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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،ابرئ اخلالئق أمجعني ،ابعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب القاسم
املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية على
أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
حبث عن مناهج التفسري
وقطعية ظواهر القرآن
()1
قال هللا العظيم يف كتابه الكرمي( :وأَنْ زلْنا إِلَي َ ِ ِ
ّي لِلن ِ
َّاس ما نُ ِِز َل إِل َْي ِه ْم َول ََعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن)( )1وقال جل امسهَ ( :وما
ك ال ِذ ْك َر لتُبَ ِِ َ
َ َ ْ
ِ
اخ َُو َن ِيف الْعِلْ ِم)( )2وقاال جاال وعاال( :نَ ز َل بِ ِ ال روْل ْاألَم ّي َعل قَلْبِ َ ِ
ِ
الر ِ
يَ ْعلَ ُم َأْويلَ ُ إِ َّ َّ
رين
اُُ َو َّ
ُ
َ
ك لتَ ُك و َن م َن ال ُْذ ْن ذ َ
ُ
بِلِ ٍ
سان َع َرٍِب ُمب ٍ
ّي)(.)3
ِ
حمور البحث سيكون إبذن هللا تعاىل حول (منا هج التفسا)) وتقييمهاا واراساة نقااق القاوة أو الياع ويهاا أو ماد احتها
وسقمها ،ولنمهد لذلك بتمهيدات:
القرآن هو الدليل عل أفضل املناهج
التذهي د األول انااه قااد يقااال ان خاا) الياال علااى الكتاااب العزيااز هااو الكتاااب نفسااه ،وان خاا) ماان يصا القاار ن هااو القاار ن
نفسه ،وعلينا ،لكي نكتشا املانهج األسالم يف التفسا) والتأويال ان نساتنطق الكتااب العزياز بنفساه ،وهال اناه ،أ اال ،،حباجاة إىل
تفس)؟ ومن هو املفسر أو املفسرون للكتاب العزيز؟ وهل للتفس) والتأويل من ضوابط؟ وما هي تلك اليوابط؟ وهكذا .وسيأيت
الكالم حول هذه املقولة.
طوائف أربع من اآلايت حول عالقتنا ابلقرآن الكرمي
التذهيد الثاين ان اآلايت القر نية اليت تتحدث عن القر ن احلكيم وهذا الذكر العظيم ،قاد تبادو يف النظارة األوىل متفالفاة أو
حىت متناقية؛ وقد تنقسم بدوا ،إىل أربع طوائ :
الطائفة األوىل :ما يفيد ان تفسا) القار ن وتبييناه موكاول إىل الرساول األعظام الى هللا علياه والاه وسالم كقولاه تعااىلَ ( :وأَنْ َزلْن ا
إِلَي َ ِ ِ
ّي لِلن ِ
َّاس ما نُ ِِز َل إِل َْي ِه ْم َول ََعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن) والذكر هو القر ن ،واآلية مطلقاة و صصااب ابملتشاابه مان الاذكر بال
ك ال ِذ ْك َر لتُبَ ِِ َ
ْ
إطالقها يفيد العموم ورغم انه (نُ ِِز َل إِل َْي ِه ْم) إال انه ينبغي ان يبني الرسول لى هللا عليه واله وسلم (لِلن ِ
َّاس ما نُ ِِز َل إِل َْي ِه ْم).
الطائفة الثانية :ما يفيد بظاهره حاجة (التأويل) إىل املفسر ،اون التفس) ،وذلك كقوله تعاىلُ ( :هو الَّذي أَنْ ز َل َعلَي َ ِ
اَ
َ ْ
ك الْكت َ
َ
ات ُه َّن أُك ال ِ
ات فَ ََّم ا الَّ ذين يف قُلُ واِِم َييْ ُم فَ ي تَّبِع و َن م ا َأ اب َ ِم ْن ُ ابْتِْ ِ ِ ِ
ْكت ِ
اء
اَ َوأُ ََ ُر ُمتَأ ِاا ُم
آايت ُْْ َكذ ُم
ِم ْن ُ ُم
َ ُ
َ
ْ
َ
اء الْفتْ نَ ة َوابْتْ َ
َ
ِِ
ِ
اُ و َّ ِ
آمنَّ ا بِ ِ ُك ل ِم ْن ِع ْن ِد َربِِن ا َوم ا يَ َّذ َّكر إِ َّ أُولُوا ْاألَلْب ِ
اَ) واآلياة الكرةاة
الراخ َُو َن ِيف الْعلْ ِم يَ ُقولُو َن َ
َأْويل َوما يَ ْعلَ ُم َأْويلَ ُ إِ َّ َُّ َ
ُ
خصت (أتويل الكتاب) ابهلل تعاىل وابلراسفني يف العلم ،مما يفهم منه عروا ،،ان (تفس)ه) ةكن للكل ان يتناوله.
