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 مصطفى فاتيحيد. 

 

 

 

الستدرار املعاين واستمطار ادلالالت يفسح إعمال العقل يف فهم اخلطاب القرآين جماال رحبا  
واستكناه ادلروس والعرب، وألن األمر يتعلق بالويح، حيتاج من أراد تقحم جلته أن يتوسل بعدة منهجية 

اجلنوح إىل جهة اإلفراط أو اتلفريط، كما هو الشأن مع اذلين تنكبوا حتقق الفعايلة وانلجاعة وحتول دون 
أن خيلط بني الويح وبني ما أنتج حوهل من أفهام ورؤى، ومنهم من اطرح عن مهيع الوسطية، فمنهم من اكد  

 لك ذلك مدعيا استنفاد أغراضه وانتهاء مدة صالحيته.

ستبانة معالم استئناف انلظر يف بصائر القرآن ذلا اكن لزاما ابلحث يف املظان املعتربة من أجل ا 
 طياته، وتعذر الزعم بنفاد لكماته. م وهادياته، حتققا وحتقيقا لعدم إماكنية نضوب معالكري

الشيخ حممد  -تنظريا وتطبيقا -ومن هؤالء األعالم املربزين ذوي القدح املعىل واخلربة الواسعة 
واتلنوير، اذلي اتسم تناوهل للقضية بميسم الرسوخ واملسؤويلة   الطاهر ابن اعشور من خالل تفسريه اتلحرير

ام أسلوبه والنسج ىلع منواهل استرشافا لآلفاق الواعدة وتطلعا واإلبداع، ومنه يكون من املفيد استله
 للقراءة اتلفاعلية املجدية وابلناءة.

 إشاكيلة ابلحث:

عمال الرأي وانلظر واعتقاد الغنية يف تسىع هذه الورقة إىل معاجلة إشاكيلة اتلوجس خيفة من إ 
رآن الكريم. وذلا يرنو ابلحث إىل بيان أن طاب القرآين، واتلهيب خشية انتهاك قداسة الق األثر يف فهم اخل

طبيعة انلص القرآين تستلزم إعمال العقل وتفتح جماال واسعا لالستنباط وانبجاس املعاين واندهاق 
 ادلالالت.

ر وانلظر، ومنه يفرتض ابلحث أن من خمارج احلل ض القرآن الزراية بالفكوإن من دوايع تعطيل في 
املفرسين اذلين اكنت هلم اجلرأة الكبرية ىلع تثوير اآليات والسور، واستدرار ابلناء ىلع جهود السابقني من 
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عىن املعاين وادلالالت وادلروس والعرب منه. ومن هؤالء الشيخ الطاهر ابن اعشور اذلي عرف بتحرير امل
 السديد وتنوير العقل املجيد. 

 أسئلة ابلحث: 

 األسئلة اتلايلة:ستتم معاجلة اإلشاكيلة من خالل اإلجابة عن 

ما يه دوايع إعمال الرأي يف اتلفسري؟ ما حجية االجتهاد يف اتلفسري عموما وعند ابن اعشور ىلع 
ب القرآين عند ابن اعشور؟ هل وجه خاص؟ ما جماالت ومظاهر إعمال الرأي يف الفهم واإلفهام للخطا

ان وماكن دون أن يتاح للرأي جمال يستقيم من انلاحية املنهجية القول بصالحية القرآن الكريم للك زم
 لالشتغال؟ وما يه اآلفاق اليت يمكن أن نرتادها ونتطلع إىل حتصيلها بابلناء ىلع ما توصل إيله ابن اعشور؟

 :وأهميته أهداف ابلحث

 ة من املقاصد:إىل حتقيق مجل يهدف هذا ابلحث

 اعد ومنهجيات حمكمة؛االستدالل ىلع أن استئناف انلظر يف الويح رهني بإعمال الرأي بقو 

  بيان أهمية املبادرة يف هذا امليدان وعدم انتظار ردود األفعال، كما هو احلاصل بالنسبة للردود ىلع
 القراءات املعارصة؛

 واتلجديد وإعمال الرأي وانلظر؛ جتلية االرتباط النسيق بني االجتهاد 

 إاعدة االعتبار للممارسة العقلية املسؤولة والقاصدة؛ 

 دم سداد القول بكون القرآن الكريم هو اإلطار املرجيع للرؤية الكونية احلضارية، مع توضيح ع
 احلجر ىلع الفكر يف تعقل معاين القرآن وهادياته وبصائره؛



 

3 

 

 االجتهاد يف اتلفسري

عند الشيخ حممد الطاهر بن اعشور
 مصطفى فاتيحيد. 

 

  من أجل استلهام  -بيقاتنظريا وتط-مارسوا اتلفسري بالرأي تقديم وتقريب نماذج عملية ملفرسين
 رؤيتهم وابلناء ىلع تصورهّم؛

  عند احلاجة إىل اإلفادة من الكسب املعريف املعارص يف أفق اتلفاعل ابلناء مع الويح.الوقوف 

 وبيان ذلك من خالل املحاور اآلتية:

 ابن اعشور؛ الشيخ املحور األول: حجية اتلفسري بالرأي عند

 ثلاين: جماالت ومظاهر إعمال الرأي يف اتلفسري عند ابن اعشور؛ور ااملح

 مستقبلية.املحور اثلالث: آفاق 

  خاتمة.

 

 موجبات االجتهاد بالرأي يف اتلفسري. .1

 موجبات إعمال االجتهاد يف قبل بيان تأصيل ابن اعشور حلجية اتلفسري بالرأي حيسن اإلشارة إىل
الزمان لكه، عطاؤه ال يمكن أن يضاىه بغريه لكريم كتاب الكون لكه وهذا احلقل املعريف، ذلك أن القرآن ا

من الكتب املتأثرة بمحدودية إماكنات أصحابها، ومنه ينبيغ أخذ هذا بعني االعتبار عند اتلفاعل مع 
ري من كنوزه ودرره، ويشلك مانعا من موانع الفهم معطياته، والغفلة عن هذا املسلك حيجب الكث

ب اهلل حبره عميق، وفهمه دقيق، ال يصل إىل فهمه إال من تبحر واالستيعاب، وذللك يقول )الزركيش(: كتا
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يف العلوم، واعمل اهلل بتقواه يف الرس والعالنية، وأجله عند مواقف الشبهات. واللطائف واحلقائق ال يفهمها 
 .(1)سمع وهو شهيد، فالعبارات للعموم ويه للسمع، واإلشارات للخصوص ويه للعقل" إال من ألىق ال

ومنه فإن احلاجة تلبدو ماسة إىل بذل اجلهد واستفراغ الوسع يف الغوص واإلحبار من أجل استخراج 
ناياه من دالالت ومعان. ويف نفس الوقت ما ينطوي عليه كتاب اهلل عز وجل من نفائس، وما يكمن يف ث

: آراء واجتهادات برشية، -تراث املفرسين-يف هذا الرتاث الكبريارسة انلقد ىلع الكسب السابق، ذلك '' أن  مم
ختطئ وتصيب، وتقرتب من انلص وتبتعد، فال يمكن واحلالة هذه قبوهلا كما يه، من دون حتقيق 

فسريه، يلتمزي نلا الرأي وقواعد متينة يقوم عليها: فهم القرآن وت   وتمحيص، ونقد وتقويم، ىلع أسس علمية
ظر املسدد من الفكر املردد، وبهذا انلقد يتقدم اتلفسري ىلع القرب من معاين القرآن من الرواية، وانل

 .(2)واالستهداء بغاياته ومراميه" 

ولقد اعتمد )حممد احلريش( ىلع مسألة املتشابه وتوجيهات العلماء ملعناه يلحل إشاكل القول بوحدة 
تعدده، دون الوقوع يف اتلناقض، فريى أن القول بالوحدة دون اتلعدد لن يستثري عقول انلاس انلص القرآين و

ثم انلفور، ومن جهة أخرى القول باتلعدد املطلق سيكون مداعة إىل االستسهال ومن  ولن حيفز أفهامهم، بل  
 _نسف هوية القرآن سيقود إىل الفهم غري املنضبط بل تعارض الفهوم وتضادها، والك األمرين سيؤدي إىل 

هلذا يرى علماء القرآن أن الوحدة واتلعدد املعنويني يمثالن معا  _وهذا ما حصل مع القراءات املعارصة
ن داليلا ويتحقق. بل إن وصلهم بينهما وصال حمايثا أدى بهم إىل اعتباره نصا به يتعني القرآجوهر ما 

ذن خنلص مع علماء القرآن إىل خالصة مبدئية، ويه متالحم األجزاء ال تنافر فيه وال تناقض... من هنا إ
أو بني  يان واإلمجال،أنه مهما تعددت معاين انلص، ومهما جاءت متفاوتة بني الظهور واخلفاء، أو بني ابل

اإلحاكم والتشابه، إلخ، فإنها يف ذلك لكه ال تأيت إال ملتئمة يف مقصديته العامة ومرتمجة هلا، فكون املعاين 

 

 . 153/ 2م.  1957، 1لبنان، ط   -ن، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة بريوتالربهان يف علوم القرآ دين الزركشي،بدر ال   (1

 . 110م. ص 2007.  1منهج النقد يف التفسري، دار اهلادي، ط إحسان األمني،    (2
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لقرآن ىلع رضوب من اتلعدد واالختالف هو أمر ال يتناىف مطلقا عند القدماء وكونها مسوقة فيه واردة يف ا
 . (3)تتآلفللتعبري عن معىن واحد تتقاطع عنده و

وإذا انطلقنا من هذا املعىن، وبنينا ىلع هذه اتلصور، أتيحت نلا إماكنات هائلة وآفاق رحبة للفهم 
كريم دون تكلف أو تعسف يويل العقل شأوا رفيعا وماكنة سامقة، الواالستنباط واإلفادة، فنجد القرآن 

ويشدد انليع وانلكري ىلع أنماط تعطيله أو احلجر عليه، ولم يرد يف القرآن ىلع اإلطالق ما يمكن أن 
 يستنتج منه ذم للعقل، وإنما اذلي ورد هو ذم اهلوى.

