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  ــدــمته�ــــــــ

ضمن بناء " الدرس التفسريي"مكانة  -على اخلصوص - على الباحثني والدارسني للعلوم الشرعية  فىخت ال

1هذه العلوم وصرحها،
ا الكالم بيا� وذلك لصلته املباشرة بكالم هللا عز وجل، والعتبار أثر وظيفته على هذ 

وإيضاحا؛ ومن أجل هذا تضافرت جهود علماء األمة على العناية الفائقة بعلم تفسري القرآن الكرمي بعينه،   

راد وما زالت هذه العناية متواصلة يف مناء حركتها، واطِّ  2من مجلة �قي علومه، مجعا، وتوثيقا، وتدوينا، واجتهادا؛

"  الدرس التفسريي" فعلها، وستبقى إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها، ألن القرآن الكرمي الذي عليه مدار

يبلغ آخره، وذو طول وعرض  حبر ال تستنفد جواهره، وذو عجائب ال تستدرك بواطنه وظواهره، وذو عمق ال"

  3".ال يقطع مزاخره

اليت تزخر �ا  - مطبوعهامبخطوطها و - من املؤلفات التفسريية الضخمة  الكثرة الكاثرةكما ال خيفى أن 

على هذه املكانة  اً ساطع وبرها�ً  اً قاطع دليالً تعد ن املكتبات الِعلمية الَعاملية، املكتبة اإلسالمية وغريها م

فة، وأنظار ، مبناهج خمتليف منحاه، وتواصل التأليف يف فحواه امقة للدرس التفسريي، وإن استمرار االشتغالالسَّ 

عية، مثلما ية والواقلكفيل برتسيخ االقتناع �ذه احلقيقة الدينية والعلمية والتارخي ،وإىل اليوممتباينة، عرب األجيال 

حيث  4،هذا الدرس العلمي الر�ين شطرا وجوههم وْ الذين ولَّ  ،اليوماملتخصصني من الباحثني هو حال كثري 

نقيب عن املؤلفات التفسريية املخطوطة املفقودة، والبذل يف حتقيق نسخها املوجودة، جهم وأوقا�م للتَّ هَ وهبوا مُ 

  .املشهودة 5"بالغ الرسالة القرآنية"والضبط ملضامني مؤلفا�ا املطبوعة، واالجتهاد يف دراسة 

، ولزوم )نص القرآن(ما دامت احلاجة أساسا إىل علم التفسري واالشتغال بدرسه متتد �متداد أصلهو   

 لالهتداء إىل اليت هي أقوم التفقه من مضامني نصه، على أساس استلهام مراد رب العاملني، من كتابه املبني،

َنتٌ َشىتَّ وَحمٌن ِعدَّة،  فإن هذه احلاجة تتضاعف اليوم وتشتد، بسبب ما عليه حال األمة ووضعها، فِ  6 وأسلم؛

بكالم ر�ا، بْله االستمداد من روح هذا الكتاب ونوره  -ابتداءً - جنم عن ذلك كله من اختالل عالقة األمة وما 

وهدايته، مبا يضمن صالح حاهلا، وحيقق االطمئنان على مآهلا، على النحو الذي كان عليه حال حياة رجاهلا 

                                                
       ]بل[،..وم مقدارا، وأرفعها شرفا ومناراأعظم العل.."لعلم يف مقدمة أنوار تنزيله بقولههذا اعلى حسن عبارته، ملا وصف  -رمحه هللا-وي ر اإلمام البيضاو� د 1

 .)خطبة الكتاب( 23ص/"هو رئيس العلوم ورأسها، ومبىن قواعد الشرع وأساسهاً 
إىل علمه العناية، وبلغت يف معرفته الغاية، ما كان � يف العلم به إن أحق ما صرفت :"يف جامع بيانه -رمحه هللا- قال شيخ املفسرين اإلمام دمحم بن جرير الطربي  2

خر وسين األجر �ليه، الذي رضى، وللعامل به إىل سبيل الرشاد هدى؛ وإن أمجع ذلك لباغيه كتاب هللا الذي الريب فيه، وتنزيله الذي ال مرية فيه، الفائز جبزيل الذ

 26:ص/املقدمة". تنزيل من حكيم محيدال�تيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، 
 .)خطبة الكتاب( 4:ص/اخلطيب اإلسكايف: درة التنزيل وغرة التأويل 3
 .78سورة آل عمران اآلية "          :"مصداقا لقول هللا تعاىل يف كتابه 4

  .للدكتور فريد األنصاري رمحه هللا" غ الرسالة القرآنية من أجل إبصار آل�ت الطريقبال" :عبارة مقتبسة من عنوان كتاب 5

 .9اآلية سورة اإلسراء "      :"قول هللا تعاىلمن استمدادا  6
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، وما بعدها من القرون اخلريية، زمن الصفاء القليب 7"حياة الصحابة"زمن الصدر األول من فرتة النبوة، و

  . والذهين، والتواصل اإلمياين والعلمي مع كتاب هللا تعاىل، وفهم مراد هللا فيه، وإدراك مقاصده، والعمل بتعاليمه

يف عالقته مع النص القرآين " املنهج"قدمات، تبدو أمهية احلديث عن موضوع ويف ضوء هذه املعطيات امل

مع الضوابط  -أوال- من جهة، و�لدرس التفسريي من جهة �نية، وما يستلزمه هذا احلديث من الوقوف 

ريي، األساسية لالشتغال بتفسري النص القرآين، والكشف عن قيمة النظر املنهجي وأبرز جتلياته يف الدرس التفس

يف هذا النطاق، ومدى أثره    " االجتهاد املنهجي"مما ميهد للبحث يف أهم دواعي احلاجة إىل احلديث عن عامل 

  :هذا ما سينتظم البحث يف تفاصيله من خالل احملاور التاليةو 8يف هذا السياق، 
  

  النص القرآين أساس الثراء املنهجي يف الدرس التفسريي - 1

  ـــي ـــرآنــــص القـــــر النــــــــال بتفسيـــــط االشتغــوابـــــضـــ 1.1            

ـــاتهالــدرس التفسريي ودعـامة النظر املنهجـ 2.1                ي وجتلي
  

  رآينــــص القـــــر النـــيف  تفسيوأثــــــره ـي ــاد املنهجـــــاالجتهـ - 2

ـــدرس التفسيــــــالـ 1.2               ــــــرة ــــاصـــــــــــات املعــــديـــــري والتحــ

ــــــي يف الـــــــــاد املنهجــــــاالجتهـــــ 2.2              ـــتفسيــــدرس الـ ـــ   ـــريــ

  

  ةــــــــــــامتــــــــــخ - 3
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 )هـ1384ت(للشيخ دمحم يوسف الكاندهلوي" حياة الصحابة"شتهرت بكو�ا عنوا� لكتابرة اعباھذه  7

ل القول يف هذه القضا� الكربى ال أدعي ملقالو 8  .والتنبيه على أمهية دراستها، ولة لطرق �ب البحث فيها ، وإمنا هي حماموجز كهذا أن ُيفّصِ
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  النص القر�ٓين �ٔساس الرثاء املهنجي يف ا�رس التفسريي - 1

     " 9،فمـن املعلـوم أن الـنص القـرءاين كــالم غـري عـادي، ألنـه روح مـن أمــر هللا

           "،10 ــــزل بــــه الــــروح األ ــــى قلــــب دمحم ن مــــني عل

  . بلسان عريب مبني، بيا� للناس وهدى وموعظة للمتقنيملسو هيلع هللا ىلص 

عليـه  ويكفي يف معرفة قيمة هذا القرآن، ما أخرب بـه رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهـو جممـع البيـان، فمـن تعريفاتـه لـه قولـه    

     إن هــذا القــرآن حبــل هللا، وهــو النــور املبــني، والشــفاء النــافع، عصــمة ملــن متســك بــه، وجنــاة ": والســالم الصــالة

  11."ملن تبعه، ال يعوج فيقوم، وال يزيغ فيستعتب، وال تنقضي عجائبه، وال خيلق على كثرة الرد

ما من نيب من األنبياء إال أعطي من اآل�ت ما مثله آمن عليه البشر، :"وفيه أيضا قال عليه الصالة والسالم

  12."وإمنا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه هللا إيل، فأرجو أن أكون أكثرهم �بعا يوم القيامة

حلديثني الشريفني يف بيان مكانة النص القرآين، فإنه يؤصل ألبرز اخلصائص اهذين وبقدر ما يفيد مضمون     

البشرية اليت تتسم �لنقص  ال سيما النصوص ،النص الر�ين على سائر النصوصواملميزات اليت يستفرد �ا هذا 

  .والقصور، ويعرتيها التقادم والثبور
  

كونه النموذج األمسى لكل نص، لثبوت تواتره إىل النيب عليه الصـالة والسـالم   ومميزاته،13ومن أهم خصائصه

