ررود أص ر ررالة هب ر ررذه اآلي ر ررة ه ر ررو التفك ر ررر
واالس ررتدالل أبن ال ررذي ابت رردأ خلق رره م ررن نطف ررة ق ررادر عل ررى إعادت رره(،)1
فاملعىن هو القدرة على اإلعادة ال التنصيص على ابترداء اخللرق ،فإنره مرن
قطعررا أن اإلنسرران خملرروق مررن نطفررة وهرري ابتررداء خلقرره ،ويشررهد
املعلرروم ح
لررذلك قولرره بعررده :ﱡﭐ ﱣﱤ ﱥﱦﱠ [الطررارق ،]8 :وقررد غلررط ابررن
القيم( )2قول من قال على رجع املاء إىل الصلب بقادر(.)3
ف ررإن ه ررذا ال مع ررىن ل رره ،وم ررا ه ررو املع ررىن املس ررتفاد م ررن رد امل رراء يف
اإلحليل أو يف الصلب( ،)4فإنه قادر سبحانه على كل شريء ،علرى هرذا
وعلى غريه ،وال وجه لتخصيص القدرة هبذا النوع من املقدورات.
وم ر ررن األمثل ر ررة الواض ر ررحة يف ه ر ررذا قول ر رره تع ر رراىل :ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ
ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ

ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ

( )1ينظر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري".83/٩ ،
الدمشقي ،من أركان اإلصال
( )2هو :مشس الدين حممد بن أ بكر بن أيوب
ِّ
اإلسالمي ،وأحد كبار العلمراء ،ألِّرف تصرانيف كثررية منهرا" :إعرالم املروقعني،
وم ر رردارا الس ر ررالكني" ،ت ر ررويف س ر ررنة 751 :ه ر رر .ينظ ر ررر :الزركل ر رري" ،األع ر ررالم"،
.56/6
( )3وبرره قررال جماهررد .ينظررر :ابررن القرريم اجلوزيررة ،حممررد بررن أ بكررر" ،التبيرران يف
أقسام القرآن" .حتقيق حممد حامد الفقي( ،بريوت :دار املعرفة).25/1 .
( )4قاله عكرمة .ينظر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري".84/٩ ،
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ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ

ﱠ [األع رراف ،]57 :قررال البغ رروي" :اس ررتدل إبحيرراء األرض بعررد موهت ررا
عل ررى إحي رراء امل رروتى"( ،)1أي :ق رراس ه ررذا هب ررذا م ررع أمهي ررة التأكي ررد عل ررى
املقرريس ،وأنرره املقصررود أصررالة ابملعررىن ،ألن إحيرراء املرروتى آكررد مررن إحيرراء
األرض ،فقرلرب سرربحانه املعررىن يف االسررتدالل ابلتفكررر يف أحروال األرض
وإحيائها على إحياء املوتى الذي هو املقصود ابملعىن.
ولعل هذا هرو الرذي خرتم بره اآليرة مبرا يناسرب التفكرر والترذكر يف
قوله :ﱡﭐ ﳑﳒﱠ  ،وقد حاول بعرض املفسررين إ راد التقرارب
بررني اآليررة واملقصررود منهررا؛ كمررا قررال جماهررد" :حنيرري األرض ابملطررر كمررا
أحيينا البلد امليت ابملطر" ،وقول أ هريرة وابن عباس -رضري هللا عرنهم
" :يرسررل هللا بررني النفختررني مطر حررا كمررين الرجررال ،فينبررت النرراس برره يف()2
قبورهم كما نبتوا يف بطون أمهاهتم".
أي أن العالق ررة ب ررني املق رريس واملق رريس علي رره ه ررو أن ك ررال األمر ررين
سررينبتان ابملطررر ،وهررذا صررحيح يف نفسرره ،واألحاديررث ترردل عليرره؛ لكنرره
لرريس املقص ررود أصررالة منرره ،ألن اآليررة إمنررا ج رراءت لتقريررر املعرراد وإثبررات
احلسرراب يرروم القيامررة ،وهررو الررذي وقررع حمررل إنكررار مررن كفررار قرريا ،لررذا
صت اآلية على تقرير املعىن هبذا الوجه من القياس.
فقد ن ل
( )1ينظ ر ررر :الط ر ررربي" ،ج ر ررامع البي ر رران" .4٩4/21 ،البغ ر رروي" ،مع ر ررامل التنزي ر ررل"،
.200/2
( )2القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".12-11/6 ،
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وك ررذلك الش ررأن يف قول رره س رربحانه:
[فصلت ،]3٩ :وقوله يف قصرة عزيرر :ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓﱠ اآليررة [البقرررة ،]25٩ :وقولرره يف قصررة إب رراهيم :--
ﱡﭐﱁﱂ ﱃ ﱄﱅﱆ ﱇﱈﱠ [البق ر ر ر ر رررة ،]260 :فك ر ر ر ر ررل
هررذه األمثلررة املس رروقة يف القصررتني ،إمن ررا املقصررود منه ررا أصررالة ه ررو تقري ررر
املعاد وإثباته ،فإن ابتداء اخللرق أصرعب مرن إعادتره ،لرذا كران االسرتدالل
هبذا هلذا.
وه رري طريق ررة عقلي ررة ت رردعو إىل التفك ررر يف آايت هللا تع رراىل ،وق ررد
أكدها ابن تيميرة  -¬-حيرث قرال" :والقررآن يبرني األدلرة العقليرة الدالرة
على ذلك ،وينكر على من مل يستدل هبا ،ويبني أنه ابلعقل يعرف املعراد
وحسررن عبادترره وحررده وحسررن شرركره وقرربح الشرررك وكفررر نعمرره ،كمررا قررد
بسطت الكالم على ذلك يف مواضع"(.)1
ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ

( )1ابررن تيميررة" ،جممرروع الفترراوى"15/14 ،؛ ابررن تيميررة ،أمحررد بررن عبررد احللرريم،
"درء تعارض العقل والنقل" .حتقيق حممد رشاد سامل( ،ط ،2الرايض :جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1411 ،ه1٩٩1 ،م).311/4 .
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املطلب الرابع :التفسيــر بالــالزم
الالزم هو :ما ميتنع انفكاكه عن الشيء.
وإذا كنررا قررد قلنررا إن تفسررري ال ررنص الق رررآين معظ ررم إشرركاالته ه ررو
دوران رره ب ررني التقري ررب والتحقي ررق ،فم ررنهم م ررن يق رررب ،وم ررنهم م ررن حيق ررق،
فالتفس ررري ابل ررالزم ن رروع م ررن التقري ررب يف التفس ررري ،وه ررو مع ررىن اثن رروي ال
ينقد يف ذهن القارئ من أول وهلة.
ويف كتررب املفسررين كثررري مررن األمثلررة يف هررذا ،حيررث يلجررأ بعررض
املفس ررين إىل تفس ررري الكلم ررة القرآني ررة بالزمه ررا ال أبص ررلها اللغ رروي ال ررذي
تعتمد عليه ،وال ابملعىن القريب إىل األذهان.
ومررن أمثلررة هررذا النرروع مررا جرراء يف قولرره تعرراىل:

ﱡﭐ ﳐ ﳑ ﳒ

ﳓ ﳔ ﱠ [طرره ،]64 :ق ررال البغ رروي" :أي :ف رراز م ررن غل ررب"(،)2
فررإن تفس ررري االس ررتعالء ابلغلب ررة الزم ملعررىن الغلب ررة ،ألن م ررن غل ررب يك ررون
مستعليا على غريه.
أيضررا قولرره تعرراىل :ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩﱠ [األنبيرراء:
ومررن أمثلترره ح
( )1هذه التسمية وردت يف كتاب :ابن القيم اجلوزية ،حممد بن أ بكر" ،حادي
األروا إىل بالد األفرا " .حتقيق زائد بن أمحد النشريي( ،جردة :جممرع الفقره
اإلسر ررالمي ،مكر ررة املكرم ر ررة :دار عر ررامل الفوائ ر ررد) .كمر ررا س ر رريأيت ذكر ررره يف ه ر ررذا
املطلب.
( )2البغوي" ،معامل التنزيل".267/3 ،
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 ،]٩4قررال القرررطيب" :أي :لعملرره حررافظون"( ،)1فتفسررري الكتابررة ابحلفررظ
تفسري ابلرالزم ،ألن الكتابرة حتفرظ األعمرال ،فهرو تفسرري برالزم اللفرظ ال
بتحقيقه.
وهررذا كثررري يف كتررب املفس ررين ،والسرربب هررو حتميررة اللررزوم مبررا ال
يسررتغين عررن اللفررظ مطل حقررا ،وهررو نرروع صررحيح يف التررأويالت؛ ألنرره قررد
نقررول :إن الزم القررول منرره ،وإن الررالزم جررزء مررن امللررزوم ،وهررو يرمرري إىل
املعاين األخرى البعيدة يف اللفظ.
وهررذا النرروع مررن التفسررري عصوصرره نررص عليرره ابررن القرريم –رمحرره
خۡ
هللا -حيث يقول" :وكرذلك قرول مرن قرالَّ{ :م ُضود } ،الرذي ال يعقرر
اليررد ،وال يرررد اليررد منرره شرروك ،وال أذى فيرره ،فسررره بررالزم املعررىن ،وهكررذا
رردا مررن أفرراده اترة،
غالررب املفسررين يررذكرون الزم املعررىن املقصررود اترة ،وفر ح
ومث ر حراال م ررن أمثلت رره اترة( ،)2فيحكيه ررا اجلم رراعون للغ ررث والس ررمني أقر رو حاال
خمتلفة ،وال اختالف بينها"(.)3
وفقرره الررالزم مررن أهررم مررا ررب علررى املفسررر العنايررة برره ،فرراللوازم
العقليررة والعاديررة داخلررة يف اللفررظ امللررزوم دخر حروال قطعيًّررا ،ألن الزم القررول
لزوما ذهنيًّا أو خارجيًّا.
منه؛ سواء كان ح
( )1ينظر :القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".245/6 ،
( )2التفسري ابملثال (أجزاء العام) :وقد سبق ذكره يف مبحثه ص.24 :
( )3ابن القيم" ،حادي األروا ".345/1 .
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املبحث الثالث :صوَر حتقيق تفسري النص القرآني
املطلب األول :التفسري املركَّب
األص ررل يف توض رريح الكلم ررة العربي ررة ه ررو ع رردم الثكي ررب ،مبع ررىن أن
تفس رري األلف رراظ ال يش ررثط في رره ذك ررر كلم ررات كث رررية يف بيان رره ،ب ررل كلم ررة
واحدة كافية يف توضيح املراد منه.
ورمبا قيل من خصائص اللغرة العربيرة :احتمرال ألفاظهرا أبكثرر مرن
معررىن ،فاللفظررة العربيررة ميكررن أن حتمررل عرردة معر ٍ
ران يف اللفررظ الواحررد ال
علررى سرربيل ال رثادف ،وإمنررا علررى سرربيل أن كر ًّرال منهررا جررزءحا مررن الثكيررب
بعضا.
املعنوي للفظ يكمل بعضه ح
وهرذا ممررا اختصررت بره اللغررة العربيررة عررن سرائر اللغررات ،لررذا كانررت
شرعا.
الثمجة احلرفية ممنوعة ح
وأعررين ابلتفسررري املرلكررب :هررو عرردم التقرراء اللفظررة القرآنيررة بلفظررة
واح رردة ت ررؤدي مجي ررع معناه ررا ،ب ررل الب ررد م ررن ذك ررر ع رردة كلم ررات توض ررح
املقصود.
وه ررو التفس ررري عل ررى كم ررال املع ررىن ال عل ررى أص ررله؛ كم ررا س رربق يف
املبحث السابق.
وقد سبق أن بيلنت أنره مرن أسرباب إعجراز القررآن ،وأنره يعرود إىل
حقيقة (عبء اللفظرة القرآنيرة) ،وهرل اللسران الواحرد يكفري يف تفسرريها
أم ال؟
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ومن أمثلة هرذا النروع مرن التفسرري مرا جراء يف قولره تعراىل:

ﱡﭐ ﳇ

ﳈﳉﳊﳋ ﳌﳍﳎﳏ ﳐﳑﳒﳓ ﳔﱠ

ُ َ
ج ۡئ َنو ُِِو ۡ فيِٗيو }
[اإلسراء ،]104 :قرال القررطيب" :قولره تعراىلِ { :
()1