أمر يف اغية األهمية، ويتعلق بكون   إن اتلأمل العميق يف كتاب اهلل املجيد جيعل ابلاحث يقف ىلع
القرآن الكريم يتجاوز مسألة اإلشادة بالعقل وبيان ماكنته إىل ابلناء املنهيج الرايم إىل تكوين العقلية 
العلمية، ولقد أحسن )لؤي صايف( صياغة هذه املسألة حني يقول: لعل أول ما يلفت نظر القارئ لكتاب 

اتلذكري املمزية ألسلوبه يف عرض قضاياه وإيصال رساتله. إذ يتألف  فةاهلل احلكيم من صفاته الفريدة ص
اخلطاب القرآين من عبارات تثري يف نفس القارئ صورا ومشاعر وأفاكرا تدعوه إىل اتلأمل وانلظر يف 

ن األحداث واملواقف اليت يريد القرآن إبرازها، وتدفعه إىل اتلفكري يف مبادئ أفعاهل ونتاجئها. ذلك أن القرآ
الكريم ال يقوم برسد القصص واألخبار رسدا، وال يطرح قضاياه ىلع شلك مجل مفصلة تقود القارئ عرب 
سلسلة من املقدمات املتتابعة واخلطوات املرتاصة حنو نتائج ناجزة، بل ينتيق عبارات مفتاحية تدفع العقل 

 .(4)" إىل اتلأمل العميق وانلظر املدقق لفهم مقاصد اخلطاب واغيات العبارات

وتأسيسا ىلع ما ذكر من قبل ال نملك إال نستغرب من قول )حسني اذلهيب(: لم يرتك األوائل  
، إذ أنهم نظروا إىل القرآن باعتباره لألواخر كبري جهد يف تفسري كتاب اهلل، والكشف عن معانيه ومراميه

 

م.ص  2013. 1دار الكتاب اجلديد، ط  حلريش، حممد، النص وآليات الفهم يف علوم القران، دراسة يف ضوء التأويليات املعاصرة، ا  (3
 بتصرف.  244/245

 . 123م. ص  1998صايف، لؤي، إعمال العقل، من النظرة التجزيئية إىل الرؤية التكاملية، دمشق، دار الفكر، دمشق،   (4
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بدراستهم اتلفسريية اتلحليلية، دستورهم اذلي مجع هلم بني سعادة ادلنيا واآلخرة، فتناولوه من أول نزوهل 
  .(5)دراسة سارت مع الزمن ىلع تدرج ملحوظ." 

وأخال أن مثل هذه األقوال تصدر من أصحابها رغبة منهم يف تقدير جهود السابقني، واالعرتاف 
بسابق فضلهم، ولكنهم ينسون أن االعرتاف بالفضل والسبق ينبيغ أال يقود إىل اتلنكب عن الوسطية، وال 

وجة بما تم تفصيله آنفا، عنا أن القرآن أوسع من أفهام السابقني والالحقني. ولكنها آراء حمجحيجب 
 ونضيف ما ورد عن السابقني أنفسهم. 

فهذا )القايض شمس ادلين اخلويي( يقول: علم اتلفسري عسري يسري، أما عرسه فظاهر من وجوه، 
ع منه، وال إماكن للوصول إيله، خبالف األمثال أظهرها أنه الكم متلكم لم يصل انلاس إىل مراده بالسما

ان يمكن علمه بمراد املتلكم بأن يسمع منه، أو يسمع ممن سمع منه، أما القرآن فتفسريه واألشعار، فإن اإلنس
ىلع وجه القطع ال يعلم إال بأن يسمع من الرسول عليه السالم، وذلك متعذر إال يف آيات قالئل، فالعلم 

كتابه، فلم يأمر نبيه مارات ودالئل، واحلكمة فيه أن اهلل تعاىل أراد أن يتفكر عباده يف باملراد يستنبط بأ
باتلنصيص ىلع املراد، وإنما هو عليه السالم صوب رأي مجاعة من املفرسين، فصار ذلك ديلال قاطعا ىلع 

 .(6)جواز اتلفسري من غري سماع من اهلل ورسوهل" 

شور لرنى كيف تناول املسألة، وهو ما طف إىل الشيخ ابن اع وبعد اذلي تقدم، آن األوان ليك ننع
 سأعلجه يف انلقطة املوايلة.

 اتلفسري بالرأي عند ابن اعشور  .2

ال ختطئ عني القارئ احلضور النسيق للرأي واالجتهاد يف تفسري ابن اعشور، ويقف ىلع ذلك من 
وحترير املعاين لعقل وإجالة الفكر، عنوان اتلفسري اذلي حيمل دالالت عميقة تبني موقفه من إعمال ا

 

 . 363/  2م. 1984التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر،   حممد الطاهر بن عاشور،  (5

 ، مرجع سابق. 16/ 1الربهان يف علوم القرآن  (6
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وانتقاد األقوال وتقويم األفهام، فضال عن سعة اطالع ابن اعشور وثقافته املوسوعية وتبحره يف فنون علمية 
 شىت.

وإذا تأملنا يف تعريف ابن اعشور للتفسري اذلي يقول فيه: هو اسم للعلم ابلاحث عن بيان معاين 
فإننا نستفيد منه أن اتلفسري يتسع ليشمل باإلضافة  (7)اختصار أو توسع".ألفاظ القرآن وما يستفاد منها ب

إىل بذل اجلهد يف بيان معاين األلفاظ، ما يمكن أن تشمله األلفاظ والرتاكيب من معاين ودالالت، مما يسمح 
روس العلمية، والعرب وادلبه اللفظ وال جيافيه االستعمال، ويتم ذلك من خالل بيان األرسار وادلقائق 

 العملية. 

ولقد اختار ابن اعشور طريق اتلوسع يف استجالء املعاين، وتتبع دقائق القضايا مستدراك ومؤيدا  _أ
وناقدا ومكمال، يُثّور اآليات واملقاطع القرآنية، وعيا منه بإطالقية اخلطاب القرآين وال حمدودية مكنوناته 

، كما يوهمه صنيع كثري من لقرآن ىلع معىن واحدزم املفرس محله آي اوخباياه. ويف ذلك يقول: ليس يل
 .(8)املفرسين، حىت كأن آي القرآن عندهم قوالب تفرغ فيها معان متحدة" 

وذللك جنده تنبه بشلك مبكر إىل أسباب فساد علم اتلفسري، ولعل تلك األسباب يه اليت  
تغال بتفسري كتاب اهلل، بعد زناد ابلحث عنده، وفتقت ملكة اإلبداع دليه يلرصف اهلمة إىل االش قدحت 

 مة.أن أحس من نفسه استكمال العدة الالز

 ومن تلك األسباب يه: 

 .الولع باتلوقيف وانلقل اتقاء للغلط اذلي عظموا أمره يف القرآن 

 

 ، مرجع سابق. 10/ 1التحرير والتنوير   (7

 ، مرجع سابق. 367/ 1التحرير والتنوير   (8
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 االجتهاد يف اتلفسري

عند الشيخ حممد الطاهر بن اعشور
 مصطفى فاتيحيد. 

 

 ملعرفة عظمته العمرانية، مثل: اتلاريخ،  الضعف يف علوم يظنونها بعيدة عن القرآن ويه رضورية
 .(9)  ان، والسياسة"وفلسفة العمران، واألدي 

 فسري يقرتح للخروج من هذا انلفق املسدود ما ييل: وبعد أن يلخص ابن اعشور أسباب فساد اتل 

  تفسري الرتاكيب القرآنية جريا ىلع تبني معاين اللكمات حبسب استعمال اللغة العربية، ثم أخذ
 املعاين من دالالت األلفاظ والرتاكيب وخواص ابلالغة؛

 يسمح به انلظم ابلليغ، ولو   ا بدالالت املطابقة واتلضمني وااللزتام، مما املدلولة منهاستخالص املعاين
 تعددت املحامل واالحتماالت؛

 نقل ما يؤثر عن أئمة املفرسين من السلف واخللف مما ليس جمافيا لألصول وال العربية؛ 

 ؛أن يتجنب املفرس االستطراد واالندفاع يف أغراض ليست من تراكيب القرآن 

  (10)اتلفسري بمزنلة ترمجة الكم من لغة إىل أخرى" أال يقترص املفرس ىلع تبيني املعىن حبيث يصري. 

وهلل در ابن اعشور باختياره هذا املنهج املتوازن اذلي ال جينح إىل اإلفراط أو اتلفريط، منهج مجع 
قصيها، ولكن دون الوقوع يف فيه بني تأسيس ابليان ىلع اللغة واألثر، وبني جتلية املعاين واتلوسع يف ت

 اإلسقاطات املتعسفة إىل درجة أن تصبح اآلية كعنوان ملقاالت صحفية.

وعليه يعترب ابن اعشور أن من مقاصد القرآن باعتباره رشيعة دائمة "فتح أبواب عباراته ملختلف 
ذه الرشيعة، وعلماء استنباط املستنبطني، حىت تؤخذ منه أحاكم األولني واآلخرين، وثانيهما تعويد محلة ه

مة، باتلنقيب، وابلحث، واستخراج املقاصد من عويصات األدلة، حىت تكون طبقات علماء األمة هذه األ
 

،  1القاهرة، ط  -حممد الطاهر بن عاشور، أليس الصبح بقريب، التعليم العريب اإلسالمي، دراسة اترخيية وآراء إصالحية، دار السالم  (9
 . 164م. ص    2006

 . 165نفسه    (10
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 االجتهاد يف اتلفسري

عند الشيخ حممد الطاهر بن اعشور
 مصطفى فاتيحيد. 

 

فيكونوا قادرين ىلع استنباط األحاكم  لفهم ترشيع الشارع ومقصده من الترشيع، -يف لك زمان -صاحلة
ظارهم يف املطالعة تادوا العكوف ىلع ما بني أنالترشيعية، ولو صيغ هلم الترشيع يف أسلوب سهل اتلناول الع

 . (11)الواحدة. " 

لقد سلك ابن اعشور منـزاع جتديديا، مجع فيه بني انلقد وابلناء وابلديل، فال يركن إىل املوجود 
بأكمله وال يرفضه جبملته، وإنما يصحح ويقوم ما احتاج إىل ذلك، ويعزز ويثبت ما توفرت هل رشوط 

 عايلة.انلجاعة وآيلات الف 

يتضح من خالل ما سبق أن االجتهاد يف اتلفسري يرتكز ىلع أسس ومقومات معتربة، ووعيا  -ب
من ابن اعشور بأهمية ابلناء انلظري وتقعيد قواعد الفهم السليم وابليان القويم خصص ذللك املقدمة 

 حسه األصويل وعقليته املقاصدية: وهو يستبطن  12اثلاثلة

بالرأي، رشيطة أن يستجمع املفرس مجلة من   واألدلة ىلع صحة اتلفسريحيث ذكر كثريا من احلجج  
العلوم )ويه جمموعة يف قوهل: فاستمداد علم اتلفسري للمفرس العريب واملودل، من املجموع امللتئم من علم 

 ول الفقه قيل وعلم الالكم وعلم القراءات(.العربية وعلم اآلثار، ومن أخبار العرب وأص

  ومن هذه احلجج:

اتساع اتلفاسري وتفنن العلماء يف استخراج معاين القرآن وإرساره وفقا لقوهل صىل اهلل عليه وسلم ال 
 تنقيض عجائبه. ولوال ذلك لاكن اتلفسري يف وريقات صغرية.