لـــى كليـــات الشـــريعة، مـــن ، والشـــتماله ع حفظـــا وكتابـــة، وثبـــوت صـــدوره عـــن هللا جلـــت قدرتـــه بطريـــق اإلعجـــاز

، واألحكـــام الشـــرعية الوجدانيـــة املتعلقـــة ..األحكـــام الشـــرعية املتعلقـــة �لعقائـــد، كوجـــوب اإلميـــان �� ومالئكتـــه

، واألحكــام الشــرعية املتعلقــة مبــا يصــدر عــن املكلفــني ..�خـالق النــاس، ومــا جيــب أن يكونــوا عليــه مــن الفضــائل

ـــادات أو املعـــامالت أو اجلنـــا�ت، وســـواء أكانـــت تتعلـــق مـــن أقـــوال وأفعـــال وتصـــرفات، ســـواء أكانـــ ت مـــن العب

وخطاب �ـذا الـوزن مـن قدسـية مصـدره، و�ـذه املكانـة مـن مسـو معانيـه، و�ـذا االتسـاع 14؛أو اجلماعات �ألفراد

                                                
 .49 اآليةسورة الشورى )      (اقتباسا من نص اآلية الكرمية  9

 .41-40اآليتان  سورة فصلت 10

 .يف اللفظ حديث أخرجه يف التيسري بطوله عن الرتمذي عن علي � ببعض اختالف 11

 .احلديث رواه البخاري ومسلم 12

 .كثري من خصائص اخلطاب القرآينالرومي، فقد أبدع يف مجع  للدكتور فهد " خصائص القرآن الكرمي"لكتاب القيم اجع الالستزادة واإلفادة يف هذا الباب ير  13

  :ملعرفة مزيد من اخلصائص و املميزات يف هذا الصدد، أنبه إىل أمهية االطالع على كتابني قيمني 14

  .)دة احملجةمنشورات جري(القرآن الكرمي طبيعته ووظيفته للدكتور الشاهد البوشيخي : األول -           

ــبالغ الرسالة القرآنية للدكتور ف: والثاين -            ــ ــريـ ــوان مغــمنشورات أل(رمحه هللا اري ــد األنصــ ــةربيـ  ).ـ
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     ال بـــد و�ـــذه الرســـالية مـــن صـــالح أحـــوال النـــاس، ، مـــن مشوليـــة تشـــريعاته، و�ـــذا االمتـــداد مـــن تشـــعب أحكامـــه

  .، يتطلبها العمل يف نطاق علم التفسرييف فقهه من ضوابط وقيـود

  ضــوابــط �ش�تغ�ال بتفس�ــــر ال�ـــص القــر�ٓنـــي  1.1

 مدارسته ، وتركزت جهودهم املتواصلة علىالقرآنانصب اهتمام علماء امللة قدميا وحديثا على نص لقد     

وحه، ، استيعا� ملبانيه، وتذوقـا ملعانيه، وانفعاال بر ، وازدهـر التأليف يف فقهه وبيانه على طرائق قدداً بقصد البيان

   حتصيل أسباب استنباط شرائعـه وأحكامه، ووسائل حتديد مطالبه وتعاليمه، للتمكن من  ره،و استهداء بنو 

يـل إىل تطبيق القرآن، إذا مل يفهـم القـرآن ومل يعمل �لقـرآن فكيف يتصـور أال إن فهـم املـراد من القرآن هو السب"

  15!"أي استفادة من القرآن؟

فاقم موجة دراسا�ا يف العقود الثالثة ، وت"علم اللسانيات احلديثة"واملؤسف، أنه يف أعقاب ظهور     

، أصال األخرية، برزت ثلة من املفكرين الذين اغرتفوا من هذا العلم، وتشبعـوا حبقائقه ودقائقه يف حماضن الغـرب

فتومهوا القـدرة الكاملة يف أنفسهم على متلك األدوات الفاعلة، واملهارات وكما هو حال من تتلمذ عليهم تبعا، 

تطاولوا على النص القرآين بدون استحياء، وجتاسروا على حتليل خطابه ليل اخلطا�ت النصية، و حتاحلديثة يف 

منهم ، ادعاء وال تريث من غري حتفظ" علم السيميائيات"، وقواعد "علم اللسانيـات"بواسطة تطبيق  نظر�ت 

إىل ما خيضع معانيه نص لغوي فحسب، خيضع منطق بنائه وفقه هو جمرد  –على خصوصيته –أن هذا اخلطاب

، فتأولوا كثريا من آ�ته احملكمات واملتشا�ات على غري �ويلهـا، 16إليه أي نـص لغـوي من النصوص البشرية

ج، على �بتة من أبناء األمة السذَّ  القرآين، بلنوا بذلك ما جنوا على فقه النص ابتغـاء الفتنة وابتغاء �ويلهـا، وج

فصار لديهم فقـه كثري من اآل�ت  وطرق حتليلها،ة، واخندعـوا مبضامينهـا الذين انبهروا �ذه الدراسات املسمومـ

        "17"ـوت يف هذه الدراسات امللغومـة،هو موجب هذا الفقه املبث

ذا القصد الشريف اليت ال بد للراغب يف هاألساسية لـذا وجب التنبيـه بني الفينة واألخـرى على الضوابط     

االنصياع للقواعد اللغوية واإلجراءات  قواصممبثابة العواصم من من حتصيلها، وهي ) القرآينطلب فقه النص (

                                                
 .1992-2للدكتور الشاهد البوشيخي، نشر مبجلة اهلدى ع " القرآن الكرمي روح األمة"مقتطف من مقال بعنوان  15

أن مفهوم اخلطاب النبوي يطلـق على النصوص ا�موعـة يف كتب العهد  ،وكنت قد بينت يف عدد من الدراسات السابقة":دمحم أركون أحد زعماء هذه الثلةيقول  16

  ."ال إىل تعريفات و�ويالت الهوتية عقدية والسيميائية للنصوص، القدمي واأل�جيل والقرآن كمفهـوم يشري إىل البنية اللغـويـة

   ، 19ص/القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين

ي إىل بنية مبعىن أ�ا تنتم ،إن النصوص الدينية ليست يف التحليل األخري سـوى نصوص لغـويـة":نصر حامد أبو زيد بقوله ،ه يف الدربويؤكد على املعىن نفسه رفيقُ 

 .24ص/مفهوم النص."قوانني تلك الثقافة اليت تعد اللغة نظامها الداليل املركزيفية حمددة، تـم إنتاجها طبقا ثقا

 .30 سورة األنفال اآلية 17
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؛ وميكن إمجـاهلـا يف أربعة جتاوز أصول التفسري وقواعده املقررة عند العلماء ضاللواملنقـذة من  املنهجية فحسب،

  :ضـوابـط وفـق التصنيـف التـالـي

  

  :الضـابـط األخالقــي*       

ا هللا من املهام اجلسام اليت أ�ط � – و بيا�ً  ناً تبيُّ  –القرآين ال غرو أن مهمة فقه آ�ت وأحكام النص         

         ":رسوله الكرمي، بنص قوله سبحانه تعاىل

 "،18 وعـال وقوله جـل:"        "،19  ألنه عليه

  ولذلك ال يوكل أمر هذه املهمة النبوية إال ملن كـان مؤهال أخالقيـا  لصـالة والسالم كان على خلق عظيم؛ا

وغريها من القيم ... اإلخالص، والصدق، والتواضع، والصرب، والعدليف الدرجة األوىل، على قدر وافر من 

        "،  تناسب مقام كالم هللا جل وعالاليت ،املثلى

      ."20  

: وإذا كانت األخالق يف نظر اإلسالم أمرا مطلو� لذاته، كما يدل على ذلك قوله عليه الصالة والسالم    

لنص ا، فإن اإلحلاح يف طلب هذه األخالق الكرمية، ومتثلها �لنسبة لدارس 21"إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق"

القرآين ليعد من أوجب الواجبات وآكدها، ألن القرآن الكرمي حجـة هللا على خلقـه، وعهده على عباده، إليه 

  .22يتحاكمون، وعن حكمه يصدرون

يد يف مراقبة هللا ا تفوإن أهم ما جيب التحلي به من هذه األخالق ويف هذا النطاق، تقوى هللا تعاىل، أل�    

الـدارس  كما حتمي 23تعني على استمداد الفتح من هللا للفهم عن هللا،كتاب هللا، و عند االشتغال بتفسري آي  

لك امليوالت العقلية، وخماطر االنصيـاع وراء الدالالت اللغوية، وشر إغـراءات من مها ذه اآل�ت املعجزاتهل

ولو كان  –وهي أساس األخالق و�جها  –دم التقوى الوسائط املعرفية، واالعتمـاد على ذلك الغري؛ ومن عُ 

                                                
 .44سورة النحل اآلية  18

 .33 سورة الفرقان اآلية 19

 .116 اآلية نعامسورة األ 20

 .حديث رواه البيهقي يف سننه، واحلاكم يف مستدركه 21

                   "مصداقا لقول هللا تعاىل 22

                      ."  