اللفيف أي :جمتمعني وخمتلطني".
فيالحظ هنا أن القرطيب  -¬-ف لسرر اللفيرف يف اآليرة ابالجتمراع
واالخررتالط ،لرريس االجتمرراع وحررده ،وال االخررتالط وحررده ،وإمنررا تفسررري
الكلمررة يف جممرروع هررذين األم ررين ،أي :خمتلطررني مررن كررل موضررع ،وقررد
اخ ررتلط امل ررؤمن ابلك ررافر ال يتع ررارفون ،وال ينح رراز أح ررد م ررنكم إىل قبيلت رره
وحيِّه.
وهذا ما يشهد لره اللسران العرر  .قرال اجلروهري" :مرا اجتمرع مرن
النرراس مررن قبائررل شر  ،يقررال :جرراء القرروم بلفهررم ولفرريفهم ،أي :جمتمعررني
خمتلطني"(.)2
فرراللفيف مف لسررر هنررا أبمررر مرلك رب مررن لفظررني ال مررن لفررظ واحررد،
وهذا التفسري يعطي للفظ جزءحا من اكتمال الصورة يف التفسري.
ومر ررن أمثلتر رره قولر رره تعر رراىل :ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﱠ [مر رررمي،]47 :
( )1القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".411/6 ،
( )2اجلوهري ،إ اعيل محاد" ،الصحا اتا اللغة وصحا العربية" .حتقيق أمحد
عبر ر ر ررد الغفر ر ر ررور عطر ر ر ررار( ،ط ،2بر ر ر ررريوت :دار العلر ر ر ررم للمالير ر ر ررني1404 ،ه،
1٩84م)( .لفف) .612/1
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رحيما ،واحلفاوة الرأفة والكرامة" .
"أي :لطي حفا ح
فر رراللفظ مف لس ر ررر بع ر رردة كلمر ررات لتحقي ر ررق أق ر ررل مر ررا يص ر رردق علي ر رره
احلفاوة.
قررال ابررن فررارس" :حفرري :ي رردل علررى املنررع ،واستقصرراء الس رؤال،
حتفيررت برره أي :ابلغررت يف إكرامرره" )2(.فاحلفرراوة هرري :املبالغررة يف اإلك ررام
ال اإلكرام وحده.
وم ر ر ررن أمثلت ر ر رره قول ر ر رره تع ر ر رراىل :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ
()3
ران مك رررمني"( ،)4والوف ررد يف أص ررل
[م رررمي ،]85 :ق ررال الواح رردي " :ركب ر ح
( )1ينظر :الثعليب ،أمحد بن حممد" ،الكشف والبيران عرن تفسرري القررآن" .حتقيرق
اإلم ر رام أ حممر ررد بر ررن عاشر ررور( ،ط ،1بر ررريوت :دار إحير رراء ال ر رثاا العر ررر ،
1422ه2002 ،م) .217/6 .النيس ر ررابوري ،بي ر رران احل ر ررق حمم ر ررود" ،إ ر رراز
البيان عن معاين القرآن" .حتقيق الدكتور حنيف القا ي( ،ط ،1بريوت :دار
الغرب اإلسالمي1415 ،ه1٩٩5 ،م).537/2 .
( )2ابن فارس" ،معجم مقاييس اللغة"( ،حفي) .83/2
( )3هر ررو :اإلم ر ررام العالمر ررة ،أب ر ررو احلس ر ررن علر رري ب ر ررن أمح ر ررد بر ررن حمم ر ررد الواح ر رردي،
النيس ررابوري ،إم ررام علم رراء التأوي ررل ،م ررن أش ررهر كتب رره" :البس رريط ،والوس رريط،
والر رروجيز" ،تر ررويف س ر ررنة 468 :ه ر رر .ينظر ررر :ال ر ررذهيب" ،سر ررري أعر ررالم الن ر رربالء"،
.33٩/18
( )4الواحدي ،علي بن أمحد" ،الوجيز يف تفسري الكتاب العزيرز" .حتقيرق صرفوان
داوودي( ،ط ،1دمشق :دار القلم1415 ،ه1٩٩5 ،م).68٩/1 .
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االطالق اللغوي هو اإلشراف والطلوع ،واإليفاد :اإلسراع( .)1وفيه معىن
اجلمع واإلكرام لقدومهم على هللا مسرعني.
أيضرا قولره تعراىل :ﱡﭐﱠ ﱡﱢﱣﱠ [مررمي،]٩8 :
ومن أمثلته ح
والركرز هررو :الصروت اخلفرري ال مطلررق الصروت ،ولسرران العررب يرردل علررى
ذلررك .قررال ابررن منظررور" :الركررز :احلررس والصرروت اخلفرري ،ومنرره الركرراز:
()2
وهو دفن اجلاهلية".
وق ررد ذك ررر اب ررن تيمي ررة –رمح رره هللا" :-أن رره ق ر لرل أن يع رررب يف ألف رراظ
القرررآن بلفررظ واحررد يررؤدي مجيررع معنرراه" )3(،وهررو مررا يعررين ابلضرررورة أن
غالررب تفسررري القرررآن الكرررمي مررن هررذا القبيررل ،وأن تفسررري ألفرراظ القرررآن
الكرمي مرلكب من كلمات تؤدي كمال معناه.
وم ر ر ررن أمثلت ر ر رره قول ر ر رره تع ر ر رراىل :ﱡﭐﲻﲼﲽ ﲾﱠ [ط ر ر رره:
()4
 ،]111قال البغوي" :عنت :ذلت وخضعت".
فه ررذه األلف رراظ القرآني ررة يف أكث ررر كت ررب التفس ررري واللغ ررة مل تقتص ررر
على بياهنا يف كلمرة ،وإمنرا مترام معناهرا يف كلمترني فرأكثر ،وهرذا مرا ميكرن
تسميته ابلتفسري املرلكب ،لكونه مرلكبحا من عدة كلمات.
( )1ابررن منظررور" ،لسرران العرررب"( .وفررد) 464/3؛ اجلرروهري ،الصررحا ( ،وفررد)
.553/2
( )2ابن منظور" ،لسان العرب"( .ركز) .355/5
( )3سبق بيانه ص.6 :
( )4البغوي" ،معامل التنزيل".276/3 ،
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ومن إشكاالت هرذا املبحرث كيرف اسرتطعنا القرول إن هرذا النروع
مررن التفسررري تفسررري علررى كمرال املعررىن ،فكمررال املعررىن ال حيرريط برره أحررد،
علما ابلعدم؟
ألن عدم العلم ليس ح
واجلواب :أنه إن مل يكن على كماله؛ كان على الغالب منه.
وأعظررم فائرردة هلررذا املبحررث هررو :طلررب الدقررة يف تفسررري األلفرراظ
القرآنيررة ،والوصررول هبررا إىل أهررم مقاصرردها ،مررن حي ررث النظررر إىل أصررل
االشتقاق ،ومنزعه ،وما يرمي إليه ،والزمه ،وظاهره؛ ليتحقق برذلك محرل
كالم هللا تعاىل على مراده.
ولع ررل م ررن أس ررباب الن رزاع ب ررني املفس ررين يف تفس ررري األلف رراظ؛ ه ررو
جتاذب الكلمة يف تفسريها بني اإلفراد والثكيرب ،أي :برني تفسرري اللفرظ
على أصل املعىن ،وتفسريه على كمال املعىن.
فيعرردل بعررض املفس ررين إىل التفسررري عل ررى أص ررل املع ررىن؛ وه ررو م ررا
يناه (ابلتفسرري البسريط) ،بينمرا يعردل آخررون إىل تفسرريها علرى كمرال
املعررىن؛ وه ررو م ررا ين رراه (ابلتفس ررري املرلك ررب) ،ف رريظن الن رراظر يف كت رراب هللا
تعرراىل أن رررة خالفحررا حقيقيًّررا يف تفسررري اآليررة ،ولرريس األمررر كررذلك ،فررإن
التفسررري علررى كمررال املعررىن زايدة علررى أصررل املعررىن ،واخلررالف مررا هررو إال
بعضا.
يف الصورة ،وكال القولني يكمل بعضهما ح
ألن الواقع أن املفسر الواحد عدل إىل بعض أجزاء املركرب ،بينمرا
ع رردل آخ رررون إىل ذك ررر أجر رزاء املرك ررب كامل ررة ،كم ررا ه ررو وارد يف األمثل ررة
السررابقة حتررت هررذين املبحثررني ،وممررا يبررني هنررا أن أجرزاء املركررب متالزمررة،
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ومنسحب بعضها على بعض ،فإن قلت :إن (الركز) يف قوله تعاىل:
ﱡﭐﱠﱡﱢﱣﱠ[مرررمي ،]٩8 :هررو الص رروت اخلف رري( ،)1كان ررت زايدة
(اخلفرري) إضررافة ملعررىن "الركررز" ،ألن الصرروت ال يعرردو أن يكررون خفيًّررا أو
لزوما عقليًّا.
ظاهرا ،فتفسري الصوت بكونه خفيًّا الزم له ح
ح
واجل رردير ابل ررذكر أن ترمج ررة الق رررآن إىل غ ررري العربي ررة ال تراع رري ه ررذا
النوع مرن التفسرري اإلعجرازي ،والظرن مبرن منرع الثمجرة هرو التنبره إىل هرذا
الس ررر يف مراع رراة توض رريح اللفظ ررة القرآني ررة ،فالثمج ررة ال حتق ررق ش رريئحا م ررن
ذلك.
واملقصررود أننررا إذا عرفنررا دوران تفسررري اللفظررة القرآنيررة بررني اإلف رراد
والثكيررب امتنررع القررول إن رررة خالفحرا يف معررىن اآليررة ،وجزمنررا أن اخلررالف
إمنا هو لفظي أو صوري؛ ال خالفحا حقيقيًّا حييل املعاين.
ﭐ