قرآن وعدم صحة سماع لك ما قالوه عن إعمال الصحابة واتلابعني لعقوهلم يف استنباط معاين ال •
ما اكن رسول اهلل يفرس من القرآن إال آيات يه وسلم لقول اعئشة )رسول اهلل صىل اهلل عل

 
 . 18/ 3نفسه     (11

 .ر تفسريه مبقدمات عشر بسط فيها منهجه يف التفسريصّدر ابن عاشو   12
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 االجتهاد يف اتلفسري

عند الشيخ حممد الطاهر بن اعشور
 مصطفى فاتيحيد. 

 

ثم إنها أقوال بلغت من الكرثة ما جيعل من املتعذر سماع  (13)(معدودات علمه إياهن جربيل
اللك من رسول اهلل صىل عليه وسلم. وهل استنباط األحاكم الترشيعية من القرآن يف خالل 

سالم إال من قبيل اتلفسري آليات القرآن بما لم يسبق القرون اثلالثة األوىل من قرون اإل
 ؟تفسريها به قبل ذلك

الشبهة اليت نشأت من اآلثار املروية يف اتلحذير من تفسري القرآن بالرأي فمرجعه   وأما اجلواب عن
 إىل أحد مخسة وجوه:

عربية ومقاصد أوهلا: أن املراد بالرأي هو القول عن جمرد خاطر دون استناد إىل نظر يف أدلة ال
هذا ال حمالة إن أصاب فقد الزنول، ف  الرشيعة وتصاريفها، وما ال بد منه من معرفة انلاسخ واملنسوخ وسبب

 أخطأ يف تصوره بال علم.

ثانيها: أن ال يتدبر القرآن حق تدبره فيفرسه بما خيطر هل من بادئ الرأي دون إحاطة جبوانب اآلية 
 دلة دون بعض. ومواد اتلفسري مقترصا ىلع بعض األ

وفق رأيه ويرصفه عن املراد ثاثلها: أن يكون هل ميل إىل نزعة أو مذهب أو حنلة فيتأول القرآن ىلع  
 ويرغمه ىلع حتمل ما ال يساعد عليه املعىن املتعارف.

رابعها: أن يفرس القرآن برأي مستند إىل ما يقتضيه اللفظ ثم يزعم أن ذلك هو املراد دون غريه، ملا 
 من اتلضييق ىلع املتأولني. يف ذلك

 

 رة. القاه – علي بن أيب بكر اهليثمي، نور الدين، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، حتقيق حسام الدين القدسي. مكتبة القدسي   (13
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 االجتهاد يف اتلفسري

عند الشيخ حممد الطاهر بن اعشور
 مصطفى فاتيحيد. 

 

واتلأويل ونبذ الترسع إىل ذلك، خامسها: أن يكون القصد من اتلحذير أخذ احليطة يف اتلدبر 
وهذا مقام تفاوت العلماء فيه واشتد الغلو يف الورع ببعضهم حىت اكن ال يذكر تفسري يشء غري اعزيه إىل 

 .(14)غريه" 

تفسري القرآن، قال " أما اذلين مجدوا ىلع القول بأن  وبعد أن وجه معىن اتلحذير من إعمال الرأي
جيب أن ال يعدو ما هو مأثور، فهم رموا هذه اللكمة ىلع عواهنها ولم يضبطوا مرادهم من املأثور عمن يؤثر، 
فإن أرادوا به ما روى عن انليب صىل اهلل عليه وسلم من تفسري بعض آيات، إن اكن مرويا بسند مقبول من 

سعة معاين القرآن وينابيع ما يستنبط من علومه،  ، فإذا الزتموا هذا الظن بهم فقد ضيقوا صحيح أو حسن
ملجأ هلم من االعرتاف بأن أئمة   وناقضوا أنفسهم فيما دونوه من اتلفاسري، وغلطوا سلفهم فيما تأولوه، إذ ال

تفسري عن انليب صىل اهلل املسلمني من الصحابة فمن بعدهم لم يقرصوا أنفسهم ىلع أن يرووا ما بلغهم من  
 . (15)عليه وسلم" 

ويشيد باذلين لم يتقيدوا يف اتلفسري بما هو مأثور فيقول: هللف در اذلين لم حيبسوا أنفسهم يف تفسري  
القرآن ىلع ما هو مأثور مثل الفراء وأيب عبيدة من األولني، والزجاج والرماين ممن بعدهم، ثم اذلين سلكوا 

 . (16)ن عطية" ابو طريقهم مثل الزخمرشي 

والشيخ ابن اعشور وإن اكن متحمسا ومنترصا للتفسري بالرأي لم حيمله ذلك ىلع أن يشجع ىلع 
اتلجارس وتقحم ميدان اتلفسري دون امتالك العدة العلمية واملنهجية الالزمة ذللك، حيث يقول: فقد رأينا 

اآليات ىلع  من يتصدى بليان معىنت من القرآن، فمنهم تهافت كثري من انلاس ىلع اخلوض يف تفسري آيا
طريقة كتب اتلفسري ومنهم من يضع اآلية ثم يركض يف أسايلب املقاالت تاراك معىن اآلية جانبا، جابلا من 
معاين ادلعوة واملوعظة ما اكن جابلا، وقد دلت شواهد احلال ىلع ضعف كفاية ابلعض هلذا العمل العليم 

 

 ، مرجع سابق. 30/ 1/27التحرير والتنوير    (14

 ، مرجع سابق. 30/  1التحرير والتنوير   15)

 . 1/31نفسه،    (16
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 االجتهاد يف اتلفسري

عند الشيخ حممد الطاهر بن اعشور
 مصطفى فاتيحيد. 

 

ه، وأن يرد األشياء إىل أربابها، يك ال خيتلط  ه، وأن ال يتعدى طورالعاقل أن يعرف قدر اجلليل فيجب ىلع
 . (17)اخلاثر بالزباد، وال يكون يف حالك سواد.

ولقد انتقد الشيخ ابن اعشور اإلمام الشاطيب عندما نىف ارتباط القرآن بالعلوم واملعارف بناء ىلع 
إال ما يكون اعما جلميع العرب. فال قال: ال يصح يف مسلك الفهم واإلفهام  مفهوم األمية عنده وحني

لكف فيه فوق ما يقدرون عليه، وقال أيضا "ما تقرر من أمية الرشيعة وأنها جارية ىلع مذاهب أهلها وهم يت
إيله لك  العرب تنبين عليه قواعد، منها: أن كثريا من انلاس جتاوزوا يف ادلعوى ىلع القرآن احلد فأضافوا 

نطق وعلم احلروف وأشباهها وهذا خرين من علوم الطبيعيات واتلعايلم واملعلم يذكر للمتقدمني أو املتأ
إذا عرضناه ىلع ما تقدم لم يصح فإن السلف الصالح اكنوا أعلم بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه، ولم يبلغنا 

 .(18)م اتلاكيلف وأحاكم اآلخرة" أن أحدا منهم تكلم يف يشء من هذا سوى ما ثبت فيه من أحاك

 ور عدة وجوه ملناقشة الشاطيب يف دعواه:بن اعشيورد ا

األول: أن ما بناه عليه يقتيض أن القرآن لم يقصد منه انتقال العرب من حال إىل حال وهذا  
وموقف ابن اعشور هذا راجح جلالئه ووضوحه بمقارنة ما اكن عليه العرب قبل ميجء اإلسالم،  (19)باطل.''

شوائية وابلداوة إىل اتلحرض واتلنظيم واتلفكري العليم وركوب السنن وقد نقلهم القرآن من اخلرافية والع
اعة الرشيعة ألمية العرب وأنها يف مستوى فهمهم وطاقاتهم وقدراتهم، وإال اكن الكونية. كما أن القول بمرا 

ذهم يف تكليفا بما ال يطاق، يؤدي يف املحصلة إىل القول باتلارخيانية اليت طاملا ترافع املسترشقون وتالمي
 ابلحث عن احلجج هلا.

 

 . 35/ 1نفسه،    (17

 . 1/42م.1975. 2الشاطيب، أبو إسحاق الشاطيب، بشرح عبد هللا دراز، دار املعرفة، بريوت، ط  (18

 ، مرجع سابق. 45\ 1التحرير والتنوير   (19
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 االجتهاد يف اتلفسري

عند الشيخ حممد الطاهر بن اعشور
 مصطفى فاتيحيد. 

 

عوة وهو معجزة باقية، فال بد والوجه اثلاين عند ابن اعشور: أن مقاصد القرآن راجعة إىل عموم ادل
. وهذا (20)أن يكون فيه ما يصلح ألن تتناوهل أفهام من يأيت من انلاس يف عصور انتشار العلوم يف األمة" 

يتناىف مع سجنه يف معهود العرب من حيث املضمون، بل أيضا اعرتاض وجيه ذلك أن خلود إعجاز القرآن 
آخر إىل ما يوضح موقفه، حيث ربط بني دعوة انليب بأن يكون أكرث األنبياء  إن ابن اعشور أشار يف موضع

تابعا يوم القيامة واستلزام ما يدعو انلاس إىل ذلك يف القرآن: فاملناسبة بني كونه أويت وحيا وبني كونه يرجو 
ين يهتدون أكرثهم تابعا ال تنجيل إال إذا اكنت املعجزة صاحلة جلميع األزمان حىت يكون اذلأن يكون 

 .(21)دلينه ألجل معجزته أمما كثريين ىلع اختالف قراحئهم، فيكون هو أكرث األنبياء تابعا ال حمالة" 

ل الشاطيب ولو اكن كما قا -يعنون معانيه-اثلالث: أن السلف قالوا إن القرآن ال تنقيض عجائبه 
وهذا الوجه أيضا ال يقل وجاهة عن سابقيه، آية ذلك أن  (22)النقضت عجائبه باحنصار أنواع معانيه.

عمره من أجله إال لوضع القواعد العلمية الصارمة اليت تعني ىلع  الشاطيب نفسه يف يتيمة دهره وما أفىن
ملا تطلب األمر لك ذلك اجلهد وال استوى فهم كتاب اهلل، ولو أن القرآن ال يتضمن علوم األولني واآلخرين  

عالم والعايم، كما وجدنا الشاطيب أيضا يرصح أن كتابه ال يمكن االطالع عليه إال من اكن ريانا من ال
 . (23)علم الرشيعة

أما الوجه الرابع: فقال ابن اعشور" إن من تمام إعجازه أن يتضمن من املعاين مع إجياز لفظه ما لم 
. ويستدل ىلع هذا بأن اتلفاسري من الكرثة حبيث تند عن احلرص، ولك يفتح اهلل ( 24)تاكثرة" سفار املتف به األ

 

 . 45\1نفسه    (20

 . 126/ 1نفسه      (21

 . 1/42ه  نفس   (22

ستفيد حىت يكون رايان من علم الشريعة، أصوهلا وفروعها، منقوهلا  ومن هنا ال يسمح للناظر يف هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو م  (23
إىل التقليد والتعصب للمذهب، فإنه إن كان هكذا، خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة ابلعرض، وإن كان  ومعقوهلا، غري خملد 

 . 78/  1حكمة ابلذات، وهللا املوفق للصواب. املوافقات . 