 .من سورة آل عمران 81-80 اآليتان 

23 "       "  281اآلية القرةسورة. 
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ليحتج به على تصحيح  ل الفقـه على سيـاق رأيـه ومزاج هواه،، �وَّ لم غزير مبا يلـزم يف فقه تعاليم القرآنعلى ع

       ."24"غرضه ومبتغاه، فيزيغ بذلك عن اجلادة ويضل عن احلق، 

  :الضــابــط العلمـي* 

ىل جانب الضابط إ - تزود القرآين ال بد له من أن يالنص ال شك أن من يريد اخلوض يف غمار دراسة         

قبة وما أدراك ما العقبة، وتسعفه          �لقدر الكايف من العلوم اليت تعينه على اقتحام هذه الع -األخالقي

مه؛ حبيث يكون الدارس كَ ه الستنباط أحكامه واستلهام حِ يف استيعاب معاين القرآن، وحتليل مضامني آي

ة وشروطه األساسية، من قدرة على االستحضار لسائر القرآن، مؤهال علميا مبا يلزم من أدوات الفقـه الضروري

وما صح من احلديث النبوي واآل�ر، وغريها من املصادر النقلية الصحيحة، متسعا يف معرفة األدلة من علم 

وسائر العلوم اليت يتوقف عليها هذا .. القراءات وأسباب النزول، والناسخ واملنسوخ، والقصص وأصول الفقه

هذا مراد هللا : والقـرآن كالم هللا، فهو يقول بلسان بيانه":يقول اإلمام الشاطيب رمحه هللا 25؛لعلمي املتميزالعمل ا

  26".ذا؟ فال يصح له ذلك إال ببيـان الشواهدمن هذا الكالم، فليتثبت أن يسألـه هللا تعاىل من أين قلت عين ه

القرآين كلما ازداد علما وارتقى يف مدارج سالليمه كلما كان أقدر على الفقه واحلق، أن الدارس للنص     

  يعرف فضل القرآن ؛ وإمنا �لغاً  سعاً ومتَّ  رحباً  القرآين جماالً النافع، ألن يف فقه معاين النص الرصني، الواسع و 

فهذه : قال. حل لهوعلوم القرآن وما يستنبط منه حبر ال سا:"قال ابن أيب الدنيا. من كثرة نظر واتسع علمه

العلوم اليت هي كاآللـة للمفسر ال يكون مفسرا إال بتحصيلهـا، فمن فسر بدو�ا كان مفسرا �لرأي املنهي عنه، 

  .27"ي املنهي عنهوإذا فسر مع حصوهلا مل يكن مفسرا �لرأ

  :الضــابــط اللغـــوي* 

، -إضـافـة إىل االهتداء مبا سبق من الضوابط  – عمل الدارس املمارس لفقـه نص القرآنفاملفـروض أن     

لصـرف، مفردات اللغة، وقواعد النحو، واإلعراب، وا: ت اللغوية اليت تتمثل أسـاسـا يفيرتكز على توظيف األدوا

اليت ختول معرفة أبنية ألفاظ القرآن الكرمي، وخواص  28وغريها من القواعد اللغوية،.. واالشتقاق، وعلوم البالغة

       تراكيبه، وضروب معانيه، على حنو ما خاطب هللا به العرب ملا أنزل القرآن بلسا�ا، ومبقتضى ما يفهم 
                                                

 .32 سورة يونس اآلية 24

 .2/397السيوطي:يف كتاب اإلتقان -على سبيل املثال - أنظر تفصيل العلوم اليت حيتاج إليها املفسر  25

 .3/257الشاطيب:املوافقات 26

 .2/399للسيوطي:اإلتقان 27

وال أعــين بــذلك النحــو وحــده، وال التصريـــف وحــده، وال اللغـــة وال علـــم املعـــاين، وال غــري ذلــك مــن أنــواع ":ان املقصــود بعلــوم اللغــة العربيــةيقــول اإلمــام الشــاطيب يف بيــ 28

 .2/4/82املوافقات"و معاين كيف تصورتعلم اللسـان ألفـاظ أ العلوم املتعلقة �للسـان؛ بل املراد مجلة
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وتصرحيا وكنايـة، وعموما وخصوصا، وإطالقا  حقيقة وجمازا،:اليبها يف بيان مقصودها خبطا�امن أس

ب، يوإمنا يعرف فضل القرآن من كثر نظره واتسع علمه، وفهم مذاهب العرب وافتنا�ا يف األسال ،..."وتقييدا

  29".وما خص هللا به لغتها دون مجيع اللغات

بيد أن األخذ مبطلق اللغة يف هذا النطاق اخلاص، واالعتماد على ما أملَّ به الدارس من مباحثها، 

ليس  هذا النص القرآين، ألن  من القيود الالزمة يف فقه النص وأحاط علما بقواعدها، ال يعفيه من مراعاة مجلة

إذ لغة القرآن أمسى وأكرب من قواعد "حسب، وإن نزل بلسان عريب مبني، ملن يتقن اللغة العربية ف مباحاً  ألً كَ 

فاللغة العربية وقواعدها �زاء القرآن ا�يد ولغته، ال تعدو   ضوابط املناهج املعرفية البشرية؛ اللغة، �هيك عن

  ـم مطلـق، واملطلـق كو�ا حتديدات نسبية إجيابية، ال غرو تقرب من القرآن، ولكن ال تقننـه، ألن القرآن العظي

  30".ال يقنـن من خـارجـه

ترابطا  ترابطا عضو� بعلم هللا وإحاطته القرآين خمتارة من لدن هللا سبحانه، مرتابطة و�لفعل، فألفاظ النص    

ها تند عن قيد الزمان واملكان، فتصبح غري �ائية املعاين اليت ميكن أن تندهق منها، والعمد إليها لطلب جيعل

فقههـا يف سياق نص خطا�ا، دون مراعاة هذا الضابط األساسي يف نطاق اللغة، حبسب األفق املعريف لإلنسان 

  32".عهم اجلهل والنسيان والذهول، ومعلوم ضرورة أن البشر مل يكن قط حميطاإذ البشر م" 31القاصر يظلمها،

وقد تنبه ابن تيمية إىل هذا األمر، وعاب على من يعمد إىل تفسري القرآن مبجـرد االتكـال على قواعد اللغة     

رآن مبجرد ما يسوغ أن يريده بكالمه من كان من الناطقني قوم فسروا الق:"ومنـا أي اعتبـار، حيـث قــالالعربية د

، راعـوا جمـرد اللفظ وما جيـوز )حيث..(بلغة العرب، من غري نظر إىل املتكلم �لقرآن، واملنزل عليه، واملخاطب به

  33".عندهم أن يريد بـه العريب من غري نظـر إىل ما يصلح للمتكلم بـه وسيـاق الكـالم

  :الضــابــط املنهجـي* 

أن التحلي بقدر وافر من مكارم األخالق والفضيلة، وحتصيل نصيب كبري من املعارف واخلربة،  ال غرابة    

ل ذلك ضروري يف عمل الدارس للنص القرآين، واملمارس لتفسري القرآن والتضلع يف علوم اللغة وقواعدها، ك

يبقى قاصرا وغري مكتمل يف غياب  - على قوة فاعليتها  -ن دور هذه الضوابط الثالثة غري أ بقصد فقهه؛

ضابط أساسي وهو الضابط املنهجي، هذا الضابط الذي يتلخص يف نسـق من األصول البيانية، والقواعد 

                                                
 .)ة والبيان واتساع ا�ال�ب ذكر العرب وما خصهم هللا به من العارض( 12:ص/ابن قتيبة: �ويل مشكل القرآن 29

 .2005س _2ع/نظرية الرتتيل يف القرآن ا�يد للدكتور أمحد عبادي نشر مبجلة رسالة القرآن :مقتطف من موضوع 30

 .وبتصرفمقتطف من املقال السابق  31

 .1/39ابن عطية: احملرر الوجيز 32

 .84:ص/ابن تيمية: تفسريصول المقدمة يف أ 33
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را وفقها،وتفسريا ، تدبالقرآين ويرتمسها يف تعامله مع النص العلمية، واخلطوات العملية، اليت يسرتشد �ا املفسر

ة، جَّ عتساف يف فقهه دومنا حُ  تفاد� للتخرص يف مضامني نص هذا اخلطاب من غري ما بينة، أو اال واجتهادا؛