ّ
( )1سورة النحل :ية .44
( )2سورة ل عمران :ية .7
( )3سورة الشعراء :ية .195-193
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ِِ
ّي َعل
ْل ْاألَم ُ
الطائفاة الثالثااة :ماا يفيااد بظااهره اسااتغناء القاار ن عان احلاجااة إىل مفسار ،وذلااك كقولاه تعاااىل( :نَ َز َل ب ال رو ُ
مبني؛ إذ يقتصر تعاىل على (بِلِ ٍ
ك لِتَ ُكو َن ِمن الْذ ْن ِذرين بِلِ ٍ
سان َع َرٍِب ُمب ٍ
سان
قَلْبِ َ
ّي) ذلك ان ما هو ُمبني وانه غ) حمتاج إىل ِّ
َ ُ َ
ِ
َعرٍِب) ليقاال ابن العاريب قاد يكاون غامياا ،أو معقادا ،أو مبهماا ،بال و افه بكوناه (بِلِس ٍ
ان َع َرٍِب ُمب ٍ
ّي) ونظ)هاا قولاه تعااىل ( َولَ َق ْد
ِ
َِ
َّ ِ ()1
ِ
ِ
ِ
مأول ،بال وقولاه
يَ َّ
س ْرََن الْ ُق ْرآ َن لل ِذ ْك ِر فَ َه ْل م ْن ُمدك ٍر) وحيث ان القر ن قد يسره هللا تعاىل للذكر وال حيتاج إىل مفسر وال إىل ّ
ِ
ِ
ت ِم ْن لَ ُد ْن َح ٍ
كيم ََب ٍري)( )2إذ املفصل واحملكم غ) حمتاج إىل روع إهبام وكش إمجاال
صلَ ْ
ُحكِ َذ ْ
تعاىل( :الر ك ُم
ت آاي ُ ُ ُُثَّ فُ ِ
تاَ أ ْ
حيث ال إمجال ويه وال إهبام.
الطائفة الرابعة :ما تصرح ابألمر ابلتدبر يف القر ن الكرمي أو التفك) ويه ،كقوله تعاىل( :أَفَال يَتَ َدبَّ ُرو َن الْ ُق ْرآ َن َو لَ ْو ك ا َن ِم ْن
ِع ْن ِد غَ ِري َِّ
اُ ل ََو َج ُدوا في ِ ا َْتِالفاً َكثرياً)( )3و(أَفَال يَتَ َدبَّرو َن الْ ُق ْرآ َن أ َْك َعل قُلُ ٍ
وَ أَقْفاُلُا)( )4وكذلك قولاه ( َول ََعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن)
ْ
ُ
بعد قوله تعاىل (وأَنْ زلْنا إِلَي َ ِ ِ
ّي لِلن ِ
َّاس ما نُ ِِز َل إِل َْي ِه ْم).
ك ال ِذ ْك َر لتُبَ ِِ َ
َ َ ْ
واحلا ل :ان ظاهر الطائفة األوىل :ان عالقة اإلنسان ابلقر ن الكرمي مطلقا ،متار عام مفسار وحاارح ومباني هاو الرساول العظايم
سنا) ).
(وكذلك أهل بيته عليهم السالم ألهنم مدينة علمه وابهبا بل ولقوله تعاىلَ ( :وأَنْ ُف َ
والطائفة الثانية :تفيد مرجعية الراسفني يف العلم يف (التأويل) ويفهم منهاا ان العالقاة باني اإلنساان والتأويال متار عام الراسافني
يف العلم وأوهلم الرسول لى هللا عليه واله وسلم اما العالقة بني اإلنسان والتفس) وال حتتاج إىل واسطة.