 . مرجع سابق. 42/ 1التحرير والتنوير    (24
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 االجتهاد يف اتلفسري

عند الشيخ حممد الطاهر بن اعشور
 مصطفى فاتيحيد. 

 

هل ما لم يفتح لغريه ولم يزعم من هو معتد برأيه أنه أحاط بمعاين القرآن من لك اجلوانب، بل لك واحد من 
 م العلمية يقف ىلع اجلديد املبهر. ابلاحثني ىلع اختالف مؤهالته

قدار أفهام املخاطبني به ابتداء ال يقيض إال أن يكون املعىن األصيل اخلامس: أن م وذكر يف الوجه
مفهوما دليهم؛ فأما ما زاد ىلع املعاين األساسية فقد يتهيأ لفهمه أقوام، وحتجب عنه أقوام، ورب حامل فقه 

 . (25)إىل من هو أفقه منه" 

فيما ليس راجعا إىل مقاصده فنحن وجاء يف الوجه السادس: أن عدم تكلم السلف عليها إن اكن 
ما يرجع إيلها فال نسلم وقوفهم فيها عند ظواهر اآليات، بل قد بينوا وفصلوا نساعد عليه، وإن اكن في

تيف ىلع آثارهم يف علوم أخرى راجعة خلدمة املقاصد وفرعوا يف علوم عنوا بها، وال يمنعنا ذلك أن نق 
 . (26)" القرآنية أو بليان سعة العلوم اإلسالمية

نعم إن سريتهم طافحة باجلرأة يف االجتهاد والفهم واتلثوير، كما أثر عن ابن مسعود، وما أثر عن ابن 
 عباس من عدم الوقوف ىلع ظواهر اآليات.

القول باملعاين اثلابتة للنص القرآين، والقول بصالحية القرآن للك زمان وماكن، فاثلبات وال يستقيم  
قرآن لدلالالت يف زمن واحد، يف حني أن القرآن نزل وصيغ بطريقة تسمح للك يف املعىن يعين استنفاد ال

اد. وهو امللحظ واملقتضيات واإلماكنات والقابلية واالستعدجيل باإلفادة واالستنطاق ىلع حسب الظروف 
 اذلي أشار إيله )حممد بن عبد اجلليل( حيث وقف ىلع تمزي جهود املفرسين يف العرص احلديث بانلظر إىل 

اتلخلص من كثري من االستطرادات اخلارجة عن حد اتلفسري يف غري رضورة الزمة، وكذا تنقية اتلفاسري 
ت املمجوجة، ثم اخلصيصة االجتماعية اليت األحاديث الضعيفة والروايات واإلرسائيليا مما جاء فيها من

تحدثت من نظريات طبعت جهود املعارصين اليت كشفت عن مجال القرآن وروعته، وأيضا بيان ما اس
 

 ، مرجع سابق. 42/ 1رير والتنوير التح  (25

 . 43/ 1نفسه   26
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 االجتهاد يف اتلفسري

عند الشيخ حممد الطاهر بن اعشور
 مصطفى فاتيحيد. 

 

علمية وما اكتشف من حقائق كونية صحيحة موافقة ملا جاء به القرآن، واكن ذلك من أجل أن يعرف 
 .(27)ادل الصالح تلنظيم حياة اإلنسان يف لك زمان وماكن" مون وغري املسلمني أن القرآن هو الكتاب اخلاملسل

آن فهو " كتاب لك عرص، وهل يف لك دهر وإىل هذا املعىن يشري )الرافيع( وهو يتحدث عن إعجاز القر
   .(28)هر ىلع اإلعجاز" ديلل من ادل

وإذ جتىل نلا موقف ابن اعشور من اتلفسري بالرأي واالجتهاد، يلزم الوقوف ىلع أوجه وزوايا إعماهل 
 املحور املوايل. وتفعيله ملا قعد ونظر هل، وهو ما سيتم ذكره ومناقشته يف

  

 

 الكشف عن املعاين املعقولة اليت تنطوي عليها اآليات والرتاكيب القرآنية.  .1

اعترب )الراغب األصفهاين( من العلوم اليت حيتاجها املفرس معرفة األدلة العقلية، والرباهني  
 .(29)واتلحديد، والفرق بني املعقوالت واملظنونات " احلقيقية، واتلقسيم 

وأورد )ابن العريب يف قانون اتلأويل( يف سياق إجابته سؤال: ملاذا يتعلق العلماء بأدلة العقول يف 
سبحانه؟ إن كتاب اهلل مفتاح املعارف، ومعدن األدلة...وأن األدلة العقلية وقعت يف كتاب اهلل معرفة الرب  

ول، دون اتلوابع واملتعلقات من الفروع، خمترصة بالفصاحة، مشارا إيلها بابلالغة، مذكورا يف مساقها األص 
ا الفروع واملتعلقات فكمل العلماء ذلك االختصار، وعربوا عن تلك اإلشارة بتتمة ابليان، واستوفو

 .(30)باإليراد" 

 

 . 198م، ص 2015.  1حممد بن عبد اجلليل، املعىن والتفسري يف التحرير والتنوير، الدار املتوسطية للنشر، ط (27

 . 8م، ص  1973.  9الرافعي، مصطفى صادق، إعجاز القرآن والبالغة النبوية، دار الكتاب العريب ط (28

 . 95م.ص 1984.  1أيب القاسم، مقدمة جامع التفاسري، حتقيق أمحد حسن فرحات، ط  الراغب األصفهاين،  (29

 . 502م.ص 1986. 1ابن العريب أبو بكر، قانون التأويل، دراسة وحتقيق حممد السليماين. مؤسسة علوم القرآن، بريوت، ط  (30
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 االجتهاد يف اتلفسري

عند الشيخ حممد الطاهر بن اعشور
 مصطفى فاتيحيد. 

 

لقد اكن دأب ابن اعشور أن يقف عند اآليات اليت تتناول القضايا الفكرية والعقلية، فيتوسع يف 
 يها. ومن نماذج ذلك ما ييل:اثلاوية فاملعقولة الكشف عن املعاين 

 اخْلَلَْق  جاء عنه يف تفسري قوله تعاىل:    
َ
رِْض فَاْنُظُروا َكيَْف بََدأ

َ
َة اآْلِخَرةَ ﴿قُْل ِسرُيوا يِف اأْل

َ
ُ يُنِْشُئ النَّْشأ  ُثمَّ اَّللَّ

ٍء قَِديٌر﴾ ٰ لُكِّ يَشْ َ ىلَعَ  (.20)العنكبوت:  إِنَّ اَّللَّ

ليهم ترك االستدالل بما هو بمرأى منهم، إىل إرشادهم لالستدالل اإلنكار عتقايل من اعرتاض ان
بما هو بعيد عنهم من أحوال إجياد املخلوقات وتعاقب األمم وخلف بعضها عن بعض، فإن تعود انلاس بما 

 ك أمر اهللبني أيديهم يرصف عقوهلم عن اتلأمل فيما وراء ذلك من دالئل دقائقها ىلع ما تدل عليه، فذلل
ن يدعوهم إىل السري يف األرض ليشاهدوا آثار خلق اهلل األشياء من عدم فيوقنوا أن إاعدتها بعد رسوهل أ

 زواهلا ليس بأعجب من ابتداء صنعها.

وإنما أمر بالسري يف األرض، ألن السري يدين إىل الرايئ مشاهدات مجة من خمتلف األرضني جبباهلا 
م حارضها وبائدها، فريى كثريا من أشياء وأحوال لم يعتد رؤية نازل األمبه ىلع م  وأنهارها وحمتوياتها، ويمر

أمثاهلا، فإذا شاهد ذلك جال نظر فكره يف تكوينها بعد العدم، جوالنا لم يكن خيطر هل ببال، حينما اكن 
فكري ل حدوث اتليشاهد أمثال تلك املخلوقات يف ديار قومه، ألنه ملا نشأ فيها من زمن الطفولة فما بعده قب

عقله، اعتاد أن يمر ببرصه عليها دون استنتاج من دالئلها، حىت إذا شاهد أمثاهلا مما اكن اغئبا عن برصه، يف  
جالت يف نفسه فكرة االستدالل، فالسري يف األرض وسيلة جامعة ملختلف ادلالئل، فذللك اكن األمر به هلذا 

 .(31)الغرض من جوامع احلكمة" 

ُة اخْلَِبيِث ىل ﴿قُْل اَل يَْستَوِي اوقال يف تفسري قوهل تعا_  ْعَجَبَك َكرْثَ
َ
يُِّب َولَْو أ َ يَا خْلَِبيُث َوالطَّ فَاتَُّقوا اَّللَّ

بْلَاِب لََعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن﴾ )
َ
ويِل اأْل

ُ
َ يَا  100املائدة:أ بْلَاِب( ىلع ذلك مؤذن بأن ( )وتفريع قوهل: فَاتَُّقوا اَّللَّ

َ
ويِل اأْل

ُ
أ

احلقائق، وعدم االغرتار باملظاهر ا إعمال انلظر يف تميزي اخلبيث من الطيب، وابلحث عن اهلل يريد من
 

 ، مرجع سابق. 153/ 30نوير  التحرير والت   (31
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 االجتهاد يف اتلفسري

عند الشيخ حممد الطاهر بن اعشور
 مصطفى فاتيحيد. 

 

 يف تميزي األفعال حىت يعرف ما هو تقوى دون غريه.  اخلالبة الاكذبة، فإن األمر باتلقوى يستلزم األمر بانلظر
َ َما اْستََطْعتُْم(، ألن مما تدالل العلماء ىلع وجوب االجتهاد بقوهل تعاىل )فَاتَّ ونظري هذا االستدالل اس ُقوا اَّللَّ

االستطاعة االجتهاد بالنسبة للمتأهل إيله اثلابت هل اكتساب أداته. وذللك قال هنا يا أويل  يدخل حتت
زي بني اخلبيث والطيب األبلاب فخاطب انلاس بصفة يلومئ إىل أن خلق العقول فيهم يمكنهم من اتلمي

دق دعوى الرسول أهم ما يظهر فيه امتثال هذا األمر انلظر يف دالئل ص التباع الطيب ونبذ اخلبيث. ومن
 .(32)وأن ال حيتاج يف ذلك إىل تطلب اآليات واخلوارق." 