           :إذ إن جناح كل عمل ومتامه يبقى رهينا مبدى دقة وصواب منهجه؛ وقد أحسن يف القول من قال

ولذلك ينبغي ..صلح اجلسد كله، وإذا فسد فسد اجلسد كلهإذا صلح  ،إن املنهج مبثابة القلب يف جسد األمة"

  34".أن يكون املنهج فـوق كل أمر وفوق كل اعتبار، كما ينبغي أن يكون ركيزة لكل شيء

ومن املؤكد أنه بقـدر ضبط آليـات املنهج يف أي جمال معريف، والتحكم يف خطواته، واستيعاب قواعده،     

     كّمـًا وكيفـًا أيسر، والوصول   –كيفما كان   -يكون مستـوى االنطالق يف البحث والدراسة ألي موضوع 

  .لبحث فيه ودراسته أسلم، وحتقيق النتائج املستخلصة منه أدقإىل الغاية املنشـودة من ا

 مكو�ت نصـه مبىن ومعىن، فإن إدراج احلديث فيما يلي، وطبيعة القرآينو�لنظر إىل خصوصية النص     

  .، وله ما يربره علميا ومنهجياعن طرق تفسريه وأوجه بيانه، أمر الزم

  جـي وجتل��اتهال�درس التفسريي ودع�امة النظر املهن 2.1

من أجل فهم  35، والعلم والتفكر،لتدبريف غري ما موضع من آيه لقارئه للنظر وادعوة القرآن الكرمي  إن    

القرآن، واستنباط أحكامه، وإدراك مقاصده، مث تطبيق هْدِيه؛ هلو مبثابة األرضية املوطأة للنظر معاين هذا 

، "التبنيُّ والبيان"الذي مداره على فسرييرس التَّ يف إقامة صرح الدَّ املنهجي، �عتباره دعامة قوية وركيزة أساسية 

            "،36"والقرآن كلُّه بياٌن وتبياٌن،

والضوابط  الشرعية، ل لذلك مبا يلزم من القواعد املنهجيةدون التوسُّ  فكيف السبيل الستقاء بيان القرآن تفسرياً 

أرسى القرآن الكرمي أسسها، وأقام الرسول عليه الصالة والسالم بنيا�ا، وواصل الصحابة اليت  ،رعيةاملالعلمية 

 ،حتريف الغالنيالقرآن ومساحته من ساحة ل ومن بعدهم استكمال صرحها، توفريا لألدوات اإلجرائية تسييجا

  .و�ويل اجلاهلني ،وانتحال املبطلني

" اآل�ت احملكمـات واملتشـا�ات"علـى  -من مجلة ما اشتمل عليـه-تمل واجلدير �لذكر، أن نص القرآن اش

الــيت تفــرض بطبيعــة داللتهــا ونوعيــة خطا�ــا نظــرا منهجّيــاً دقيقــا للتمييــز بينهــا، وتفســري مــدلوهلا، وإرجــاع اآل�ت 

 :املتشـــا�ات إىل اآل�ت احملكمـــات لتوضـــيح معناهـــا؛  ز�دة علـــى أن هنـــاك آ�ت تنـــدرج ضـــمن مـــا يســـمى ب

مــن أقــدم " تفســري القــرآن �لقــرآن"، ســواء كــان ذلــك بصــفة مباشــرة أو غــري مباشــرة؛ و"تفســري القــرآن �لقــرآن"

                                                
شـــعبة (اس فـــ –ظهـــر املهـــراز  –مقتطـــف مـــن حماضـــرة علميـــة ألقاهـــا الـــدكتور الشـــاهد البوشـــيخي علـــى طلبـــة بوحـــدة القـــرآن واحلـــديث �لســـلك الثالـــث كليـــة اآلداب  34

 )1998) (الدراسات اإلسالمية

 24 سورة دمحم اآلية"        ":قوله تعاىلنحو ك 35

 89 اآلية النحلسورة  36
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الطرق يف الدرس التفسريي، وهي إحدى أقسام املنهج النقلـي الـذي ينبـين علـى نسـق منهجـي قـائم علـى أصـول 

 ،تــدبرا وفقهــا: املــه مـع نــص القــرءانتعيسرتشـد �ــا املفســر ويرتمسهــا يف حمــددة، علميــة وقواعـد معينــة، وخطــوات 

التفســري َويلَِّ مضـامني الــنص القــرءاين مــن غـري مــا بينــة، أو االعتســاف يف سـريا واجتهــادا، تفــاد� للتخــرص يف وتف

يتطلـب إجـراء منهجيـا حمضـا، يتمثـل يف مقابلـة  -علـى األقـل -أعناق النصوص، السيما وأن مثل هـذا التفسـري 

شـــاهدا لبعضـــها علـــى اآلخـــر، ليســـتدل علـــى هـــذه �ـــذه، مـــن أجـــل اخللـــوص         آيـــة أو آ�ت �خـــرى، وجعلهـــا

  .إىل معرفة مراد هللا تعاىل على النحو الذي يفيده السياق املنهجي القرآين، ويدل عليه تفسريا وبيا�

       -لـوا ومـا زا - الـبالء احلسـن -جـزاهم هللا كـل خـري -وما اجلهود العلميـة الوضـيئة الـيت أبلـى فيهـا املفسـرون 

، إال دليــل ملمــوس علــى مثــرة أو أجــزاء منــه ، ســواء يف تفســريه كــامالالقــرآينيف حمــررا�م التفســريية، خدمــة للــنص 

صـحا�ا تتبـاين  بتبـاين أغزيـرة، اليت أسـهمت يف إعـداد ثـروة تفسـريية كثـرية، مبـادة بيانيـة  اجلهود املنهجية املباركة،

التفسـري �ملـأثور، مثلمـا هـو واضـح يف نوعيـة التفاسـري، فمنهـا واألهـداف،  يف املنطلقـات والوسـائل ،من املفسرين

  ...والتفسري املوضوعي، والتفسري العلمي، وغريها ،والتفسري الفقهي، والتفسري الصويف والتفسري �لرأي،

ع لدرس التفسريي من خـالل تتبـلنظر املنهجي يف جمال اأبرز جتليات اميكن رصد األساس،  وعلى هذا     

، واليت تشكل حقيقة -كما مر- فيما صنف من املؤلفات التفسريية اليت تزخر �ا املكتبة القرآنية اجلهود العلمية

ارف ، وخزا� من خزا�ت ذخائر علومها وفنو�ـا، أشـبه بـدائرة معـلعلمية لألمةمستودعا من مستودعات الذات ا

وقبلــه  ،كتفســري اإلمــام القــرطيب مــثالا التمهيديــة  حــىت إن الكثــري مــن مقــدما� شــاملة وموســوعة علميــة متكاملــة؛

هــذه املؤلفــات ختضــع فيمــا يــرتبط  ؛ بــل إنيف أغلبهــا، حتــافظ علــى هــذا الطــابع املنهجــي تفســري اإلمــام الطــربي

ـــتظم بـــه عمليـــة تصـــنيف ماد�ـــا،بشـــكلها ومضـــمو�ا إىل ضـــابط منهجـــي معـــني  ،وطريقـــة حتريـــر موضـــوعا�ا ، تن

كــزات الــيت يقــوم عليهــا  درجــة جتعــل مــن هــذا الضــابط املنهجــي مرتكــزا مــن أهــم املرتوأســلوب بيــان قضــا�ها، إىل

  . التفسريي جبميع معطياته للنص القرءاين بناء الدرس

بفعــل هــذا النظــر املنهجــي أمكــن للمفســرين أن ينســجوا مؤلفــا�م التفســريية علــى أنســاق وألــوان خمتلفــة، و 

اق التفسـريية األخـرى، ففسـر الـنص القـرآين بنصـوص �قـي األنسـعلـى وآثـره النسـق األثـري  فمنهم من سار على

نفسه، أو �إلضافة إىل ما صح رواية عن الرسول عليه الصالة والسالم، أو ما أثر عن الصحابة والتابعني  القرآن

، وشــكل ألفاظــه "مفــردات القــرآن"وي، واعتــىن مبعــاين رضــوان هللا علــيهم أمجعــني؛ ومــنهم مــن اعتمــد النســق اللغــ

استحســن النســق أصــوهلا، وكــل مــا يتصــل �ملباحــث اللغويــة وقواعــدها، لتحليــل مبنــاه وشــرح معنــاه؛ ومــنهم مــن و 

 تفســريا فقهيــا، قصــد اســتنباط أحكامــه وفقــه مســائله؛ ومــنهم مــن اختــار النســق البيــاين،  الفقهــي، ففســر القــرآن

إىل املنحــى الصــويف، فيــه مــنهم مــن جلــأ ؛ و راز مواضــيع اإلعجــاز يف هــذا القــرآن، إلبــســائل البالغيــةوركــز علــى امل