وظااهر الطائفااة الثالثااة :ان القار ن الكاارمي ،ال حيتاااج يف وهمااه وتفسا)ه و ...إىل وساايط ألنااه بلساان عااريب مبااني وألن هللا يسااره
للذكر و جيعله مع ّقدا ،ليحتاج إىل وسيط وحارح.
وظاهر الطائفة الرابعة :ان عالقة اإلنسان ابلقر ن عالقة مباحرة ولكنها مع ذلك حتتاج إىل التدبر والتفك) ،وبالتادبر والتفكا)
ينال اإلنسان جواهر القر ن الكرمي ،وليس ابلنظرة السطحية العابرة.
وسيأيت الكالم إبذن هللا تعاىل عن وجه اجلمع بني هذه الطوا ئ مبا يكش لنا (املنهج التفس)ي) األسلم واألكمال واألقارب
لإل ابة إن حاء هللا تعاىل.
التفسري والت ويل والتف ِكر والتدبِر وا ختلهاك
التذهيد الثالث ان هنالك ستة عناوين معروية تش ّكل اجلسور الرابطة بني اإلنسان والقر ن وهي بني ما ّارح باه يف الكتااب
والسنة وبني م ا اخرتعه اإلنسان ،والعناوين الستة هي( :التفس)) و(التأويل) و(التدبر) و(التفكر) و(االستلهام) و(التفس) ابلرأي)
والواجب اراسة معانيها واالالهتا ،ومد حتها أو سقمها ،وضوابطها وقواعدها واملنااهج الصاحيحة أو األقارب للصاحة ويهاا،
وهذا ما سيجري البحث عنه تباعا ،إبذن هللا تعاىل ،وسيجري الرتكيز ،ابلطبع على مناهج التفس) ،وسيظهر منها ،تبعا ،،وبوضوح
اليااابط يف (التاادبر) يف القاار ن الكاارمي ويف (التفكاا)) يف ايتااه ،ومهااا اللااذان حاار ّ هللا ساابحانه عليهمااا بقولااه( :أَفَ ال يَتَ َدبَّ ُرو َن
الْ ُقرآ َن ولَو كا َن ِمن ِعنْ ِد غَ ِري َِّ
اُ ل ََو َج ُدوا في ِ ا َْتِالفاً َكثرياً) و(أَفَال يَتَ َدبَّرو َن الْ ُق ْرآ َن أ َْك َعل قُلُ ٍ
وَ أَقْفا ُُل ا) وبقولاه ( َول ََعلَّ ُه ْم
ْ
ْ
ْ َْ
ُ
( )1سورة القمر :ية .40 ،32 ،22 ،17
( )2سورة هوا :ية .1
( )3سورة النساء :ية .82
( )4سورة حممد :ية .24
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يَتَ َف َّك ُرو َن) ولكن هل أبواب التدبر ُمشرعة على منتهاها؟ وهل أبواب التفك) مفتّحة على مصراعيها؟ وماذا عن االستلهام؟
إشارة لالختلهاك يف التفسري
ولنشر ههنا إحارة عابرة لالستلهام ألنه يبدو مصطلحا ،جديدا ،غ) مطروح عااة ،عكس التفس) والتأويل اللذين كثر احلديث
عنهما ،وعكاس التفكار والتادبر اللاذين ال حاك يف مشاروعيتهما ومطلوبيتهماا ولكان جيا ِر احلاديث عان حادوامها ونسابتهما ماع
التفس) ابلرأي ومع التأويل والتفس) ،اما (االستلهام) ولم يطرح عااة..
واالستلهام نعين به اصاذ ايت القار ن الكارمي منطلقاا ،للسافر إىل واا أو ِرحااب أخار  ،مماةلاة أو مقارباة أو مشااهبة مان وجاه
اون وجه ،أو نفسره ابنه نوع من أنواع توارا اخلواطر لكن غ) املنفلتة ابملرة بل اليت تستهدي ابلناب ولكن من اون ان تتقيد به،
وقد نفسره بوجوه أخر (وسيأيت الكالم عنها وعن تقييمها وعن الصحيح والسقيم ويها) وعلى أي وان التفسا) االساتلهامي قاد
يراا به (الفييي) وهو ابطل اون حك ،وقد يراا به غ)ه وويه وجوه ،ولكن نش) هنا إىل امنوذج منها مما ال إحكال وياه ،وسايأيت
الكالم عنه وضوابطه واملائز بينه وبني التفس) ابلرأي وبني ما ال يقبل منه أييا ،حىت وإن يع ّد تفس)ا.،
الس ِ
صيِِ ٍ
ات َوَر ْع ُمد
ب ِم َن َّ
ذاء في ِ ظُلُذ ُم
ومن النماذج ما استلهمه السيد األخ األكم قدس سره من اآلية القر نية الكرةة (أ َْو َك َ
َوبَ ْر ُمق)( )1وقال يف مجلة تعليقاته على هذه اآلية الشريفة
(املثال الثاين اخلسارة ...بدل الربح
أما املثال الثاين ،وهو يتعلق خبسارة املناوقني ،بدل الربح.