املطلب الثاني :التفسري بالغالب
وأعررين هبررذا املبحررث :تفسررري األلفرراظ القرآنيررة مبررا غلررب عليرره عنررد
اإلطررالق ،وهررو يشرربه عنررد النحررويني العلررم ابلغلبررة ،حيررث خيصررونه بنرروع
عام ررا؛ كق رروهلم :العقب ررة ،حينم ررا يقص رردون
م ررن اإلع ررالم وإن ك رران اللف ررظ ًّ
عقبة بعينها.
ل ررذا فق ررد درا املفس رررون عل ررى أتوي ررل كث ررري م ررن األلف رراظ القرآني ررة
ابلغالررب منهررا عنررد اإلطررالق ،وأعررين ابلغالررب :إمررا الغالررب اللغرروي ،أو
( )1البغوي" ،معامل التنزيل".13/6 ،
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الغالب العريف.
ومر ر ر ر ر ررن أمثل ر ر ر ر ر ررة هر ر ر ر ر ررذا قول ر ر ر ر ر رره تع ر ر ر ر ر رراىل :ﱡﭐﱋﱌﱍﱎﱠ
[العررادايت ،]8:قررال قتررادة" :اخلررري املررال" ،وقررال" :اخلررري حيررث وقررع يف
()1
القرآن هو املال".
وتفسررري اخلررري ابملررال أغلرريب ،فررالعرب تسررمي اخلررري مر حراال ،مررع كوهنررا
كلمرة عامررة تصرردق علررى مطلررق اخلررري ،لررذا قررال ابررن عطيررة" :وحيتمررل أن
ي رراد هررذا اخلررري الرردنيوي مررن مررال وصررحة وجرراه عنررد امللرروك وحنرروه ،ألن
()2
الكفار واجلهال ال يعرفون غري ذلك".
ومثل رره ق ررول الزخمش ررري حي ررث مل يفس ررر اخل ررري ابمل ررال ،وإمن ررا مبطل ررق
اخلر رريات؛ حي ررث ق ررال" :أن رره حل ررب اخلر رريات غ ررري ه ررا منبس ررط ،ولكن رره
()3
شديد منقبض".
()4
وهو كذلك قول ابن زيد" :أن اخلري الدنيا".
واحلقيق ررة أن ك ررل ه ررذه األقر روال تع ررود إىل الق ررول أبن املر رراد ابخل ررري
املررال ،ألن الرردنيا واجلرراه واخل رريات كلهررا أم روال ،وممررا يشررهد لصررحة هررذا
قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲲ ﲳﲴﱠ [البقرة ،]180:واخلري هنا إبمجراع املفسررين
( )1ينظ ر ررر :اب ر ررن اجل ر رروزي" ،زاد املس ر ررري"120/7 ،؛ الق ر رررطيب" ،اجل ر ررامع ألحك ر ررام
القرآن".415/7 ،
( )2ابن عطية" ،احملرر الوجيز".511/6 ،
( )3الزخمشري" ،الكشاف".512/4 ،
( )4أبو حيان" ،البحر احمليط".311/7 ،
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هو املال.
ومر ر ر ررن أمثلر ر ر ررة هر ر ر ررذا النر ر ر رروع قولر ر ر رره تعر ر ر رراىل :ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﱠ
[الليل ،]3:فحيثما وردت لفظيت" :الذكر واألنثى" يف القررآن فاملقصرود:
آدم وحواء.
()1
قال ابن عباس واحلسن  :-الذكر واألنثى آدم وحواء ،ألنره إذا
كران املقصرود مهرا آدم وحرواء ،فقررد دخرل فيهمرا عمروم الررذكور واإلنا،
فالقول بعموم الذكر واألنثى من بين آدم يدخل ضمنحا يف القول األول.
وهذا ما مل يكن السياق قرد دل علرى خرالف ذلرك كقولره تعراىل:
ﱡﭐ ﱁﱂﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊﱠ [الر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررنجم-45:
 ،]46فال ررذكر واألنث ررى هن ررا مه ررا عم رروم املخلوق ررات ،وليسر را آدم وحر رواء؛
قطعا مل خيلقا من مين ميىن.
ألهنما ح
وهك ررذا الغال ررب غالبح ررا م ررا يك ررون يف إش ررارة ض ررمنية مل ررا وراءه م ررن
األقروال ،يرردخل فيرره ضررمنحا ويرردل عليرره ،وهررذا مررا جعلررين أقررول إنرره صررورة
من صور حتقيق تفسري األلفاظ القرآنية.
املطلب الثالث :التفسري باالحتمال
أتيت القرردرة علررى توليررد االحتمرراالت كمطلررب مررن أهررم مطالررب
هذا البحث ،حيث إهنا تعمد إىل توسيع دائرة املعراين احملتملرة مرن اللفرظ
( )1ينظ ررر :أب ررو حي رران" ،البح ررر احمل رريط"311/7 ،؛ ال ر ررازي" ،مف رراتيح الغي ررب"،
.111/8
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إما عن طريق تردد اللفظ أو التعاور.
وتتمي ررز بع ررض كت ررب التفس ررري ابلق رردرة عل ررى تولي ررد االحتم رراالت
واملعرراين املتعررددة يف اللفررظ القرررآين ،س رواء كرران ذلررك املعررىن املتولررد عقليًّررا
لغواي.
أو حتميًّا أو ًّ
قطعر ررا،
والتوال ررد ه ررو :انبث رراق املعر رراين املختلف ررة يف اللف ررظ ظنًّ ررا أو ح
وسبيل معرفة الظن والقطع منها هو النصوص املنفكة عن اللفظ.
وممر ررن عر رررف ابلقر رردرة علر ررى تولير ررد االحتمر رراالت الزخمشر ررري( )1يف
كتابرره" :الكشرراف" ،والتفاسررري املصررنفة ضررمن إطررار التفسررري ابل ررأي هلررا
قص ررب الس رربق يف ه ررذا ،غ ررري أن تفس ررري الزخمش ررري متي ررز هب ررذا الن رروع م ررن
التفسري يف إيرراد النكرات البالغيرة ،وحتقيرق بعرض وجروه اإلعجراز بطريقرة
"الفنقلة"- ،أي :إن قلت قلرت ،-وهرو إىل جانرب ذلرك خ ٍ
رال مرن كثرري
من اإلسرائيليات اليت تكثر يف كتب التفسري ابملأثور.
رريا م ررن االحتم رراالت يف بع ررض كت ررب التفس ررري،
وك ررذلك ررد كث ر ح
كتفسري ابن عطية" :احملرر الوجيز" ،وتفسري أ حيان" :البحرر احملريط"،
وغريمهررا مررن كتررب التفسررري ،وهرري تعطرري للنرراظر يف كتررب التفسررري مشوليررة
وتعرفر ره ابلتفاس ررري البعي رردة ع ررن
الحت رواء املع رراين املتعلق ررة ابل ررنص الق رررآينِّ ،
اللف ررظ ،إىل جان ررب العناي ررة أبه ررم ش رررط يف ذل ررك وه ررو احتم ررال اللف ررظ
( )1هو :حممود بن عمر اخلوارزمي ،جار هللا .عامل ابللغة واألدب والتفسري ،جاور
ابملسر ررجد احل ر ررام فل ِّقر ررب جبر ررار هللا ،تر ررويف سر ررنة 538 :ه ر رر .ينظر ررر :الزركلر رري،
"األعالم".335/3 ،
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حقيقة ملا فيه من املعاين ،واستناده إىل العربية ،وعدم خمالفة األصول.
وال يرردخل يف توليررد االحتمرراالت مررا كرران مررن قبيررل التخرصررات
مثال يف تفسري احلروف املقطعة يف أوائل السور كقولره
والظنون ،كما قيل ح
تعرراىل :ﱡﭐ ﱁﱂﱠ [مرررمي ،]1 :كرراف هر ٍ
راد أمررني عررامل صررادق ،أو
الكاف من امللك ،واهلاء من هللا ،والياء من العني يف العزيز ،والصراد مرن
()1
املصور.
ِّ
ٓٓ
()2
أو مررا حكرراه الكرمرراين يف "عجائبرره" يف قولرره{ :الموو } ،قررال
الضحاك" :أن هللا أعلم وأرفع".
يقر ررول صر رربحي الصر رراحل يف كتابر رره" :مباحر ررث يف علر رروم القر رررآن":
"ومررن املؤكررد أن مثررل هررذه التخرصررات يف تفسررري أوائررل السررور ال تتنرراهى
وال تقررف عنررد حر ٍِّرد ،وم ررا هرري إال أتويررالت شخص ررية مردهررا هرروى ك ررل
رثال هرري احلرررف األول مررن اسررم
مفسررر وميلرره ،فلمرراذا ال تكررون القرراف مر ح
( )1قول ابن عباس –رضي هللا عنهما .-ينظر :البغوي" ،معامل التنزيل".13/5 ،
( )2الكرماين ،حممد بن محزة" ،غرائرب التفسرري وعجائرب التأويرل" .حتقيرق مشرران
سركال( ،جدة :دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،بريوت :مؤسسة علوم القرآن).
وهو :أبرو القاسرم برهران الردين حممرود برن محرزة الكرمراين الشرافعي ،ويلقرب ب ر
"اتا القراء" ،تويف سنة 500هر .ينظر :السريوطي ،جرالل الردين عبرد الررمحن
بررن أ بكررر" ،بغيررة الوعرراة يف طبقررات اللغررويني والنحرراة" .حتقيررق حممررد أبررو
الفضل إبراهيم( ،صيدا :املكتبة العصرية).277/2 .
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هللا القاهر ال من ا ه القدوس أو القدير أو القوي. "..
وأبع ررد م ررن ذل ررك تفاس ررري الباطني ررة ال ررذين يقتص رررون عل ررى األخ ررذ
بب رراطن الق رررآن ويهمل ررون ظ رراهره ،مس ررتدلني بقول رره تع رراىل :ﱡﭐ ﱪ ﱫ
ﱬ ﱭﱮ ﱯﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱠ[احلديد.]13 :
واملقصر ر ررود هر ر ررو :أمهير ر ررة تولير ر ررد االحتمر ر رراالت يف اللفر ر ررظ القر ر رررآين
الستيعاب املعاين احملتملة يف اآلية واليت تدل عليها من قريب.
وأهم ة يف االحتمال أنه يساق ال على سبيل اجلزم؛ وإمنا غايتره
الظ ررن ،وه ررو س ررال ذو ح رردين ،إذ ق ررد يك ررون طري حق ررا يل ررج من رره بع ررض
الطوائف كاخلوارا واملعتزلة يف مترير كثرري مرن املعراين عرن طريرق االحتمرال
حلمل ما يعتقدونه على اآلايت.
والب ررد م ررن دراس ررة موس ررعة يف اتري ررخ ظه ررور االحتم ررال ،وش ررروط
قبوله واعتباره ،وم روز القرول بره ،حيرث إنره مل يكرن معروفحرا يف تفسرري
األوائل .وهللا أعلم.
املطلب الرابع :التفسري باجملموع
إذا كنرا نقررول :إن مرن صررور تقريرب الررنص القررآين هررو التعبرري عررن
بع ررض أج رزاء الع ررام ،فإن رره م ررن املؤك ررد أن يك ررون مج ررع أجر رزاء الع ررام حت ررت
تفسررري اللفررظ املرراد تفسررريه تعررد صررورة مررن صررور الوصررول إىل التحقررق -
( )1الص رراحل ،ص رربحي" ،مباح ررث يف عل رروم الق رررآن"( .ط ،24ب ررريوت :دار العل ررم
للماليني1420 ،ه2000 ،م) .ص.240 :