القـرآين العلمـي، �ـدف إظهـار مـا يف ؛ ومـنهم مـن اسـتهواه النسـق اإشـارا�ت ودالال معاين عبـارات القـرآنفتتبع 
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 -تبيُّناً وبيـا�ً  -سرون يف طريقة تعاملهم مع النص القرآينفلم يلتزم املف 37؛..وهكذا.. من آ�ت اآلفـاق واألنفـس

  .ها ومييزها عن غريهارية واحدة، بل سلكت كل جمموعة منهم فيه منهجا معينا، يطبع إنتاج�لسري على وت

  ر�ٓينـص القـر ال�ـيف  تفس�ومظاهره ي ـاد املهنج�جهت - 2

وملا تقرَّر ثراُء النص القرآين كحقيقٍة ُمثـَْلى، حبكم جمال تشريعاته وأحكامه الواسعة، وأُفق أسراره وِحَكمه 

جتهاد املنهجي    الشاسعة، �هيك عن حقيقة صالحية أحكامه وِحَكمه لكل زمان ومكان، فإن موضوع اال

، على الرغم من وفرة مدارس التفسري وتعدد مناهج -كما يقال-يف جمال تفسري النص القرآين واقع ال يرتفع 

  . املفسرين قدميا وحديثا

وإذا كان االجتهاد عموما أمرا مرغو� فيه ومطلو� يف كل زمان ومكان، فضال عن اعتباره خاصية أساسية 

تعامل مع القضا� الفكرية، واملسائل العلمية، شرعية كانت أو غريها، فإن وضع الدرس متيز العقل البشري يف ال

أوىل �ذا االجتهاد، السيما يف النطاق  -على تراكم إنتاجه وتنوع مناهجه  -القرآين  العلمي التفسريي للنص

 وتيسري سبل الغوص  ،مـق معانيهتطلعا للكشف عن عاملنهجي الذي يُعىن �لغوص يف معاين القرآن الكرمي، 

ليب للفهم إىل جوهر مقاصده، خاصة بعدما اضمحلت أسباب الصفاء الذهين والق فاذيف دقائق نظمه، للنَّ 

، وما عليه مستوى فهم األمة للنص القرآين األصل، ونسبة تفاعلها يف كثري من جوانبهالتلقائي للنص القرآين 

درك مقاصده، ويستقيم السري على هديه، فتصح بذلك مع هذا األصل، الذي يفرتض أن تستوعب حقائقه وت

عامل      مبثابة  تصورات هذه األمة أفرادا ومجاعات، اعتقادية كانت أو سلوكية أو عملية، ليصري هذا احلال

ديد والتَّقليد مسـار حركة التفسري يف تقوية   .اليت تتطلب اجتهاداً منهجياً على أساس اإلبداع والتَّجديد، بدل الرتَّ

   ال�درس التفس�ــري والتح�دی�ات املع�اصـــرة 1.2

    ضر�ً - ، وكثرة ثرو�ا -من الغىن نوعاً  - ال مراء أن أول ما يلفت النظر يف املكتبة التفسريية هو غىن تراثها 

، نتيجة اإلقبال املنقطع النظري على الدرس التفسريي قدميًا وحديثاً، بتعدد مشارب الدارسني، 38-من الكثرة
                                                

  : يقول الدكتور طه جابر العلواين مؤكدا على هذه احلقيقة 37

،فمنها ما يشبع القول يف مسائل األحكـام والقضايـا الفقهية، ومنها ما ينشغل يف الدقائق الكالمية، ومنها –كما تقدم   –ب خمتلفة أما كتب التفسري فهي ذات مشار "

لعقلية والتفاسري التفاسري اما يفيض القول يف شؤون البالغة والبيان والبديع وقضا� النحـو واللغات، ومنها الصويف املنحى يف فهم الدقائق وفهم اإلشارات، ومنها 

 ".الوحدة البنائية للقرآن ا�يد: "حماضرة يف موضوع.." إىل غري ذلك من ألوان وأنواع.. املذهبيـة

  : ل من القرن السادس اهلجري من حياتهمادحا لتفسريه، وشاهدا على عصره، خالل النصف األو  )ـه 538 - 467(قال اإلمام الزخمشري  38

  ــاِيف شَّ كَ   ــــلُ ثْ ري مِ ـِـــ ـمْ عَ ـا لَ ـــيهَ فِ  سَ ــيْـ لَ وَ **   دٍ ــدَ  عَ ــَال ـــا بِـ يَ نْـ يف الدُّ  يــرَ ـاسِ ـفَـ التَّ  نَّ إِ                     

    اِيف ـالشَّ كَ   افُ ــشَّ كَ الْ وَ  اءِ دَّ ـــالكَ   لُ هْ اجلَْ فَ **  هُ تَ اءَ رَ قِ  مْ زَ ـــالْ ى فَ دَ ــي اهلُْ غِ بْ تَـ  تَ نْ كُ   نْ إِ                     

                                                                .2/316 الداوديّ :طبقات املفسرين نقال عن                                 

  .هذا القرنيومنا من ىل حدود إو  ،فما �لنا مبا جادت به قرائح علماء التفسري بعد هذا القرن
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وتنوع مناهجهم، وهذا أدعى لألمان واالطمئنان على النص القرآين الذي هو مصدر اإلسالم األوَّل، ودستوره 

�حالل قيم نص القرآن وشريعته مكانتها  اظر على أن هذا احلال كفيلٌ اخلالد الذي عليه املعوَّل، وخيال معه للنَّ 

 .الالئقة �ا يف حياة املسلمني وأحواهلم، مع أن واقع احلال هو غري هذا احلال
  

   و�لفعل، فإن هذا الوضع يشكل يف حد ذاته حتد� كبريا أمام املشتغلني �لدرس التفسريي، مبا يطرحه 

 ، وما جنم عن هذا االمتداد على مستوى اإلنتاج من الكثرة الكاثرة من املؤلفات التفسرييةيامتداده التارخيعامل 

يف ختصيب أرضية االختالف بني املفسرين  -بشكل مثري -الشيء الذي أسهم  ذات األنساق البيانية املختلفة،

مثلما فتح هذا  39على مستوى األفهام وطرق البيان، واتساع هوة هذا اخلالف إىل حد اخلالف أحيا�،

املشكل كذلك الباب على مصراعيه أمام تعدد اآلراء التفسريية وتكاثرها وتضار�ا، وإثـارة بعض زوابع التضليـل 

، وغريها من مزاعم ..حتت مظلة ادعـاء االجتهــاد واستعمال العقل ة واألخـرى،التشكيك بني الفينوموجات 

عتقدا�م وأفكارهم على خدمة التوجه املذهيب بواسطته، ومحاية مالذي يتبىن أصحابه  40،التفسري �لـرأي املذموم

أساسه، وهذا يف حد ذاته حتد آخر يُقِحم الدرس التفسريي يف زخم الصراع والنزاع بني الثقافات، وأشكال 

  .األنساق الفكرية واملذهبية والنِّْحالت، مما َحيُْجب الرؤية املنهجية احلقيقية الناجعة والفاعلة يف العمل التفسريي
  

ارة إىل أشكال أخرى من التحد�ت اليت ظلَّت تعوق حركية الدرس ويف هذا السياق، وجبت اإلش

التفسريي �لشكل الطبيعي املرغوب، وحتول دون املشتغلني به إىل التوصل إىل روح القرآن الذي هو جوهر 

ر السبيل إىل الرتقِّي يف مقامات اإلحسان، متاماً  41البيان، كما هو   مبا يفيد يف التحلي احلقيقي �إلميان، ويُيّسِ

على الدوام  -مطلوب من اإلنسان املخلوق يف عبادته خلالقه الرمحان؛ ويف مقدمة هذه التحد�ت َهمُّ البحث 

أمال يف العثور على     42،"حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل"...عن -واالستمرار

من أجل  44،"إرشاد العقل السليم إىل مزا� الكتاب الكرمي"و 43،"مفتاح الباب املقفل لفهم الكتاب املنزل"

ه  استمداد املعرفة القرآنية الصحيحة، وإعادة بناء األمة على القاعدة القرآنية الصاحلة، اليت تُقوِّم حيا�ا، وتوّجِ

ح أفكارها، وَحتلُّ مشاك لها، لتتمكن بعد ذلك من القيام �عباء مهمَّْيت االستخالف واإلعمار، سلوكها، وُتصّحِ

                                                
 .26 :ص/ ابن قتيبة: انظر �ويل خمتلف احلديث "رٌّ شَ  فُ َال اخلِْ : "بن مسعود �عبد هللا استنادا إىل قولة  39

 .للدكتور خالد عبد الرمحان العك" أصول التفسري وقواعده"حماذير التفسري العقلي من مباحث كتاب انظر مبحث  40