وأساسا ،نقول :أن كل حيء انوع خلقه هللا سبحانه ،ةكن أن يتحول إىل عنصر هدم ،إذا أساء اإلنسان العمل.
والكهرابء وسيلة انوعة يف جماالت كث)ة من جماالت احلياة ،كإعطاء الدفء يف الشتاء القارس ،وإعطاء الما يف احلر الالهب،
وحتريك املعامل اليفمة اليت صدم حياة اإلنسان ،ولكان هاذه الوسايلة باذاهتا ةكان أن تتحاول إىل لاة لقتال احليااة واألحيااء ويماا
إذا اسيء التعامل معها...
والذرة ةكن أن تكون عامل بناء ،يف الوقت الذي ةكن أن تصبح ويه معول هدم ...وهكذا...
ولنعد إىل اآلية الكرةة...
وهي تتناول ظاهرة "املطر" وظواهر طبيعية أخر :
إن املطر عامل بناء للحياة ،وهو يسقي احلقول وينبت الزروع ،وحييي األراضي امليتة ،ويروي الظامئني ...و ...و...
ولكن هذا املطر الذي هو وسيلة خ) ورمحة يف النظام الكوين ،ةكن أن يتحول إىل أااة هدم للحياة إذا اسيء التصرف معه.
وهكذا األمر يف الظواهر الطبيعية األخر املصاحبة للمطر.
وإال ...حتااول املطاار بذاتااه إىل ساايل ماادمر يهاادم احلياااة ،وكاااا الاام أط ا أبصاااران ،والرعااد يصاام ذاننااا ،والص اواعق تصاايبنا
ابملوت...
وهكذا حال املناوقني جتاه "احلجة الظاهر" (الرسالة اجلديدة) ...إهنم يستفيدوا مان هاذه الرساالة ،بال تيارروا هباا – بسابب
سوء اختيارهم – أبلغ اليرر.
يقول القر ن الكرمي يف هذا األمر:
( )1سورة البقرة :ية .19
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(أو) مثاال خاار يصااور حااال املناااوقني جتاااه "احلجااة الظاااهرة" (الرسااول) بعااد أن كااان املثااال األول يصااور حااال املناااوقني جتاااه
"احلجة الباطنة" (العقل).
(كصيب) مطر يهطل (من السماء) من جهة العلو...
(ويه) يف هذا املطر لوازم طبيعية تكتن به وحتيطه ،من( :ظلمات) متكاةفة.)1()...
والحااق قولااه (وأساس اا ،نقااول )...ولاايس هااو تفس ا)ا ،باال هااو اسااتلهام ولاايس هااو ماان ابب االسااتعمال باال ماان هااو ماان ابب
االنتقال؛ ولذا يقول بعدها (ولنعد إىل اآلية الكرةة) مث قوله (وهكذا حال املناوقني) .وتأمل
إشكال القرآن ظين الد لة يف ظواهره عذوما ومطلقا و...
التذهيد الرابع ان املعروف:
أوال :،ان (الداللة) قد تكون قطعية وقد تكون ظنية.
واثنيا :،ان (النصوص) االلتها قطعية و(الظواهر) االلتها ظنية.
واثلثاا :،ان (العمومااات) و(املطلقااات) و(املفاااهيم) وأحااباهها ،ماان الاادو ّال الظنيااة؛ لوضااوح انااه مااا ماان عااام إال وقااد خاااب وان
اإلرااة اجلدياة كثا)ا ،مااا تنفاك عاان اإلرااة االسااتعمالية وان املطلاق إمنااا يعا ّام بمكاة مقاادمات احلكمااة وهاي ظنيااة عااااة ،وأن املفاااهيم
ظنية أو هي أباىن ارجات الظن كمفهوم اللقب والو  ،وحىت أقواها وهو مفهوم الشرق وانه يرتاوح بني قطعي وظين.