[ 17ِت لََعلَُّكْم َتْعِقلُوَن ﴾ ]احلديد:قَْد بَيَّنَّا لَُكُم اآْليَا واستنبط أثناء حديثه عن اآليات يف قوهل: ﴿  _
ِمنَي﴾ ]احلبمعىن دالئل سوء نوايا هذه ا ِّلُْمتَوَسِّ [ ولم يزل القرآن 75جر:  بلطانة كما قال: ﴿إِنَّ يِف َذٰلَِك آَليَاٍت ل

يع، يريب هذه األمة ىلع إعمال الفكر، واالستدالل، وتعرف املسببات من أسبابها، يف سائر أحواهلا: يف الترش
 . (33)واملعاملة يلنشئها أمة علم وفطنة" 

لة من اآليات، كون القرآن قوال ثقيال، ه وهو يستكنه املعاين املعقولقد وضع ابن اعشور نصب عين  _
وما يستتبع ذلك من غزارة املعاين املكنونة يف آياته، يقول بشأن ذلك ''ويستعار ثقل القول الشتماهل ىلع معان 

م وافرة حيتاج العلم بها دلقة انلظر وذلك بكمال هديه ووفرة معانيه. قال الفراء: ثقيال ليس بالالك
هام السفساف. وحسبك أنه حوى من املعارف والعلوم ما ال ييف العقل باإلحاطة به فكم اغصت فيه أف

ال يقوى الواحد ىلع العلماء من فقهاء ومتلكمني وبلغاء ولغويني وحكماء فشابه اليشء اثلقيل يف أنه 
 . (34)االستقالل بمعانيه" 

 استكناه األرسار القرآنية واملعاين اخلفية.  .2

 

 . 230/ 5نفسه،    (32

 . 201/ 3نفسه،    (33

 . 244/ 29نفسه    (34
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 االجتهاد يف اتلفسري

عند الشيخ حممد الطاهر بن اعشور
 مصطفى فاتيحيد. 

 

ول ابن اعشور: وإنك تلمر باآلية الواحدة فتتأملها وتتدبرها فتنهال عليك معان كثرية يسمح بها ق ي 
قد تتاكثر عليك فال تك من كرثتها يف الرتكيب ىلع اختالف االعتبارات يف أسايلب االستعمال العريب. و

 . (35)ب سمحا بذلك" حرص، وال جتعل احلمل ىلع بعضها منافيا للحمل ىلع ابلعض اآلخر إن اكن الرتكي

ولم يكن ابن اعشور يف هذا مدعيا، وإنما وىف بما ألزم نفسه به، حيث اكن شديد احلرص ىلع 
 لك: استكناه انلكث وتلمس الفرائد من ذ

َُّهْم ما رود عنه وهو يوجه وصف اإلصالح بـ )هلم( دون )إصالحهم(، يف قوهل تعاىل: ﴿   _ قُْل إِْصاَلٌح ل
مما يكشف اهلم اإلصاليح اذلي حيمله ابن اعشور، وهو يفرس أيضا أنه لم يكن ( 220َخرْيٌ﴾ )ابلقرة:

خرج انلاس من الظلمات إىل مقطوع الصلة عن حاجات املجتمع وأولوياته. كيف ذلك والقرآن جاء يل
انلور، وذللك يقول: و﴿إِْصالٌح لَُهْم﴾ مبتدأ ووصفه، والالم للتعليل أو االختصاص. ووصف اإلصالح 

دون اإلضافة، إذ لم يقل إصالحهم، ئلال يتوهم قرصه ىلع إصالح ذواتهم، ألن أصل إضافة املصدر  بـ"هلم"
ىلع معىن احلرف، وألن اإلضافة ملا اكنت من طرق ال تكون أن تكون ذلات الفاعل أو ذات املفعول ف

قصود هنا مجيع اتلعريف اكنت ظاهرة يف عهد املضاف فعدل عنها ئلال يتوهم أن املراد إصالح معني، وامل
اإلصالح ال خصوص إصالح ذواتهم، فيشمل إصالح ذواتهم وهو يف ادلرجة األوىل ويتضمن ذلك إصالح 

يح واآلداب اإلسالمية ومعرفة أحوال العالم، ويتضمن إصالح أمزجتهم ليم الصحعقائدهم وأخالقهم باتلع
ع األرضار عنهم بكفاية مؤنهم من باملحافظة عليهم من املهلاكت واألخطار واألمراض وبمداواتهم، ودف

الطعام واللباس واملسكن حبسب معتاد أمثاهلم دون تقتري وال رسف، ويشمل إصالح أمواهلم بتنميتها 
ظها. ولقد أبدع هذا اتلعبري، فإنه لو قيل إصالحهم تلوهم قرصه ىلع ذواتهم فيحتاج يف داللة هدها وحفوتع

 

 . 95/ 1نفسه،    (35
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 االجتهاد يف اتلفسري

عند الشيخ حممد الطاهر بن اعشور
 مصطفى فاتيحيد. 

 

قيل قل تدبريهم خري تلبادر إىل تدبري املال فاحتيج يف دالتلها ىلع   اآلية ىلع إصالح األموال إىل القياس ولو
 . (36)إصالح ذواتهم إىل فحوى اخلطاب" 

املهيع يربهن أن ابن اعشور يفرس القرآن الكريم وعينه ىلع الواقع، وهو مقتنع بأن كتاب اهلل وهذا 
وهذا يدخل عنده ومن مشموالت توجد فيه احللول القمينة بانتشال األمة من الوهدة اليت ترتكس فيها، 

 تعريف اتلفسري ملا قال )باختصار أو توسع(.

ث ابلحث عن رس العبادة وتأثريها ورس مرشوعيتها نلا، وذلك وقال أيضا: واعلم أن من أهم املباح  _ 
أن اهلل تعاىل خلق هذا العالم يلكون مظهرا لكمال صفاته تعاىل: الوجود، والعلم، والقدرة. وجعل قبول 

نسان للكماالت اليت بمقياسها يعلم نسبة مبلغ علمه وقدرته من علم اهلل تعاىل وقدرته، وأودع فيه اإل
الذلين بهما يزداد اتلدرج يف الكمال يلكون غري قانع بما بلغه من املراتب يف أوج الكمال  الروح والعقل

ء العاجل ريق آجل ال يضمحل، واملعرفة، وأرشده وهداه إىل ما يستعني به ىلع مرامه يلحصل هل باالرتقا
ملوىح إيلهم بأصول وجعل استعداده لقبول اخلريات لكها اعجلها وآجلها متوقفا ىلع اتللقني من السفرة ا

الفضائل. وملا توقف ذلك ىلع مراقبة انلفس يف نفراتها ورشداتها، واكنت تلك املراقبة حتتاج إىل تذكر 
ذلك املجازي، ألن عدم حضور ذاته واحتجابه بسبحات  املجازي باخلري وضده، رشعت العبادة تلذكر

العالم متصل االرتباط بني أفراده فأمرهم اجلالل يرسب نسيانه إىل انلفوس، كما أنه جعل نظامه يف هذا 
بلزوم آداب املعارشة واملعاملة ئلال يفسد انلظام، وملراقبة ادلوام ىلع ذلك أيضا رشعت العبادة تلذكر به، 

اتلذكر دوام الفكر يف اخلالق وشؤونه ويف ذلك ختلق بالكماالت تدرجيا فظهر أن العبادة يه  ىلع أن يف ذلك
 .(37)واالجتمايع.طريق الكمال اذلايت 

 

 . 338/ 2نفسه،    (36

 . 1/180نفسه    (37
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 االجتهاد يف اتلفسري

عند الشيخ حممد الطاهر بن اعشور
 مصطفى فاتيحيد. 

 

وما أحوجنا ايلوم أيضا إىل هذا الفهم املستنري اذلي يبحر يف عمق مقاصد العبادات لريبطها بفلسفة 
ن الواقع وإشاكالته. وما أشد احلاجة إىل االنطالق من الوجود، دون أن تبىق جمرد رسوم وأشاكل بمعزل ع

ادلين، فرغم كون املجتمعات املسلمة أكرث الشعوب تدينا، ولكن   مثل هذه الرؤية لإلجناز حبوث يف فلسفة
هناك شح وضمور يف مثل هذه األحباث والقضايا، حبيث جند تضخما يف اجلانب الوعظي وضمور ابلناء 

 الرايم إىل جتديد الويع.الفكري املؤطر للسلوك و

َهَداِء فَإِْن لَْم يَُكونَا رَُجلَنْيِ ﴿   كما ذكر عند تفسري قوهل تعاىل:  _ ْن تَرَْضْوَن ِمَن الشُّ تَاِن ِممَّ
َ
 فَرَُجٌل َواْمَرأ

ْخَرٰى﴾ )ابلقرة:
ُ
َر إِْحَداُهَما اأْل ْن تَِضلَّ إِْحَداُهَما َفتَُذكِّ

َ
خال املرأة يف ( وفيه مرىم آخر وهو تعويدهم بإد282أ

 . (38)نت يف اجلاهلية ال تشرتك يف هذه الشؤون" شؤون احلياة إذ اك

وأن يصدر هذا املوقف من ابن اعشور أمر هل أكرث من داللة، خصوصا أن املوقف اتلقليدي من 
قضايا املرأة ينحو منىح اتلضييق كردة فعل ىلع اتلوجه اتلغرييب املفرط، لكن ابن اعشور منسجم مع نفسه 

 قرآن اخلصبة.يروم تنوير العقل وحترير الفكر من األغالل، مستنبتا ذلك يف تربة ال فهو

ابُِعُهْم لَكْبُُهْم َوَيُقولُوَن مَخَْسٌة َساِدُسُهْم لَكْبُُهْم رمَْجًا  وذكر أثناء تفسري قوهل تعاىل: ﴿  _ َسَيُقولُوَن ثاََلثٌَة رَّ
ْعلَمُ  رَّيبِّ  قُل ُهْم لَكْبُُهمْ َوثَاِمنُ  َسبَْعةٌ  َويَُقولُونَ  بِالَْغيِْب 

َ
تِِهم أ ا بِِعدَّ  ِمَراءً  إِالَّ  ِفيِهمْ  ُتَمارِ  فَاَل  ُهْم إِالَّ قَِليٌل َيْعلَمُ  مَّ

نُْهمْ  ِفيِهم تَْستَْفِت  َواَل  َظاِهًرا  َحًدا مِّ
َ
( ملا شاعت قصة أهل الكهف حني نزل بها القرآن 22﴾ )الكهف : أ
مثار خترصات يف معرفة عددهم، وحرص مدة مكثهم يف كهفهم، وقد نبههم صارت حديث انلوادي، فاكنت 

قرآن إىل ذلك وأبهم ىلع عموم انلاس اإلعالم بذلك حلكمة، ويه أن تتعود األمة برتك االشتغال فيما ال
 .(39)ليست منه فائدة لدلين أو للناس، ودل علم االستقبال ىلع أن انلاس ال يزالون خيوضون يف ذلك" 

 

 . 2/574نفسه    (38
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القول ضيع كثريا من اجلهود من ابن اعشور، ذلك أن اشتغال انلاس بفضول باط حسن وهو استن
والطاقات فيما ال طائل حتته. وهو مظهر من مظاهر أزمة العقل املسلم ايلوم حيث يتيه يف بعض القضايا 

مة اليت اجلزئية املفضولة واملرجوحة، فتُستنـزف الطاقات دون حصيلة معتربة، ومن األمثلة ىلع ذلك اتلخ
آنية اللكية وفلسفة الوجود ومنظومة القيم وقضايا انلفس عندنا يف فقه الفروع ىلع حساب الرؤية القر

 والرتبية واالجتماع. 