  ".  ققها يف احلياةميشي مع آفاقها لكي حيفاحملاور القرآنيه بشكل عام مل جتد من يتبناها و القرآن ومقاصده، التفسري القرآين ابتعد عن روح " 41

 ).ـه1416 -1335(أجراها األستاذ عمر عبيد حسنة مع الشيخ دمحم الغزايل"كيف نتعامل مع القرآن:"مقتطف من مدارسة علمية بعنوان        

 .)ـه 538 -467(لزخمشريل"قاويل يف وجوه التأويلحقائق غوامض التنزيل وعيون األالكشاف عن "مشهور ؤلف تفسرييملعنوان أصلها عبارة  42

:        ، تقدمي وحتقيق)هـ638ت(رَّايل التَّجييب املرَّاكشيعلي بن أمحد احليب احلسن لعالمة أعنوان مؤلف تفسريي لمقتبسة أيضا من عبارة  43

 .د السالم اخلياطي أستاذ بكلية أصول الدين بتطوان سابقاحممادي بن عب.د

 .)ـه 982- 896("خطيب املفسرين"دمحم أفندي امللقب ب يب السعودأل مقتبسة أيضا من عنوان مؤلف تفسرييعبارة  44
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       : "والتمكني واالنتصار، مصداقا لقول احلق يف كتاب احلق

              

                

."45  

وما أْشَبه َهمَّ الزَّمن احلديث �َمِّ الزَّمن املاضي وز�دة، وذلك �ستمرار جهد البحث يف الدَّرس التفسريي 

،   ة الوصول إىل االلتزام �حكامه وتوجيهاته إمياً� وعمًال ودعوةبُغيومواصلة حركته لفهم مراد هللا من كتابه، 

وإن كان يف ظل واقع متميز ومغاير، خيتلف اختالفا جذر� عما سبقه من فرتات �رخيية ويف مجيع ا�االت، 

، بدءًا �لقرآن الكرمي وحيًا إهليا 46صلبة"تراثية"وخاصة جمال العلوم الشرعية، اليت �سَّس بنيا�ا على أرضية 

 ما أمثرته قرائح العلماء ية التـَّْوأم من حيث اخلصوصية املصدرية والوظيفية والزمنية، مث ونّصًا قدمياً، فالسنة النبو 

 اختفت"الذي " الدَّْرس التـَّْفسريي"جهوٍد يف كلِّ املعارف اخلادمة للقرآن والسنة، وعلى رأس هذه املعارف  من

 ما واجهته األمة، بسبب 47"االجتهاد مشس ]عنه[ارق اإلبداع، وأفلت بو  ]فيه[ لوامع االبتكـار، وتوقفت ]منه[

استحالت معها اَحملن، فٌنت شىتَّ وِحمٌن عدَّة،  ما عانته من مرارةمن أْلوان الفتـن،  و  -دها ها وجمْ زِّ بعد عِ  -

جرَّاء ما ُمِنيت به من اهلْيمنة االستعمارية، واملؤامرات اخلارجية والذلِّ واملهانة؛  ،ها إىل الشقاِء واالنتكاسةأوضاع

اليت استحوذت على أوطا�ا، و�َبت خريا�ا، وزعزعت استقرارها، وعطَّلت إراد�ا، ومجَّدت فكرها، ولوَّثت 

دٍّ جديد أمام معرتك هذه التحوالت اليت متخضت عنها قضا� بتح" التَّفسرييرس الدَّ "هوِّيتها، لُيْحَكم على

�لبحث عن سبل االنِعتاق من رِْبقة االستعمار وظُلم الغزاة        48ومشكالت، أبرزها انشغال علماء األمة

من �حية، واِجلدِّ يف حماولة النهوض إلعادة الصورة التارخيية املشرقة لألمة من �حية أخرى، ليستقر األمر لديهم 

،  49حّقق من دون العودة إىل القرآن الكرمي والتمّسك بهواستنهاضها لن يت ةمَّ إيقاظ األُ على أن  -اتفاقا  -

                                                
 .55 اآلية النورسورة  45

صطلح معن  الً مؤصَّ  معجمياً  علمياً  فقد أورد حتقيقاً ، 27:ص/للدكتور أكرم ضياء العمري"التـَُّراث واملَعاَصرة: "ينظر كتاب األمة بعنوان 46

اث"  .أساساً، رفعاً لكل تَّوهٍُّم والتباس و�ي معىن يصح إطالقه على الكتاب والسنة ،"الرتُّ

 .، وقد سبقت اإلشارة إليهاطه جابر العلواينللدكتور " الوحدة البنائية للقرآن ا�يد":مقتطف من حماضرة يف موضوع 47

من تبىن فكر النهضة بناء على قطع جبدوى االشتغال بتفسريه، دون اإلشارة إىل لقرآن، واقتناعهم توثق وشائج ارتباطهم �ل ،�لذكر قصدا "علماء األمة"خصصت  48

األوربيني ونسلك طريقهم إنَّ سبيل النهضة واضحٌة مستقيمٌة ليس فيها عوج وال التواء، وهي أْن نسري سرية ":الذي قالا، كأمثال طه حسني الصلة مع الرتاث عموم

 2/28 -مستقبل الثقافة يف مصر."يُعابخريِها وشّرِها، ُحلِوها وُمّرِها، وما ُحيَّب منها وما ُيكره، وما ُحيْمد منها وما : م أنداداً، ولنكون هلم شركاء يف احلضارةلنكون هل

   ...."القرآن وحده سبب اهلداية والعمدة يف الدعاية : "�ذه احلقيقة قائال) م1314/1897ت: (مجال الدين األفغاينالسيد  صرح 49
   102ص /الغريب للدكتور دمحم البهي عمارالفكر اإلسالمي احلديث وصلته �الست: من مقاالته يف جملة العروة الوثقى، والنص منقول من كتاب

  ".ن رجاال يف اخللفكوِّ ن رجال السلف ال يكثر عليه أن يُ وإن القرآن الذي كوَّ : "على احلقيقة نفسها بقوله )م1359/1940ت(ويؤكد الشيخ عبد احلميد بن �ديس

 .نشر �ملوقع الرمسي دمحم زيتوت 2015أبريل  16.رخالد النجا/بقلم د"رائد النهضة العلمية واإلصالحية يف اجلزائر: "مقال بعنوان
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�عتباره قاعدة انطالق و  50،"لتوجيه احلياة اإلنسانية وإمدادها بوسائل احلماية واالرتقاء ]أساسا[نزل"وهو الذي 

واالهتداء به يف كل شأن من شؤون  وحلِّ مشكال�م،ناء نظر��م، املسلمني دائما ملمارسة اجتهادهم، وب

لشرائع �كملهـا وأمتهـا، كما هو مستفاد من نص اآلية الشتماله على حقائق العلـوم وجمامعها، وجممل احيا�م؛ 

والعمدة يف هذا كله على         51؛"     ":الكرمية من قوله تعاىل

تتوجَّه العناية فيه إىل هداية "الذي هو مْعِقد بيان حقائق القرآن، بيان تدعو احلاجة إليه، و" الدَّرس التَّفسريي"

ألجله من اإلنذار والتبشري واهلداية القرآن، على الوجه الذي يتَّفق مع اآل�ت الكرمية املنزلة يف وصفه وما أنزل 

  52".واإلصالح

باق، فقد ُوِضع الدرس التفسريي  الذي على  - وعلى الرغم من تعيني وجهة االنطالق حنو االنعتاق مث الّسِ

ضت نفسها بقوة حتت ضغط املدِّ ، اليت فر "واملعاصرة نزعة التجديد"أمام حتدي  -أساسه يتحقق الِّلحاق 

 الغريب و�ثريات أنساقه الثقافية، وما محلته من املستجدات العصرية، وضرورة رجوع العلماء إىل الرتاث التفسريي

ملراجعة جهود السابقني وطرائقهم يف فهم القرآن وتناول تفسريه، وختليصه من كل ما يعيق الصلة القوية بني 

     لى حياة األمة من التطورات، ملقلق، ويضمن مواكبة الدرس التفسريي ملا طرأ عاملاضي املشرق واحلاضر ا

  .وما جد فيها من املتغريات، ويضطلع �ستيعاب مشكال�ا واإلجابة عن تساؤال�ا

الــيت تواجــه الــدرس التفســريي بوصــفه  -ومــا أكثرهــا  -ومــع االعتبــار هلــذه التحــد�ت جمتمعــة وغريهــا،  

النهضة املنسجمة مع املرجعيـة اإلسـالمية، علـى أسـاس قـراءة واعيـة، ومـنهج متبصـر، مـن أجـل  واجهة قوية حلركة

املــنهج الــذي يســاعد علــى الفهــم اســتئناف الســري احلضــاري، تــربز احلاجــة امللحــة والقويــة إىل البحــث الــدائم عــن 