- 566 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء األول

ولو غالبحا -من تفسري األلفاظ القرآنية.
وال يوجد هناك كتاب من كتب التفسري ميكن إطالق القرول :أنره
اسر ررتوعب مجير ررع عبر ررارات السر ررلف يف رفر ررع اإلشر رركال يف تفسر ررري اللفر ررظ
الق رررآين ،وإن ك رران بعض ررها ك رراد أن يس ررتوعب؛ كتفس ررري الط ر رربي ،واب ررن
رثال-
اجلرروزي ،وغريمهررا مررن بقيررة التفاسررري األخرررى كتفسررري أ حيرران -مر ح
وابن عطية وغريمها.
وه ررذا اجلم ررع وس ررط ب ررني م ررن يفس ررر الق رررآن م ررن غ ررري اعتم رراد -
ران -عل ررى م ررأثور م ررن س ررنة ،أو أق ر روال الس ررلف والت ررابعني؛ كتفس ررري
أحي ر ح
الزخمشري من املتقدمني ،وطنطاوي جوهري( ،)1من املتأخرين وغريمها.
وبررني مررن يفسررر معتمر حردا علررى االجتاهررات العصررية احملضررة وحماولررة
ربررط القرررآن هبررا ،كتفسررري املنررار()2؛ فإنرره منررط خرراص يف أتويررل كررالم هللا،
( )1ينظررر :جرروهري ،طنطرراوي" ،اجلرواهر يف تفسررري القرررآن الكرررمي" .حتقيررق حممررد
عبد السالم شاهني( ،مصر :مطبعة مصرطفى البرا احللريب) .وهرو :طنطراوي
بن جوهري املصري ،عامل حكيم أديب ،مرن أشرهر آاثره" :اجلرواهر يف تفسرري
القرآن الكرمي" ،تويف سنة135٩ :هر .ينظرر :كحالرة ،عمرر برن رضرا" ،معجرم
املؤلفني"( .بريوت :مكتبة املثىن ،دار إحياء الثاا العر ).42/5 .
( )2ينظ ررر :رض ررا ،حمم ررد رش رريد" ،تفس ررري املن ررار"( .مص ررر :اهليئ ررة املصر ررية العام ررة
للكترراب1410 ،ه1٩٩0 ،م) .وهررو :حممررد رشرريد بررن علرري رضررا بررن حممررد
مشررس الرردين القلمرروين ،مررن أشررهر آاثره" :جملررة املنررار ،وتفسررري املنررار" ،تررويف
سنة1354 :هر .ينظر :الزركلي" ،األعالم".126/6 ،
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راوال التوفي ر ررق بينه ر ررا وب ر ررني
يرج ر ررع ب ر رره مؤلف ر رره غالبحر ررا إىل آاثر الس ر ررلف ،حم ر ر ح
مقتضيات العصر احلاضر ،وحيالفه النجا يف أكثر هذه احملاوالت.
فجمررع عبررارات السررلف يف اآليررة الواحرردة أدل علررى املقصررود مررن
عبررارة أو عبررارتني ،وأقرررب إىل الوصررول إىل املعررىن الغالررب يف معررىن اآليررة
القرآنية.
وش رررط اعتب ررار مجي ررع أجر رزاء الع ررام ه ررو :دخ ررول أفر رراده يف اللف ررظ
القررآين ولرو ظنًّرا ،فرالقطع عسرري يف مثرل هرذا النروع مرن التفسرري ،كمرا يف
تفسررري قولرره تعرراىل :ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ [الضررحى ،]11 :حيررث
قيل يف النعمة :النبوة ،وقيل :القرآن ،وكالمهرا مررواين عرن جماهرد .وقيرل:
عامة يف مجيع اخلريات ،كما هو قول مقاتل(.)1
جزم ررا ،ألن اجل ررزم
فه ررذه األف ر رراد كله ررا داخل ررة يف اللفظ ررة ظنًّ ررا ال ح
سرربيل حتقيقرره هررو ورود الررنص املنفصررل ،أو القرينررة املتصررلة أو املنفصررلة،
أو السياق القوي ،ودون ذلك فأجزاء العام تدخل فيه ظنًّا.
وجممرروع الظنررون حتقررق أول مراتررب القطررع ابملعررىن ،ألن الضررعيف
مع الضعيف يصل به إىل القوة ،كما قيل:
رواي
ال ناصررم بواحررد أهررل بيررت فض ر ر ر ر ررعيفان يغلب ر ر ر ر رران ق ر ر ر ر ر ًّ
( )1ينظررر :الطررربي" ،جررامع البيرران"48٩/24 ،؛ الررازي ،ابررن أ حرراا" ،تفسررري
القرآن العظيم" .حتقيق أسعد حممد الطيب( ،ط ،3اململكة العربية السعودية،
مكتب ر ررة ن ر ر رزار مص ر ررطفى الب ر رراز141٩ ،ه)344/10 .؛ اب ر ررن اجلر ر رروزي" ،زاد
املسري".160/٩ ،
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اخلامت