ورابعا :،ان القر ن الكرمي ملايء ابلعموماات واملطلقاات واملفااهيم و ،...ورغام اهناا مان (احملكماات) وليسات مان (املتشااهبات)،
كماا هاو مبال علمااء الكاالم واأل اول والتفسا) إال الشااذ مان بعاال االخبااريني ،إال ان املشاكلة الايت قاد تثاار هاي اهناا ظنيااة ،إذ
املتشابه ما تشابه املراا منه على سامعه ولم يكن له ظهور يف معل ،واحملكم قد يكون نصا ،وقد يكون ظاهرا ،وال يتشابه املاراا مناه
على سامعه ولكنه ،على أية حال ظين.
واملشكلة يف ظنية القر ن الكرمي ،يف الكث) جدا ،من ايته اليت هي املدار يف الكالم واأل ول والفقه واألخال وخمتل حاوون
احلياااة ،كمااا يقااول الاابعال :هااي ان ذلااك يعا ّد وْهناا ،يف الداللااة وضااعفا ،وهااو خمااال لإلتقااان واإلحكااام الااذي يصاارح بااه تعاااىل يف
ِ
ِ
ت ِم ْن لَ ُد ْن َح ٍ
كيم ََب ٍري) بال ااعاى الابعال اناه منااف إلعجااز القار ن الكارمي وسايأيت نقال كاالم
صلَ ْ
ُحكِ َذ ْ
(ك ُم
ت آاي ُ ُ ُُثَّ فُ ِ
تاَ أ ْ
بعال العلماء يف ذلك وسنجيب هنا عن اإلحكال األول مبا سايلقي الياوء علاى اجلاواب عان اإلحاكال الثااين أيياا ،ويفياد ،ويماا
سنوضحه الحقا ،،ابن ذلك هو اإلعجاز بعينه ونقول:
أجوبة ثالثة
انه قد جياب عن حبهة ظنية الكث) من ايت القر ن احلكيم بوجوه ةالةة:
أو ً القرآن قطعي الد لة يف ظواهره
الوج األول ان يقال :ابن (الظواهر) كلها قطعية الداللة وليست ظنية الداللة ،خالوا ،للمبل املشهور ،وذلك استنااا ،إىل ان
العارف يفهام مان الظاواهر ماداليلها ابلقطاع واليقاني وال يارتاا ويهاا وال يار مسااغا ،للتأمال قطعاا ،،أال تار ان األب لاو قاال البناه:
(أكرم الييوف) وانه يفهم منه قطعا ،وجوب إكرام كل الييوف ،واناه يتسااو لاد ناوع النااس قولاه (أكارم كال ضاي ) و(أكارم
اليايوف) مااع ان (كاال) نااب يف العمااوم و(الياايوف) مجاع حملااى أبل وهااو ظااهر يف العمااوم إذ مااا أكثار التفصااياب يف مثاال هااذا
( )1السيد حممد رضا الش)ازي ،التدبر يف القر ن ،ق /2اار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع ا ب)وت.513-511 :
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العام؟

اثنياً القرآن قطعي احلجية وإن كان ظين الد لة
الوج الث اين ان يقااال ابن املعيااار هااو (احلجيااة) ولاايس (الداللااة) والداللااة وإن كاناات ظنيااة إال ان احلجيااة قطعيااة واملاادار يف
القر ن الكرمي على احلجية ابألساس .توضيحه:
ان (احلجية) تعين لزوم اإلتباع ،حسب الشيخ االنصاري ،أو تعاين املنجزياة واملعذرياة حساب احملقاق اخلراسااين أو تعاين ماا يقاع
أوساط يف القياااس حسااب املا)زا النااائيين أو ت عااين ماا حيااتج بااه املاوىل علااى العبااد والعباد علااى املااوىل حساب املعاال اللغااوي( ،)1وهااذه
املعاااين كلهااا قطعيااة يف (الظاواهر) وااالظواهر حجااة قطعاا ،وال يياار حبجيتهااا القطعيااة ظنيااة االلتهااا إذ (ظنيااة الطريااق ال تنااايف قطعيااة
احلكم) وذلك نظرا( ،لقطعية احلجية).