كنــوٍز وأســرار، ويفــتح   مبــا يبــّني مقاصــده ويوضــح معانيــه، ويكشــف اللثــام عّمــا فيــه مــن" الســليم للــنص القــرآين

  53".والقلوب مغاليقه للعقول
  

  �جهت�اد املهنجــــي يف ال�درس التفس�ـــــري 2.2

ة واالجتهاد فيه أمرا متساوقا مع الدرس التفسريي على حني من الدهر، منذ فرت " املنهج"موضوع لقد ظل 

نزول النص املفسَّر الذي هو القرآن، وعلى امتداد تنزيله إىل اليوم، سعيا وراء الغوص يف مراميه، وطلبا لوجه 

اهلداية فيه؛ وما تنوع مدارس التفسري وتعدد مناهج املفسرين يف املشرق اإلسالمي ومغربه، بل ومن خارج هذين 

                                                
 4:ص -املقدمة/الشحات السيد زغلول.د: االجتاهات الفكرية يف التفسري 50

 89 اآلية النحلسورة  51

 1/12-الشيخ دمحم رشيد رضا: مقدمة تفسري املنار 52

 .217ص /الدكتور يوسف القرضاوي "كيف نتعامل مع القرآن العظيم" 53
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التفسريي، وارتباطه به ارتباط الروح �جلسد، وحرص القطرين إال دليل على احلضور القوي للمنهج يف الدرس 

العلماء على االجتهاد يف موضوعه، على امتداد خط البيان والتبيان لنص القرآن، الذي ال تبلى جدته       

  .وال تنقضي عجائبه

طبيعة وإن قوة هذا االرتباط العضوي بني املنهج والدرس التفسريي بتمام فعلها، وتطور مفعوهلا، راجع إىل 

مثلما أن طبيعة  الفهم  املكان،و  عطاء املتجدد يف الزمنوقدرته على ال ،وخلوده ،متداده� النص القرآين نفسه،

أيضا للدين الذي أساسه القرآن، هي اليت ختول االجتهاد يف النظر املنهجي انطالقا من احلديث النبوي 

، 54"ألمة على رأس كل مائة عام من جيدد هلا دينهاإن هللا يبعث هلذه ا"الشريف املؤسس هلذا العمل التجديدي

  .إال عن طريق االجتهاد، فهو نتيجة من نتائجه، ومثرة من مثرات شجرتهال �يت  -كما هو معلوم   -والتجديد 
  

  

اليت حتمل يف طيا�ا نفس االجتهاد ويكفي الرجوع إىل مقدمات احملررات التفسريية املوجودة واملتداولة، و 

املنهجي الذي غالبا ما يعرب عنه املفسرون يف مقدمات تفاسريهم، للوقوف على مدى انشغاهلم الكبري �ذا 

املوضوع إىل حد املكابدة، بقصد إدراك املراد احلقيقي من معاين القرآن، وحماولة التوصل إىل جوهر داللته 

 على سبيل - يف مقدمة تفسريه  )هـ716ت(مام الفقيه سليمان الطويف البغدادي النقية، مثلما عرب عن ذلك اإل

فإنه مل يزل يتجلجل يف صدري إشكال علم التفسري، وما أطبق عليه أصحاب التفاسري، ومل أر : "بقوله -املثال

بة عن حجر الطريق، أحدا منهم كشفه فيما ألفه، وال حنَّاه فيما حنَّاه، فتقاضتين النفس الطالبة للتحقيق، الناك

لوضع قانون يعول عليه، ويصار يف هذا الفن إليه، فوضعت لذلك صدر هذا الكتاب مردفا له بقواعد �فعة  

، بل إن السعي إىل االجتهاد املنهجي كان ديدن 55"اإلكسري يف قواعد التفسري: يف علم الكتاب، ومسيته

حني عرب القرون، كلما بعدت الشقة بني األمة وكتاب ر�ا، ووقع هلا حتريف يف الفهم واعوجاج  العلماء املصل

يف سلوكها، إذ تتابع جْهد هؤالء العلماء يف هذا السياق يف طرائقهم لتناول حمتوى النص القرآين، إلماطة اللثام 

ن كالم السيد مجال الدين األفغاين، عن سره النوراين، وسعيهم يف اسرتجاع املرياث النبوي، كما هو واضح م

بروح القرآن والعمل مبعانيه ومضامينه، إىل االشتغال �لفاظه وإعرابه والوقوف  انصرفنا عن األخذ":حيث قال

أحكام فرضية،  عند �به دون التخطي إىل حمرابه، وإمنا حنن اليوم محلنا مع القرآن ألفاظا ومناقشات حول

به، وأضفنا إليه من الشرح  البشر وال هي من وسائل هدايتهم إىل اإلميانواستنتاجات ليست يف مصلحة 

  56."العامة والتفسري ماال حيصل له سوى اإلغراب وإرضاء
  

  

                                                
 4/109 كتاب املالحم: رواه أبو داود يف سننه 54

 27ص/مقدمة اإلكسري يف قواعد التفسري 55

  99.98ص/ دمحم املخزومي: األفغاين نقال عن خاطرات مجال الدين 56
  

 



16 
 

     مرونة اإلسالم، ووسيلة من مظاهر  ا�رز  امظهر و أمرا مرغو� فيه يف كل زمان ومكان،  االجتهادوإذا كان 

الدرس التفسريي أحوج إىل ذلك من غريه،  فإنواكبته للحياة املتطورة املتجددة، من وسائل مسايرته للعصر، وم

ألنه حمور كل جتديد لفهم الدين، السيما يف بداية القرن العشرين، زمن جتدد ابتالء األمة �ملدنية احلديثة الغربية 

ة ضأزمات، وخلقت أرضية خصبة ملعرتك التحوالت، حيث كان لزاما على دعاة النهاليت  أفرزت مشكالت و 

بنظر منهجي جديد، يالئم " الدرس التفسريي"العكوف على  وإصالح أحوال املسلمني، ،تجديد أمر الدينل

آن مشس املناهج التفسريية للقر  ]هذا القرن[أشرقت بشروق مشس "حتوالت العصر ومستجداته ومتطلباته، حيث 

57"ومبا فيها من �طل الكرمي مبا فيها من حق 
 58يةالتفسري املؤلفات يف كثرة الفريد فتجلى هذا الفتح املنهجي  

اليت  59اجتاهاته ، بتعددكافة أبعاد احلقل التفسرييلتشمل   واتساع دائر�ا، ،وتطور مناهجها ،بتنوع أساليبها

فكانت احلاجة شديدة إىل تفسري تتوجه ( :دمحم رشيد رضا بقولهما خلَّصه الشيخ  نتيجة فاقت كل التوقعات،

نزل ألجله يتفق مع اآل�ت الكرمية املنزلة يف وصفه، وما أ الوجه الذي ية األوىل إىل هداية القرآن، وعلىإليه العنا

مث العناية إىل مقتضى حال هذا العصر يف سهولة التعبري، ومراعاة ... بشري واهلداية واإلصالحمن اإلنذار والت

60.)أفهام صنوف القارئني، وكشف شبهات املشتغلني �لفلسفة والعلوم الطبيعية وغريها
   

الذين حيملون مهوم األمة، اء والزالت هذه الدعوة املباركة مستمرة يف منظور متجدد على أيدي بعض العلم

ويسعون يف بناء جيل فريد يعول عليه يف اسرتجاع اإلرث الضائع من هذه األمة، أمثال األستاذ فتح هللا كولن 

والدكتور الشاهد  61،"على الناس أن جيتهدوا يف تفسري القرآن كل مخس وعشرين سنة:"الذي يقول

لقد صار جتديد بنيان األمة فريضة لتعود، وصار جتديد كيان األمة : "الذي يقول 62-حفظه هللا -البوشيخي

 وما مل يتجدد فهم األمة للقرآن ... ضرورة لتنقذ، وال سبيل إىل شيء من ذلك بغري جتديد فهم األمة للقرآن

لذلك وجب " مفاهيم ونسقافلن تتجدد األمة، ولن يتجدد فهم القرآن حىت يتجدد فهم مصطلحات القرآن، 

  63."جتديد الفهم، من أجل جتديد العمل، من أجل حتسني احلال

                                                
ولعل بزوغ مشس القرن الرابع عشر اهلجري نفث ": يف سياقهاالقولة من أوهلا  ، و9ص/د فهد بن سليمان الرومي.أ: عشر اهلجري اجتاهات التفسري يف القرن الرابع 57

  ".ا جاء به من وسائل وأدوات حديثة، تعني على االطالع وتساعد على االنتشارمب -بعد أن فرتت حينا من الدهر -يف روح هذه املناهج احلياة من جديد 