النتاهج والتوصيات:
قل أن يعرب
 رمى ابن تيمية –رمحه هللا -جر كبري حينما قال" :إنه ل
عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي مجيع معناه" ،وهو ما يؤكد سعة
املعىن القرآين ،وأمهية البحث عن املعاين القريبة اليت تؤدي مجيع
معناه.
 أمهية القول :أن أكثر كتب التفسري القدمية واملعاصرة ما هي إال
تقريب لتفسري النصوص القرآنية إىل األفهام ،وأن سرب أغوار
هذا الكتاب العظيم اجة إىل أتمل وتفكر ونظر ما دامت
سطوره بني دفتيه ،وقبل أن يرفع من املصاحف.
 أمهية مجع عبارات السلف يف تفسري النصوص القرآنية من جهة،
وحماولة ربطها ابلعصر احلاضر من جهة أخرى ،مع التأكيد
بعدم اإلخالل بضوابط هذا اإلحلاق ،وأن يكون حتت مظلة
األصول ،لئال يؤول األمر إىل القول على هللا  بال علم.
 أمهية إنشاء مؤسسات تعىن جبمع كل ما قيل يف تفسري اللفظة
القرآنية قدميحا وحديثحا ،مما له اعتبار وحظ من النظر ،وبيان كيفية
التأليف وصياغة خمرجات موحدة يف املعىن املقصود من اآلية
عموما .كما مجع التفسري ابملأثور.
ح
 أمهية مجع األقوال اليت ال ح ل
ظ هلا من النظر؛ مما ش لذ أو بطل يف
سفر مستقل ،وبيان اترخيها ونشأهتا ،وخطورة القول هبا،
ونقضها على وفق املنهج الصحيح.
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املصادر واملراجع