واملعيار هو (احلجية) ألن عالقتنا ابلقر ن الكرمي هي عالقة املفلو بكتاب خالقه ،واخلالق جل امسه أمر وهنى ونصح ووعق
ومثّل وأخم ،واملراا من العبد ويها :االنقياا واالمتثال واالتعاظ واالعتبار واإلذعان والتصاديق ،وهاي قطعياة يف ذلاك كلاه إذ جياب
االنقياا قطعا ،عند قيام احلجج الظاهرية ..وهكذا..
اثلثاً الظواهر قطعية الد لة بعد الفحص
الوج الثالث ان (الظواهر) قطعية الداللة بعد الفحاب وظنية الداللة قبله ،وهذا هو الرأي املفتار( )2الذي تقواان إليه الدقة
كماا يساوقنا إليااه العارف وهااو جمماع العروياة والدقيااة ،ويعاد هااذا مادخال ،يسااتبطن اجلاواب عان إحااكال صاال الطوائا األرباع ماان
اآلايت الكرةة والذي ميى يف در البحث ،ونقول:
أصاب ،ولذلك وانك إذا مسعت عاماا ،ااارا ،مان املاوىل واناه ،يف البادأ،
انه ال حك يف ان العام ،وهو من الظواهر ،ةكن ان ّ
ظاين الداللااة ،واملظنااون هااو تطااابق إرااتااه اجلديااة مااع اإلرااة االساتعمالية؛ ولااذا ال جيااوز التمسااك بعمومااه قباال الفحاااب عاان وجااوا
خمصاب له وعدمه ،ولكنك إذا وحصت ولم تعثر على خمصاب ،وانك تقطاع ابن ظااهر الكاالم هاو املاراا اجلادي للماتكلم قطعاا،،
وذلااك بعااد مسالّمية قاابح أتخاا) البيااان عاان وقاات احلاجااة ،وتكااون الداللااة ظنيااة قباال الفحاااب وقطعيااة بعااده ،وامااا إذا عثاارت علااى
خمصاب وان العام سيكون قطعي الداللة على ما عدا مورا اخلاص (أي على الباقي) ويكون اخلاص قطعي الداللة على موراه.
وبذلك يظهر وجاه احلاجاة إىل الرساول الى هللا علياه والاه وسالم واألئماة علايهم الساالم واناه ال جياوز وال يصاح تفسا) القار ن
الكاارمي قباال الفحاااب ،يف كلمااات الرسااول االى هللا عليااه والااه وساالم وأباواب علمااه علاايهم السااالم  ،عاان خمصصاااته أو مقيداتااه أو
قرائن اجملاز مبفتل أنواعه ويه.
وبذلك يتيح الوجه يف قوله تعاىل( :وأَنْ زلْنا إِلَي َ ِ ِ
ّي لِلنَّ ِ
اس م ا نُ ِِز َل إِلَ ْي ِه ْم َول ََعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن) واان الظاواهر كلهاا
ك ال ِذ ْك َر لتُبَ ِِ َ
َ َ ْ
حتتاج إىل بيان اما لتأكيدها وتثبيتها واما لصروها إىل املراا الاواقعي منهاا بقريناة مان املاتكلم نفساه أو ممان نصابه مساووال ،عان تبياني
كالمه.
وبذلك ظهر أييا ،انه ال يصح القول ان ظواهر القر ن حيث اهنا ظواهر وهي حجة مطلقا ،ولنا ان نعمل هبا مان اون الرجاوع
إىل (أ َْه َل ال ِِذ ْك ِر) واننااا إمنااا هتاااجهم يف تفساا) املتشاااهبات واجملمااالت ال غاا) ،إذ ظهاار اننااا هتاااجهم علاايهم السااالم يف تفساا)
وصلنا الكالم عن معاين احلجية العشرة يف كتاب (معاين احلجية ومصاايقها).
(ّ )1
( )2وال مانعة مجع بينه وبني الوجه السابق.
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الظواهر أييا ،وانه ال جيوز تفسا)ها والعمال هباا قبال الرجاوع إلايهم ليبيناوا لناا تطاابق اإلرااة اجلدياة ماع اإلرااة االساتعمالية يف هاذه
اآلية أو تلك ،وعدمها.