سري اهلامة اليت أنتجها تفسرياً، فيما يناهز عدد التفا 35إىل  25، أن عدد ما كتب من تفاسري يف كل قرن كان يرتاوح بني بعض اإلحصائيات يف هذا احلقلتشري  58

 .تفسريا 60هذا القرن 

االجتاه املذهيب، و  ،جتاه التفسري البياينالاجتاه العلمي، واالجتاه االجتماعي، و االو  واالجتاه املوضوعي، واالجتاه التحليلي، واالجتاه اإلمجايل، اإلصالحي،االجتاه ك 59

كلمة عامة عن التفسري ..اخلامتة(دمحم حسني الذهيب : التفسري واملفسرون؛ ينظر كتاب ...االجتاه االستشراقي،و  واالجتاه التفسري املقارن، واالجتاه اإلعجاز الرقمي،

 ).ىف العصر احلديثوألوانه 

 .1/10: تفسري املنار 60

 51ص/عبد ا�يد بوشبكة.د: فلسفة جديدة لفهم القرآن الكرمي  61
 ،تقوم أساسًا على نوع جديد من عالقة املفسر �لنص ،ميثل رؤية جديدة ومتكاملة ومغايرة ،بديع يف التفسريلون منهجي "وهو مبدع منهج الدراسة املصطلحية  62

 ".ا عن النمطيةبعيد ،الدائرة املرجعية اليت ينبغي أن يعتمدها املفّسر يف فهم النص وعلى توسيع
   19-18: ص الدكتور الشاهد البوشيخي: الكرمي والدراسة املصطلحية القرآن 63
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  :ةــــــــامتــــــخ - 3
التفسريي،  ع ما تقدم من البيا�ت واإليضاحات عن ثراء ا�ال املنهجي وإغناء آفاقه يف حقل الدرسوم

السيما يف العصر الراهن، من تطور مساره، وتنامي رصيده، واتساع جماله، وامتداد أفقه، فإن املقصود األساسي 

يف حياة األمة وواقعها على النحو الذي أريد بِه وَله، وذلك بربط األمة      -بعدُ - من االشتغال به مل يتحقق 

على أساس فهمه فهما يفي حبسن تدبر آ�ته ومعانيه، حلمل  بنص القرآن ربطا حمكما، -أفرادا ومجاعات  -

األنفس على شرعته ومنهاجه، بتمثل تعاليمه وهدا�ته، مسارا وسلوكا، يف كل املناحي وكافة املستو�ت؛ 

وتفاعل األرواح مع هذا القرآن فيما �خذون وفيما يرتكون، على غرار ما كان عليه حال الرعيل األول        

  .التكفري والتطرف، واجلحود والتخلفعن أمة القرآن، الذي عاش حياته بعيدا من صدر 
  

يف بؤرة اهتمامهم  64إىل وضع هذه القضية العلميـة ،لذا، ألفت نظر الباحثني الناشئني على اخلصوص

اءة، وقيمتها البيانية رعايتها، �عتبار وظيفتها التفسريية البنَّ  وا جهود حبوثهم شطرها، ولريعوها حقَّ العلمي، ليولُّ 

مدعوة إىل الوقوف عند تراثها التفسريي،  -وهي تستشرف غدا جديدا-األمة اليوم "أن و السيما  اءة؛الوضَّ 

ول هذا العلم من مصادره، وختليصه مما التبس به، وتصنيفه، وتكميل جبهود صادقة خملصة الستخالص أص

، وهذا هو الطريق 65"بنائه، ليصري علما ضابطا لبيان القرآن الكرمي من الفهم السليم حىت االستنباط السليم

  .القومي اهلادي إىل الصراط املستقيم

  

 %وهللا املستعان

  

  

  

  

 

 

  

                                                                                                                                                                
 
 ...�رخيها، قواعدها، مصادرها، أقسامها، مدارسها، أعالمها، مؤلفا�ا، تطورها، آفاقها": مناهج تفسري القرآن الكرمي" 64

  يف مدينة فاس املغربية ) مبدع(لعاملية الذي نظمته مؤسسة البحوث والدراسات ا" املؤمتر العاملي للباحثني يف القرآن الكرمي وعلومه"مقتطف من نص ديباجة ورقة  65

  ."الواقع واآلفاق: بناء علم أصول التفسري" :حتت عنوان م2015إبريل  11ـ10ـ9ـ8املوافق , هـ1436اآلخر  ىمجاد 22ـ21ـ20ـ19يف الفرتة 
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  :املراجعقامئة املصادر و 
 النص القرآين برواية اإلمام ورش عن �فع  

 ـــوي الشريف النص احلديثي   النب

 م2/1977الشحات السيد زغلول اهليئة املصرية العامة للكتاب اإلسكندرية ط.د: االجتاهات الفكرية يف التفسري -

  )بدون( م2/1976دمحم حسني الذهيب، ط: التفسري و املفسرون -

 2ط - درا املعرفة، بريوت  /الشيخ دمحم رشيد رضا): املنار(حلكيم تفسري القرآن ا -

  دار الفكر، بريوت .م3/1980ط -حتقيق دمحم بن أيب الفضل / جالل الدين السيوطي: اإلتقان يف علوم القرآن -

  م2/1986ط - بريوت -دار النفائس /الدكتور خالد عبد الرمحن العك: هأصول التفسري وقواعد -

  بريوت -دار إحياء الرتاث العريب)/ـه691ت (القاضي �صر الدين عبد هللا البيضاوي: يل وأسرار التأويلأنوار التنز  -

 م1/2002ط ألوان مغربية منشورات/دكتور فريد األنصاري رمحه هللالل :بالغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار آل�ت الطريق -

   هـ1326/ 1مكتبة كردستان العلمية مصر ط /يعبد هللا بن قتيبة الدينور : �ويل خمتلف احلديث -

   م1973. 2ط-دار الرتاث القاهرة/ شرحه ونشره السيد أمحد صقر ابن قتيبة: �ويل مشكل القرآن -

  هـ1405شعبان)/كتاب األمة( -الدكتور أكرم ضياء العمري: اَصرةالتـُّرَاث واملعَ  -

 م1988 -ريوتدار الفكر ب /ير الطربيأبو جعفر بن جر : جامع البيان -

 بريوت  م1931-1ط /دمحم املخزومي: خاطرات مجال الدين األفغاين -

 م1979بريوت  - دار اآلفاق اجلديدة/اإلسكايف:املتشا�ات من كتاب هللا العزيز درة التنزيل وغرة التأويل يف بيان اآل�ت -

  بريوت    -دار الكتب العلمية)/ هـ945ت (الداوودي املالكي دمحم بن عليمشس الدين احلافظ  :طبقات املفسرين -

  م1973طبعة دار الفكر بريوت /عمار الغريب للدكتور دمحم البهيالفكر اإلسالمي احلديث وصلته �إلست -

 م1/2015ط-مطبعة النجاح) منشورات عامل الرتبية(/عبد ا�يد بوشبكة.د: فلسفة جديدة لفهم القرآن الكرمي -

 م1992- 2نشر مبجلة اهلدى ع /كتور الشاهد البوشيخيللد : القرآن الكرمي روح األمة -

  م2/2005ط -دار الطليعة للطباعة والنشر/ دمحم أركون :القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين -

سلسلة دراسات مصطلحية اليت يصدرها معهد )/4رقم (الدكتور الشاهد البوشيخي: القرآن الكرمي والدراسة املصطلحية -

 م2002دراسات املصطلحية بفاس، مطبعة أنفو برانت فاسال

 هـ1416 -1335/أجراها األستاذ عمر عبيد حسنة مع الشيخ دمحم الغزايل: كيف نتعامل مع القرآن -

 م1999/ـه1419 -1ط. بريوتدار الشروق /الدكتور يوسف القرضاوي :كيف نتعامل مع القرآن العظيم -

                                                           م1993/ 1لبنان ط- م عبد الشايف دار الكتب العلميةحتقيق عبد السال)/م546ت (لسيبن عطية األندا: احملرر الوجيز -

  ةالقاهر  -  الدار العربية للنشر والتوزيع/طه حسني: مستقبل الثقافة يف مصر -

  م5/2000ط -ريب الدار البيضاءاملركز الثقايف الع /نصر حامد أبو زيد. د:مفهوم النص -

  م1/1992ط -دار الفكر اللبناين -حتقيق فر�ل علوان/أمحد بن تيميةالشيخ :مقدمة يف أصول التفسري -

 دمحم عبد هللا دراز. عين بضبطه وترقيمه ووضع ترامجه ذ دار الفكر العريب بدون �ريخ/الشاطيب:يف أصول الشريعة املوافقات -
  م2005س _2ع/نشر مبجلة رسالة القرآن) مقال( /لدكتور أمحد عباديا: لقرآن ا�يد نظرية الرتتيل يف ا -
 