ْنتُْم َتْعلَُموَن﴾ اجلمع بني اتلوبيخ وإثارة اهلمة، فإنه أثبت هلم  _
َ
وجاء عنه يف تفسري قوهل تعاىل ﴿َوأ

ذ اآلهلة أو نيف يلفت بصائرهم إىل دالئل الوحدانية، ونهاهم عن اختاعلما ورجاحة الرأي، يلثري همتهم و
ذلك، مع تلبسهم به وجعله ال جيتمع مع العلم توبيخا هلم ىلع ما أهملوا من مواهب عقوهلم وأضاعوا من 
سالمة مداركهم. وهذا مزنع تهذييب عظيم: أن يعمد املريب فيجمع ملن يربيه بني ما يدل ىلع بقية كمال فيه 

ظنونه يف نفسه خارت عزيمته وذهبت مواهبه، ويأيت حىت ال يقتل همته بايلأس من كماهل، فإنه إذا ساءت 
 . (40)بما يدل ىلع نقائض فيه يلطلب الكمال فال يسرتيح من الكد يف طلب العال والكمال" 

م وهذه انلكتة العلمية تبني مدى احلس الرتبوي عند ابن اعشور، وبعد نظره يف مسالك اتلعلي
 ليق.ومرااعة احلاجات انلفسية للمت

 .القرآن مقاصد من االنطالق .3

باعتبارها املوجه اذلي يضبط فكر املفرس وينهج عمله وتمكنه من حسن اتلأويل وجودة ابليان، 
واستخراج مقاصد اآليات القرآنية وتوجيهاتها. وذللك قال الشاطيب: املراد بالظاهر هو املفهوم العريب، 

 .(41)ه''مراد اهلل تعاىل من الكمه وخطابوابلاطن هو 

 

 . 1/329نفسه    (40
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والكشف عن مراد اهلل تعاىل حيتاج بذل اجلهد واستفراغ الوسع للوصول إيله، وهذا ما يقوم عليه 
اتلفسري املقاصدي باعتباره: ذلك اتلفسري بالرأي املحمود اذلي يهتم ببيان األغراض واملقاصد اليت تضمنها 

 . (42)مع اتلوسع يف دالالتها''  األلفاظيكشف عن معاينالقرآن ورشعت من أجلها أحاكمه، و

والترشيع هلا، ونلتأمل هذا اتلحرير من ابن اعشور حني يقول: وإن القرآن كتاب جاء هلدي أمة 
وهذا اهلدي قد يكون واردا قبل احلاجة، وقد يكون خماطبا به قوم ىلع وجه الزجر أو اثلناء أو غريهما، 

ن يصلح خلطابه، وهو يف مجيع ذلك قد جاء بكليات ترشيعية وتهذيبية، وقد يكون خماطبا به مجيع م
تواتر ادلين، ويلكون لعلماء األمة واحلكمة يف ذلك أن يكون ويع األمة دلينها سهال عليها، ويلمكن 

صىل اهلل عليه   مزية االستنباط، وإال فإن اهلل قادر أن جيعل القرآن أضعاف هذا املزنل وأن يطيل عمر انليب
ْتَمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَميِت﴾ ﴿ : سلم للترشيع أكرث مما أطال عمر إبراهيم وموىس، وذللك قال تعاىلو

َ
َوأ

 . (43)(3)املائدة:

ومنه فإن ابن اعشور يضع نصب عينيه مقاصد القرآن باعتبارها ُصوى وموجهات تُنهج عمل املفرس 
وتمكن من ضبط عمله حىت ال يركب منت عمياء أو خيبط خبط عشواء، ويالم املفرس إذا أىت بيشء من 

 .(44)يد تعلق باألمور اإلسالمية" تفاريع العلوم مما هل خدمة للمقاصد القرآنية، وهل مز

 وفيما ييل بعض انلماذج اليت تعد تطبيقا ملا ذكر تنظريا: _

رِْض    _
َ
َماَواِت َواأْل َوَما ُتْغيِن اآْليَاُت َوانلُُّذُر َعن وقال عند تفسري قوهل تعاىل: )﴿قُِل انُظُروا َماَذا يِف السَّ

 وانلظر ابلرصي، وذللك عدل ( وانلظر: هنا مستعمل فيما يصلح للنظر القليب101س:﴾ )يونقَْوٍم الَّ يُْؤِمنُونَ 

 

جملة إسالمية املعرفة عدد  نشوان عبده خالد قائد، ورضوان األطرش، السياق القرآين وأثره يف خدمة التفسري املقاصدي عند ابن عاشور،    (42
 . 26، ص  78
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عن إعماهل عمل أحد الفعلني ليك ال يتمحض هل، فيجء بعده باالستفهام املعلق لالك الفعلني، حبيث أصبح 
محل انلظر ىلع لكيهما ىلع حد السواء فصار صاحلا للمعنيني احلقييق واملجازي، وذلك من مقاصد 

 . (45)القرآن" 

م بأنه فطرة اهلل معناه أن أصل االعتقاد فيه جار ىلع مقتىض الفطرة فوصف اإلسال:  يقول ابن اعشور أيضا  _
العقلية، وأما ترشيعاته وتفاريعه فيه: إما أمور فطرية أيضا، أي جارية ىلع وفق ما يدركه العقل ويشهد به، 

 ال ينايف فطرته.وإما أن تكون لصالحه مما 

 .(46)ألن طلب املصالح من الفطرة"  وقوانني املعامالت فيه يه راجعة إىل ما تشهد به الفطرة

وينتقد ابن اعشور مسلك العلماء يف إدخال األحاكم اتلعبدية يف باب املعامالت؛ ألن ذلك ال يسعف 
 أئمة الفقه أن ال يساعدوا ىلع وجود األحاكم يف تعقل املعاين وتتبع املصالح، حيث يقول: واكن حقا ىلع

 .(47)ا أن ما اديع اتلعبد فيه إنما هو أحاكم قد خفيت عللها أو دقت" اتلعبدية يف ترشيع املعامالت، وأن يوقنو

ثم جند ابن اعشور أيضا يستبطن الرؤية املقاصدية وهو يتحدث عن قضية املرأة حيث يقول: ودين 
اإلسالم حري بالعناية بإصالح شأن املرأة، وكيف ال ويه نصف انلوع اإلنساين، واملربية األوىل، اليت تفيض 

ل الرش، وقلوبا لم تنفذ إيلها السالكة إىل انلفوس قبل غريها، واليت تصادف عقوال لم تمسها وسائ  الرتبية
خراطيم الشيطان. فإذا اكنت تلك الرتبية خريا، وصدقا، وصوابا، وحقا، اكنت أول ما ينتقش يف تلك اجلواهر 

ر اخلري، مزنال رحبا، ولم تغادر الكريمة، وأسبق ما يمزتج بتلك الفطر السليمة، فهيأت ألمثاهلا، من خواط

 

 . 185/ 11نفسه    (45

 . 91/ 21نفسه   46)

 .  179م.ص  2001. 2حممد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، حتقيق حممد الطاهر امليساوي، دار النفائس، ط    (47
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ا. ودين اإلسالم دين ترشيع ونظام، فذللك جاء بإصالح حال املرأة، ورفع ألغيارها من الرشور كرامة وال حب
 . (48)شأنها تلتهيأ األمة ادلاخلة حتت حكم اإلسالم، إىل االرتقاء وسيادة العالم" 

علم من قوهل ﴿َكِثرياً ور حني يقول: وقد كما جند اتلفاتة أخرى تدل أيضا ىلع عمق نظر ابن اعش _
﴾ وتبيينه بأن بعض الظن إثم، أن بعضا من الظن ليس إثما، وأنا لم نؤمر باجتناب الظن اذلي  نِّ ِمَن الظَّ
ليس بإثم ألن ﴿كثريا﴾ وصف، فمفهوم املخالفة منه يدل ىلع أن كثريا من الظن لم نؤمر باجتنابه وهو 

نِّ إِثٌْم﴾ أياذلي يبينه ﴿إِنَّ َبْعَض ال أن بعض الظن ليس إثما، فعىل املسلم أن يكون معياره يف تميزي أحد   ظَّ
الظنيني من اآلخر أن يعرضه ىلع ما بينته الرشيعة يف تضاعيف أحاكمها من الكتاب والسنة وما أمجع عليه 

ماكئد  حلذر منعلماء األمة، وما أفاده االجتهاد الصحيح وتتبع مقاصد الرشيعة، فمنه ظن جيب اتباعه اك
عدو يف احلرب، واكلظن املستند إىل ادليلل احلاصل من داللة األدلة الرشعية، فإن أكرث اتلفريعات الرشعية ال

 .(49)حاصلة من الظن املستند إىل األدلة" 

أشاكل وتكمن أهمية هذه اإلفادة من ابن اعشور يف كونها تؤصل لنسبية األحاكم وابلعد عن لك 
 الوحيد اذلي يصادر اآلراء األخرى. اإلطالقية والرأي 

  القرآن.بيان مواطن العرب يف قصص . 4

حيتل القصص ضمن نسيج القرآن مساحة واسعة، وهو أمر هل دالتله وفحواه من حيث اتلوجيه  
منها، واتلنبيه إىل املنهيج لقراءة الفعل اإلنساين يف اتلاريخ، وختليد حلظات االنتصار وادلروس املستنبطة 

ت االنكسار وبيان أسبابها، والقرآن الكريم إذ خيدل األحداث اتلارخيية ال يروم من ذلك أن نظل حلظا
 حبييس وقائع املايض جنرتها بآماهلا وآالمها، وإنما الغاية أن نعيش ىلع هدى من املايض.