وبذلك ظهر أييا ،ان قوله تعاىل (بِلِ ٍ
سان َع َرٍِب ُمب ٍ
ّي) ال يتناىف مع احلاجة إىل مفسر وانه قد جياب با:
ِ
أ -انه (مبني) يف مرحلة الظاهر واإلرااة االستعمالية ،وحباجة إىل الرسول لى هللا علياه والاه وسالم ليباني املاراا اجلادي مناه يف
مرحلة الواقع واإلرااة اجلدية.
ب -أو جياب ابنه مبني اما بذاته أو بقرائنه اليت ترجع إليه أييا.،
ج -أو جياب ابنه مبني مقيدا ،ابآلية األخر (وأَنْ زلْنا إِلَي َ ِ ِ
ّي لِلن ِ
َّاس ما نُ ِِز َل إِل َْي ِه ْم).
ك ال ِذ ْك َر لتُبَ ِِ َ
َ َ ْ
ا -أو انه مبني بذاته ،لكن القابل خمتل  ،والقابال املطلاق الاذي تتجلاى لاه بيناتاه هاو الرساول الى هللا علياه والاه وسالم و لاه
عليهم السالم.
وسيأيت تنقيح هذه األجوبة مع بعال الكالم حوهلا ومع ضميمة غ)ها ،تفصيال ،إبذن هللا تعاىل.
األنواع ا ثىن عأر ملناهج التفسري
التذهي د اخل ام ان مناااهج تفساا) القاار ن مناااهج كثاا)ة ،خمتلفااة ومتنوعااة ،وهااذه املناااهج ةكاان تصاانيفها إىل أربعااة أ ااناف
رئيسية حبسب العلل األربع ،وقد يكون تتنوع التفاس) بلحاظ العلة املااية وقد تتنوع بلحاظ العلة الصورية كماا قاد تتناوع بلحااظ
العلة الفاعلية أو العلة الغائية ،ولكل تلك األنواع اقسام وتفا يل ،وهذه وهرسة ألمهها:
 -1تفساا) القاار ن ابلقاار ن ،وهااو الااذي بااين عليااه تفساا) املي ازان واعتاامه أمااا التفاساا) وأاقهااا ،ولكاان ساايأيت ان هااذا املاانهج
مبعل وغ) حيح مبعل خر وانه رمحه هللا يلتزم به بشكل كامل يف تفس)ه بل وانقال نفسه يف ذلك ،وانتظر.
حيح ،
 -3 -2تفس) القر ن أبحاايث الرسول واألئمة عليهم السالم أو وقل تفس) القر ن ابملأةور ،وهو يتنوع إىل تفس)ه مبطلق ما
و ل إلينا منهم عليهم السالم ،وبتفس)ه خبصوص الرواايت املعتمة.
 -6-4تفس) القر ن أبقوال الصحابة أو التابعني ،وأبقوال املفسرين ،وأبقوال اللغويني ،وهل أقاوال املفسارين أو اللغاويني ماثال،
حجة مطلقا ،أو يف اجلملة يف التفس)؟
 -8-7تفس) القر ن ابلعقل اجملرا أو الصريح ،وتفس)ه ابلعقل املياف او املشوب ،وقد عم عن هذا األخا) بتفسا) القار ن
ابلرأي أو هو أعم منه.
 -9تفس) القر ن ابملعطيات العلمية أو وقل التفس) العلمي.
 -10التفس) االستلهامي.
 -12-11التفساا) العرواااين والتفساا) الصااويف وقااد جيمعهماا التفساا) الباااطين أو اإلحاااري أو الفييااي وقااد يفا ّار بينهااا ،كمااا
سيأيت.
 -13التفس) اهلرمينوطيقي.
 -14التفس) اجلامع بني جمموعة من املناهج السابقة ،وليس بني مجيعها إذ بني بعيها والبعال اآلخر مانعة مجع.
وهنالااك تقساايمات أخاار للتفاساا) كالتفساا) النهيااوي والتفساا) التقلياادي و ...و ،...ساايايت الكااالم عنهااا الحقاا ،إبذن هللا
تعاىل.
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وآَر دعواَن ان احلذد هلل رَ العاملّي وصل هللا عل ْذد وال الطيبّي الطاهرين
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