القرآن الكرمي.
ابررن تيميررة ،أمحررد بررن عبررد احللرريم" ،درء تعررارض العقررل والنقررل" .حتقيررق
حممررد رشرراد سررامل( ،ط ،2ال ررايض :جامعررة اإلمررام حممررد بررن سررعود
اإلسالمية1411 ،ه1٩٩1 ،م).
ابررن تيميررة ،أمحررد بررن عبررد احللرريم" ،جممرروع الفترراوى" .حتقيررق عبررد الرررمحن
بن حممد بن قاسرم( ،ط ،2املدينرة املنرورة :جممرع امللرك فهرد لطباعرة
املصحف الشريف1416 ،ه1٩٩6 ،م).
ابررن تيميررة ،أمحررد بررن عبررد احللرريم" ،مقدمررة يف أصررول التفسررري" .حتقيررق
عدنن زرزور( ،ط13٩2 ،2هر1٩72 ،م).
ابن جرين ،عثمران املوصرلي" ،اخلصرائص"( .ط ،4القراهرة :اهليئرة املصررية
العامة للكتاب).
ابن اجلروزي ،عبرد الررمحن برن علري" ،زاد املسرري يف علرم التفسرري" .حتقيرق
زهرري الشراويا( ،ط ،3برريوت :املكترب اإلسرالمي ،دار ابرن حررزم،
بريوت1404 ،ه1٩84 ،م).
ابن حجر ،أمحد بن علي" ،فرتح البراري شرر صرحيح البخراري" .حتقيرق
عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز ،حممد فؤاد عبرد البراقي ،حمرب الردين
اخلطيب( ،ط ،1مصر :دار الكتب السلفية).
ابن عاشور ،حممد الطاهر" ،التحريرر والتنروير"( .ترونس :الردار التونسرية،
تونس1404 ،ه1٩84 ،م).
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اب ررن عطي ررة ،عب ررد احل ررق ب ررن غال ررب" ،احمل رررر ال رروجيز يف تفس ررري الكت رراب
العزي ر ررز" .حتقي ر ررق عب ر ررد الس ر ررالم عب ر ررد الش ر ررايف( ،ط ،1ب ر ررريوت :دار
الكتب العلمية1422 ،ه2002 ،م).
ابررن فررارس ،أمحررد" ،معج ررم مقرراييس اللغررة" .حتقي ررق عبررد الس ررالم حممررد
هارون( ،بريوت :دار اجليل1420 ،ه1٩٩٩ ،م).
ابن القيم اجلوزية ،حممرد برن أ بكرر" ،التبيران يف أقسرام القررآن" .حتقيرق
حممد حامد الفقي( ،بريوت :دار املعرفة).
اب ر ررن الق ر رريم اجلوزي ر ررة ،حممر ر ررد ب ر ررن أ بك ر ررر" ،ح ر ررادي األروا إىل بر ر ررالد
األف ر ررا " .حتقير ررق زائر ررد بر ررن أمحر ررد النشر ررريي( ،جر رردة :جممر ررع الفقر رره
اإلسالمي ،مكة املكرمة :دار عامل الفوائد).
ابررن منظررور ،مجررال ال ردين حممررد بررن مكرررم" ،لسرران العرررب" .حتقيررق أمررني
حمم ررد عب ررد الوه رراب ،حمم ررد الص ررادق العبي رردي( ،ط ،3ب ررريوت :دار
إحياء الثاا العر  ،مؤسسة التاريخ العر 141٩ ،ه1٩٩٩ ،م).
أبو حيان ،حممد بن يوسف" ،البحرر احملريط يف التفسرري" .حتقيرق صردقي
حممد مجيل( ،بريوت :دار الفكر1420 ،ه2000 ،م).
األدنرره وي ،أمحررد بررن حممررد" ،طبقررات املفسررين" .حتقيررق سررليمان بررن صرراحل
اخلزي( ،ط ،1املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم1٩٩7 ،م).
البخر رراري ،حممر ررد بر ررن إ اعير ررل " ،صر ررحيح البخر رراري اجلر ررامع املسر ررند
الصررحيح املختصررر مررن أمررور رسررول هللا  وسررننه وأايمرره" .حتقيررق
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حممررد زه ررري بررن نص ررر الناص ررر( ،ط ،1بررريوت :دار ط رروق النج رراة،
1422ه2002 ،م).
البغرروي ،احلسررني بررن مسررعود" ،معررامل التنزيررل يف تفسررري القرررآن" .حتقيررق
عبر ررد الر رررزاق املهر رردي( ،ط ،1بر ررريوت :دار إحير رراء ال ر رثاا العر ررر ،
1420ه).
الثعلرريب ،أمحررد بررن حممررد" ،الكشررف والبيرران عررن تفسررري القرررآن" .حتقيررق
اإلم ررام أ حمم ررد ب ررن عاش ررور( ،ط ،1ب ررريوت :دار إحي رراء ال ر رثاا
العر 1422 ،ه2002 ،م).
اجلرج رراين ،عل رري ب ررن حمم ررد" ،معج ررم التعريف ررات" .حتقي ررق حمم ررد ص ررديق
املنشاوي( ،القاهرة :د  :دار الفضيلة).
اجلكين ،حممد األمني" ،مراقري السرعود إىل مراقري السرعود" .حتقيرق حممرد
املخت ررار ب ررن حمم ررد األم ررني الش ررنقيطي( ،ط ،1الق رراهرة :مكتب ررة اب ررن
تيمية1413 ،ه1٩٩3 ،م).
اجلرروهري ،إ اعيررل محرراد" ،الصررحا " .حتقيررق أمحررد عبررد الغفررور عطررار،
(ط ،2بريوت :دار العلم للماليني1404 ،ه1٩84 ،م).
جوهري ،طنطاوي" ،اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي" .حتقيق حممد عبرد
السالم شاهني( ،مصر :مطبعة مصطفى البا احلليب).
ال ررذهيب ،حمم ررد ب ررن أمح ررد" ،س ررري أع ررالم الن رربالء" .حتقي ررق جمموع ررة م ررن
احملققر ر ر ررني إبش ر ر ر رراف الشر ر ر رريخ شر ر ر ررعيب األرنووط( ،ط ،3بر ر ر ررريوت:
مؤسسة الرسالة 1405 ،ه1٩85 ،م).
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ال ر ررازي ،اب ررن أ ح رراا" ،تفس ررري الق رررآن العظ رريم" .حتقي ررق أس ررعد حمم ررد
الطي ررب( ،ط ،3اململك ررة العربي ررة الس ررعودية ،مكتب ررة نر رزار مص ررطفى
الباز141٩ ،ه).
الراغررب األصررفهاين ،احلسررني بررن حممررد" ،املفررردات يف غريررب الق رررآن".
حتقيررق صررفوان عرردنن الررداودي( ،ط ،1بررريوت :دار القلررم ،الرردار
الشامية1412 ،ه1٩٩2 ،م).
رض ر ررا ،حمم ر ررد رش ر رريد" ،تفس ر ررري املن ر ررار"( .مص ر ررر :اهليئ ر ررة املصر ر ررية العام ر ررة
للكتاب1410 ،ه1٩٩0 ،م).
الزجرراا ،إبرراهيم بررن السررري" ،معرراين القرررآن وإعرابرره" .حتقيررق دكتررور عبررد
اجلليل عبده شليب( ،ط ،1بريوت :عامل الكتب1408 ،ه).
الزررقاين ،حممد بن عبد العظيم" ،مناهل العرفان يف علروم القررآن" .حتقيرق
مكت ر ر ر ررب البح ر ر ر رروا والدراس ر ر ر ررات( ،ط ،1ب ر ر ر ررريوت :دار الفك ر ر ر ررر،
1416ه1٩٩6 ،م).
الزركل ر ر ر ر ر رري" ،األع ر ر ر ر ر ررالم"( .ط ،15دار العل ر ر ر ر ر ررم للمالي ر ر ر ر ر ررني1422 ،ه،
2002م).
الزخمشررري ،حممررود بررن عمرررو" ،الكشرراف عررن حقررائق غروامض التنزيررل".
(ط ،3بريوت :دار الكتاب العر 1407 ،هر1٩٩7 ،م).
السبكي ،عبد الوهاب بن علي" ،مجرع اجلوامرع يف أصرول الفقره" .حتقيرق
عب ررد امل ررنعم خلي ررل إب ر رراهيم( ،ط ،2ب ررريوت :دار الكت ررب العلمير ررة،
1424ه2003 ،م).
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الس رريوطي ،ج ررالل ال رردين عب ررد الر رررمحن ب ررن أ بك ررر" ،بغي ررة الوعر رراة يف
طبق ر ررات اللغ ر ررويني والنح ر رراة" .حتقي ر ررق حمم ر ررد أب ر ررو الفض ر ررل إب ر رراهيم،
(صيدا :املكتبة العصرية).
الش رروكاين ،حمم ررد ب ررن عل رري" ،إرش رراد الفح ررول إىل حتقي ررق احل ررق م ررن عل ررم
األص ررول" .حتقي ررق الش رريخ أمح ر رد ع ررزو عناي ررة( ،ط ،1دار الكت رراب
العر 141٩ ،ه1٩٩٩ ،م).
الصر رراحل ،صر رربحي" ،مباحر ررث يف علر رروم القر رررآن"( .ط ،24بر ررريوت :دار
العلم للماليني1420 ،ه2000 ،م).
الطررربي ،حممررد بررن جريررر" ،جررامع البيرران يف أتويررل القرررآن" .حتقيررق أمحررد
شاكر( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1420 ،ه2000 ،م).
الغرزايل ،حممررد بررن حممررد" ،فضررائح الباطنيررة" .حتقيررق عبررد الرررمحن برردوي،
(القاهرة :الدار القومية للطباعة والنشر1383 ،ه1٩64 ،م).
الف رراء ،حي ررىي ب ررن زايد" ،مع رراين الق رررآن" .حتقي ررق أمح ررد يوس ررف النج ررايت،
حمم ررد عل رري النج ررار ،عب ررد الفت ررا إ اعي ررل الش ررليب( ،ط ،1مص ررر:
الدار املصرية للتأليف والثمجة).
الق رررطيب ،حمم ررد ب ررن عب ررد هللا" ،اجل ررامع ألحك ررام الق رررآن" .حتقي ررق أمح ررد
ال ررربدوين ،إب ر رراهيم أطف رريا( ،ط ،2الق رراهرة :دار الكت ررب املص ر ررية،
1384ه).
كحالررة ،عمررر بررن رضررا" ،معجررم امل رؤلفني"( .بررريوت :مكتبررة املثررىن ،دار
إحياء الثاا العر ).
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الكرمرراين ،حممررد بررن محررزة" ،غرائررب التفسررري وعجائررب التأويررل" .حتقيررق
مشر ر رران س ر ررركال( ،ج ر رردة :دار القبل ر ررة للثقاف ر ررة اإلس ر ررالمية ،ب ر ررريوت:
مؤسسة علوم القرآن).
امل رراوردي ،عل رري ب ررن حمم ررد" ،النك ررت والعي ررون" .حتقي ررق الس رريد ب ررن عب ررد
املقصود بن عبد الرحيم( ،بريوت :دار الكتب العلمية).
حممود ،مصطفى" ،القرآن حماولة لفهم عصري"( .القاهرة :دار املعرارف،
1426ه2006 ،م).
منق ررور عب ررد اجللي ررل" ،عل ررم الدالل ررة أصر روله ومباحث رره يف ال رثاا الع ررر ".
(دمشق :احتاد الكتاب العرب2001 ،م).
النيسررابوري ،بيرران احلررق حممررود" ،إ رراز البيرران عررن معرراين القرررآن" .حتقيررق
ال رردكتور حني ررف الق ررا ي( ،ط ،1ب ررريوت :دار الغ رررب اإلس ررالمي،
1415ه1٩٩5 ،م).
هيكل ،حممد حسني" ،حياة حممد"( .القاهرة :دار املعارف).
الواحرردي ،علرري بررن أمحررد" ،الرروجيز يف تفسررري الكترراب العزيررز" .حتقيررق
ص ر ر ر ر ر ر ر ر ررفوان داوودي( ،ط ،1دمش ر ر ر ر ر ر ر ر ررق :دار القل ر ر ر ر ر ر ر ر ررم1415 ،ه،
1٩٩5م).
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