 
 مرجع سابق. ، 381/ 2التحرير والتنوير    (48
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نن الكونية الفاعلة يف لقد حرص الشيخ ابن اعشور وهو يتناول قصص القرآن ىلع استنباط الس
 لواقع والُممّكنة من اإلنتاج احلضاري، وجتاوز االتكايلة والسلبية القاتلة.ا

إن موضوع القصة يف عمقه هو اإلنسان اخلليفة املسؤول واملطالب بإعمال عقله واستفراغ وسعه 
ضل عباس( أن من يف تعقل مفردات الكون وعنارصه، وعمارة األرض وفق هدى اهلل وتوجيهه، وذلا يرى )ف

قصة يف القرآن " أن موضوعها هو اإلنسان املستخلف يف األرض بما يدور حوهل يف الكون وما خصائص ال
حيدث هل وينبيغ أن يكون عليه حاهل، وما ينبيغ أن يعرفه من أمور العلم املنظور والغيب غري املنظور، 

وما ينبيغ أن جينبه   مه من معتقدات وفضائل،وحقائق ادلين واإليمان واتلوحيد وابلعث، وما ينبيغ أن يلزت
من معتقدات ورذائل، فاإلنسان هو قطب الرىح يف القصة القرآنية مثلما هو قطب الرىح يف الكون اذلي 

 . (50)استخلف فيه" 

اجلمع بني انلموذج واملثال، ألن "ما ورد يف فالقصة إذن ترسم منهجا تفصيليا لإلنسان من خالل 
ن حدود الزمان واملاكن من انلاحية االجتماعية، كما يشلك القصص القرآين، يشلك خمتربات برشية جمردة ع

 .(51)منجما الغرتاف اثلقافة االجتماعية والعلوم االجتماعية" 

لقد حرص ابن اعشور ىلع تصحيح اتلصورات وتقويم اتلمثالت ىلع هدي القصص القرآين،  _
 وذللك يقول يف اتلعليق ىلع تناول القرآن لرصاع الروم والفرس:

كما   عظيم للمسلمني ليك ال يعللوا احلوادث بغري أسبابها وينتحلوا هلا علال توافق األهواءفيه أدب  
اكنت تفعله ادلجاجلة من الكهان وأرضابهم. وهذا املعىن اكن انليبء صىل اهلل عليه وسلم يعلنه يف خطبه 

 

 . 46م، ص2010. 3فضل عباس، قصص القرآن، دار النفائس، ط (50

 .  8م. ص 2005.  7، هنضة مصر، ط عمر، عبيد حسنة، كيف نتعامل مع القرآن، مدارسة مع حممد الغزايل (51



 

26 

 

 االجتهاد يف اتلفسري

عند الشيخ حممد الطاهر بن اعشور
 مصطفى فاتيحيد. 

 

طب انليبء صىل فقد كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن انليبء فقال انلاس: كسفت ملوت إبراهيم، فخ
 .(52)ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته" اهلل عليه وسلم فقال يف خطبته: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل  

امها، فقد اكن ذا نفس شفافة وهلل در ابن اعشور فقد اكن يفرس القرآن وعينه ىلع أمراض األمة وأسق 
، وذللك يقول: وقد أشار إىل هذا قوهل وحس مرهف يف وضع تلك العلل ىلع مرشحة الفحص والتشخيص

بُوري ٱَوَلَقۡد َكَتبَۡنا ِفي ﴿ تعاىل: يۡكري ٱميۢن َبۡعدي  لزَّ نَّ  لذ
َ
ۡرَض ٱأ

َ
َباديَي  ۡۡل ليُحونَ ٱيَريُثَها عي َّٰ يريد بذلك  [105]األنبياء: ﴾لصَّ

َ ٱإينَّ لكه املسلمني. وقوهل:﴿  َّٰفيُع َعني  ّللَّ يينَ ٱيَُد َ ٱَءاَمُنٓوا ْۗ إينَّ  لَّ اٖن َكُفور   ّللَّ  َخوَّ
فلو أن ، [38]احلج:  ﴾ََل ُُييبُّ ُُكَّ

رعيتهم بمثل ما أمر اهلل به املسلمني من الصاحلات حبيث لم  قوما غري مسلمني عملوا يف سريتهم وشؤون
يعوزهم إال اإليمان باهلل ورسوهل الجتنوا من سريتهم صورا تشبه احلقائق اليت جيتنيها املسلمون ألن تلك 

ا ترتتب عليها آثارها اليت جعلها اهلل سننا وقوانني عمرانية، سوى أنهم لسوء األعمال صارت أسبابا وسنن
لتهم ربهم جبحوده أو باإلرشاك به أو بعدم تصديق رسوهل يكونون بمنأى عن كفاتله وتأييده إياهم معام

ني بعد ودفع العوادي عنهم، بل يكلهم إىل أعماهلم وجهودهم ىلع حسب املعتاد. أال ترى أن القادة األوربي
الل احلروب الصليبية، ثم بما أن اقتبسوا من اإلسالم قوانينه ونظامه بما ما رسوه من شؤون املسلمني يف خ

اكتسبوه من ممارسة كتب اتلاريخ اإلساليم والفقه اإلساليم والسرية انلبوية، قد نظموا ممالكهم ىلع قواعد 
 ت دوهلم واستقامت أمورهم. العدل واإلحسان واملواساة وكراهة ابليغ والعدوان، فعظم

يشيف، عوض عبارات اتلقريظ اليت وهذا انلقد الرصني الصادر من الراسخني هو دواء يكوي ل
نطامن بها أنفسنا، ونهرب بها من مواجهة مشالكنا، فالسنن الكونية ال حتايب أحدا، ومن غري السائغ أن 

حتتاج إىل ترشحيها وكشف رضرها تلكم نتمسح باإلسالم نلربر عجزنا ومشالكنا، ومن األسقام اليت 
ايلوم. وتأصيل الويع باالختالالت اذلاتية من القرآن كما هو املتعلقة بتفيش اثلقافة اتلربيرية يف عقونلا 

 

هـ، كتاب الكسوف،  1422. 1بن انصر الناصر، دار طوق النجاة، ط  حممد بن إمساعيل البخاري، اجلامع الصحيح، حتقيق حممد زهري    (52
 (. 997ابب الصدقة يف الكسوف، حديث رقم )
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صنيع ابن اعشور رؤية بعيدة الغور، عميمة انلفع وطريق نهج نرتاد به آفاق اإلصالح، ونرنو إىل بناء رصح 
 انلهضة املفقودة. 

وأما ه مهتما أيضا باإلشارة إىل الصالح العمراين بما حيفظ نظام العالم ويف ذلك يقول: كما جند
الصالح العمراين هو حفظ نظام العالم اإلساليم، وضبط ترصف اجلمااعت واألقايلم بعضهم مع بعض ىلع 

ضة املصلحة وجه حيفظ مصالح اجلميع، وريع املصالح اللكية اإلسالمية، وحفظ املصلحة اجلامعة عند معار
 . (53)القارصة هلا، ويسىم هذا بعلم العمران وعلم االجتماع" 

لقول أثناء مناقشة قصة اخللق، ألن قصة آدم عليه السالم يف القرآن جتيل بعمق فلسفة ولقد فصل ا
ة، واتللكيف، الوجود، وتبني لإلنسان وظيفته واملهمة اليت خلق من أجلها، وهذه املهمة يه مناط املسؤويل

لق بتعليمه والواقعية من حيث إماكنية اخلطأ واإلخفاق أحيانا. وتساعد أيضا قصة آدم وخصوصا ما تع
ىلع  _تساعد_األسماء وما يرتبط بذلك من تزويده بالقدرة ىلع اكتساب العلم وكشف السنن وانلواميس 

البرشي، فال يقع اجلنوح إىل تأيلهه  تصحيح اتلصورات وابلناء الفكري السليم والرؤية املتوازنة للاكئن
ام والرغبة يف اتلحكم، وما يقود إيله واداعء هيمنته من خالل استحضار خلفيات الرصاع واهليمنة والصد

من إقصاء وإلغاء وعنرصية وتفاضل وتراتبية. وال يقع يف املقابل حتقري هذا الاكئن وامتهانه وتسفيه وجوده 
امية واتلوالكية. وذللك جند كثري من املفاهيم ذات الطابع اتلأسييس والنسيق مما يؤدي إىل السلبية واالنهز

 الف، من مثل: اتلكريم واتلقويم وعزة اتلعبد والشهود واخلريية، واتلدافع. تنبثق من مفهوم االستخ

ما أحوجنا ايلوم إىل استبطان رؤية ابن اعشور لقصص القرآن ومنهج تعاطيه معه، ألن ذلك حيل 
ن اإلشاكالت يف الواقع املعارص، فاحلزي اذلي يشغله قصص القرآن ال يتناسب مع طريقة تعاطينا كثريا م
لك أن قصص األنبياء يعرض نلا جتارب يف اإلصالح واتلغيري والبد من االفادة منها، وذلك أمر يعود معه، ذ
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نظر وروية يمكن من  إىل تقدير الظروف واملالبسات اليت تمر منها األمة، وقراءة تلك اتلجارب ببعد
 ترتيب األولويات ومرااعة الواقع واتلمكن من حسن قراءته.

 بات. العناية باملناس .5

قال )ابلقايع(: فعلم مناسبات القرآن: علم تعرف منه علل أجزائه، وهو رس ابلالغة ألدائه إىل 
معرفة مقصود السورة املطلوب ذلك حتقيق مطابقة املعاين ملا اقتضاه من احلال، وتتوقف اإلجادة فيه ىلع 

 .(54)اغية انلفاسة"  فيها، ويفيد ذلك معرفة املقصود من مجيع مجلها، فذللك اكن هذا العلم يف

مد عبد اهلل دراز(: لعمري لنئ اكن للقرآن يف بالغة تعبريه معجزات، ويف أسايلب تربيته ويقول )حم
معجزات، ويف نبوءاته الصادقة معجزات، ويف ترشيعاته اخلادلة معجزات، ويف لك ما استخدمه من حقائق 

 . (55)عجزات" ىلع هذا الوجه هلو معجزة امل العلوم انلفسية والكونية معجزات، لعمري إنه يف ترتيب آيه

لقد اهتم علماء اتلفسري باملناسبات باعتبارها ضامنا لوحدة انلص القرآين وتماسكه وانسجامه، 
اكن السياق إطارا اعما تنتظم فيه عنارص انلص وألنها تصونه من اتلأويالت املغرضة واألفهام اللكيلة، وإذا  

اسطته اجلمل فيما بينها وترتابط، وبيئة لغوية وتداويلة ترىع جمموع ووحدته اللغوية، ومقياس تتصل بو
العنارص املعرفية اليت يقدمها انلص للقارئ. ويضبط السياق حراكت اإلحالة بني عنارص انلص، فال يفهم 

 فإن كذلك، اكن وإذا .(56)لها باليت قبلها أو باليت بعدها داخل إطار السياق" معىن لكمة أو مجلة إال بوص 

 

، ص  2010. 1قطب الريسوين، النص القرآين من هتافت القراءة إىل أفق التدبر، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية، ط  (54
499 . 

 . 211م.ص 1975الدوحة،   - دراز، النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن، دار الثقافةحممد عبد هللا  (55
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تلبلغ اغيتها  ملناسبات فرع من السياق ألنها تعين'' تتابع املعاين وانتظامها يف سلك األلفاظ القرآنية،ا
 .(57)املوضوعية يف بيان املعىن املقصود، دون انقطاع أو انفصال"

اعة ومنه فإن املفرس وهو يشتغل داخل إطار السياق جيد نفسه يبحث يف ربط أول الالكم بآخره، ومرا 
وما بعده يلحقق املناسبة بني أطراف الالكم وال يتعامل مع املقاطع واجلمل ممزعة األوصال، وهذا ما قبله 

املهيع ليس باألمر اهلني بل حيتاج إىل دربة ومران وطول عكوف وتأمل، وال يناهل العجول املترسع اذلي 
ذا العلم دقيق املسالك وال شك أن ه يقنع من اللكمات باثلماد وادلثار، ويف ذلك يقول )مصطىف مسلم(:

خيف املدارك، وهو من العلوم اليت حتتاج إىل بذل اجلهد يف اتلتبع واالستقصاء اللغوي دلالالت األلفاظ 
القرآنية، واإلحاطة بأسباب الزنول، واتلوسع يف أفانني علم ابلالغة واألسايلب ابليانية، وفوق لك ذلك ينبيغ 

وذاكء ملاح، يلدرك رس هذا الرتتيب لآليات اليت وضعت  ف ونفس شفافةأن يكون ابلاحث ذا حس مره
جبوار بعضها، وقد أكدت األخبار الصحيحة عن املعصوم أن الفاصل الزمين بينها يتجاوز السنوات العديدة 

 . (58)أحيانا" 

فيما يقرر )مصطىف مسلم( إشارته إىل أن درك املناسبة يتطلب احلس املرهف يلفت انتباهنا 
وهذا ما جيعل مبحث املناسبة بالرأي واالجتهاد ألصق، وذللك قال ابن اعشور يف شأن وانلفس الشفافة، 

 . (59)تطلب املناسبة '' فلم تزل أنظار املتأملني لفصل القول تتطلع" 

ىلع ما ذكر فقد رد ابن اعشور الروايات الضعيفة يف تفسري قصة داوود عليه السالم وبنّي  وبناء
قام احلديث فقال: واعلم أن سوق هذا انلبأ عقب اتلنويه بداود عليه السالم تهافتها بناء ىلع املناسبة وم

اء يف كتاب "صمويل اثلاين" ليس إال تتميما للتنويه به دلفع ما قد يُتوهم أنه ينقض ما ذكر من فضائله مما ج
لصادق منها من كتب ايلهود يف ذكر هذه القصة من أغالط باطلة تنايف مقام انلبوة، فأريد بيان املقدار ا

 

 . 15. ص  2008. 1ط حممود، املثىن عبد الفتاح، نظرية السياق، دراسة داللية نقدية، دار وائل للنشر،  (57
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وتذييله بأن ما صدر عن داود عليه السالم يستوجب العتاب وال يقتيض العقاب، وذللك ختمت بقوهل 
[. وبهذا تعلم أن ليس هلذا انلبأ تعلق بالقصد اذلي 40ْسَن َمآٍب ﴾ ]ّص:َوإِنَّ هَلُ ِعنَْدنَا لَُزلىَْفٰ وَحُ  تعاىل: ﴿ 

 .(60)سيق ألجله ذكر داود ومن عطف عليه األنبياء" 

ْن يرَْضَِب َمثَاًل َما َبُعوَضًة َفَما فَْوَقَهاإكما بني وجه املناسبة بني قوهل تعاىل ﴿   _
َ
َ اَل يَْستَْحِِي أ ا   نَّ اَّللَّ مَّ

َ
فَأ

نَُّه احْلَقُّ ِمْن َربِِّهمْ 
َ
يَن آَمنُوا َفيَْعلَُموَن أ ِ ها، واآليات اليت قبل حيث يظن أن ال مناسبة بين( 26)ابلقرة : ﴾اذلَّ

فيقول: قد يبدو يف بادئ انلظر عدم اتلناسب بني مساق اآليات السالفة ومساق هاته اآلية، فبينما اكنت 
لكتاب املبني، ووصف حايل املهتدين بهديه وانلاكبني عن رصاطه وبيان إعجازه اآلية السابقة ثناء ىلع هذا ا

فعة وابليانات ابلالغة واتلمثيالت الرائعة، واتلحدي به، مع ما ختلل وأعقب ذلك من املواعظ. والزواجر انلا
قيق بانلاظر عند إذا بالالكم قد جاء خبرب بأن اهلل تعاىل ال يعبأ أن يرضب مثال بيشء حقري أو غري حقري. فح

اتلأمل أن تظهر هل املناسبة هلذا االنتقال: ذلك أن اآليات السابقة اشتملت ىلع حتدي ابللغاء بأن يأتوا بسورة 
ن، فلما عجزوا عن معارضة انلظم سلكوا يف املعارضة طريقة الطعن يف املعاين فلبسوا ىلع انلاس مثل القرآ

نه الكم اهلل، يلصلوا بذلك إىل إبطال أن يكون القرآن من عند بأن يف القرآن من سخيف املعىن ما ينـزه ع
 .(61)قني" اهلل بإلقاء الشك يف نفوس املؤمنني وبذر اخلصيب يف تنفري املرشكني واملناف

ومرانا، وال حيتاج املرء إىل عناء كبري إلبصار أن العكوف ىلع هذه الشواهد يكسب ال حمالة دربة  
ينتيه بملكة تمكن من القدرة ىلع الفهم اجليد واالستيعاب املحكم، ويرتيق بعمل املفرس من العمل 

جبدارة واستحقاق مسىم اتلحرير العادي إىل الصناعة بمفهومها العليم دلى أهل الفن، كما تزداد قناعتنا 
 واتلنوير. 
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ية، وهو جمال للنظر واالستبصار وإذن فاعتبار املناسبات حاجة ملحة ورضورة علمية ومنهج
واالعتماد ىلع جودة القرحية واملراس تللمس الوجه املعترب من أوجه املناسبة، ألنها يف الغالب ال تكون 

وعندما يقتدر املفرس ىلع ذلك يكون من أهل الصنعة، ومن هنا جلية، وإنما تنال بالطلب وسرب األغوار، 
املربزين ىلع رضورة اتلخرج ىلع أمهات الكتب واملظان املعتربة،  نفهم الرس اثلاوي وراء إحلاح العلماء
ألن ذلك يكسب طالب العلم خربة استثمار انلصوص واستدرار  ،ورضورة اتلميزي بني املصادر واملراجع

تها. ومأىت كثري من اهلنات واالختالالت اليت يتمحل يف خضخاضها ابلعض من إهمال هذا معانيها ودالال
 اية به.اجلانب والزر

 االستقراء  .6

االستقراء يقوم ىلع جهد فكري وإعمال للعقل يف اجلزئيات للوصول إىل أحاكم لكية، ويتأىت ذلك 
يف صياغة اللكيات فإن الفكر اذلي يعتمده  أيضا من طول تأمل وإعمال لذلهن ''وملا اكن االستقراء منهجا

هذا ديدن ابن اعشور وهجرياه، فقد استثمر االستقراء بشلك واسع،  . ولقد اكن(62)هو حبق الفكر العليم''
ولقد مثل حسب تعبري )احلسين( أحد الوسائل اإلجرائية اليت يتـأسس عليها تفكريه يف املقاصد، بل قل 

 . (63)املقاصد"  إنه أهمها يف تشكيل نظريته يف

 يقول ابن اعشور: 

ن يف ذهن املخاطب لكرثة احلديث عنهم، وقد استقريت من القرآن ﴿هؤالء﴾ إشارة إىل حارضي _
 . (64)أنه إذا أطلق ﴿هؤالء﴾ دون سبق ما يكون مشارا إيله فاملقصود به املرشكون"
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تقراء مواقع سجود كما يرى أمرا جامعا بني مواطن السجود يف القرآن حني يقول: وقد دل اس _
 . (65)تعدو أن تكون إاغظة للمرشكني أو اقتداء باألنبياء أو املرسلني" القرآن أنها ال 

واذلي يؤخذ من استقراء القرآن أن وصف الواسع املطلق  _وكذلك )صفة الواسع( ومواقع وروده 
قَ وَ إنما يراد به سعة الفضل وانلعمة، وذللك يقرن بوصف العلم وحنوه قال تعاىل: ﴿  ُ الُكا ِمْن إِْن َيَتَفرَّ ا ُيْغِن اَّللَّ

ُ  َواَكنَ َسَعِتِه  (. أما إذا ذكرت السعة بصيغة الفعل فرياد بها اإلحاطة فيما 130﴾ )النساء:َحِكيًما َواِسًعا اَّللَّ
ٍء ِعلًْماتمزي به كقوهل تعاىل: ﴿  (.89﴾ )األعراف:وَِسَع َربُّنَا لُكَّ يَشْ

طي فضله ىلع مقتىض ما علمه من احلكمة يف مقدار شارة إىل أنه يعوذكر عليم بعد واسع إ
 .(66)اإلعطاء" 

وقال أيضا: فيكون اإلفراد يف قوهل: ﴿لعربة﴾ ناظرا إىل أن جمموع ذلك يفيد جنس العربة اجلامعة  _
فظ بل لليقني بأن اهلل هو املترصف يف الكون. ولم ترد العربة يف القرآن معرفة بالم اجلنس وال مذكورة

 .(67)اجلمع" 

كما يعتمد ابن اعشور االستقراء بليان حماسن اإلسالم وكشف شمويلته وتكامل نظامه ويف ذلك 
يقول: ومن يستقرئ كتاب اهلل والسنة املطهرة وكتب الفقه وأصوهل، يتبني دليه بشلك ال يقبل الشك أن 

ىلع أساس اإليمان باهلل وكتبه احلياة، فهو عقيدة تقوم اإلسالم نظام اكمل وشامل للك جانب من جوانب 
ومالئكته ورسله وقضائه وقدره وايلوم اآلخر، وتفرس عالقة اإلنسان باهلل سبحانه، فاهلل هو اخلالق 
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والرازق واملحِي واملميت، وبيده القضاء والقدر وامليرس هلذا الوجود، بما فيه من قوانني طبيعية وأنظمة 
 .(68)يوان واإلنسان" لم الطبيعة وانلبات واحلمعقدة، حتكم اع

لقد اكن االستقراء ثورة منهجية يف جمال تطور العلم، وما حتققت انلقلة انلوعية يف جمال املخرتاعت 
اعتماده، ألنه نقل الفكر اإلنساين من اتلأمل املجرد ومن ابلحث انلظري، إىل اتلجربة العملية إال بعد 

يف اتلفسري فإن ذلك يدل ىلع عقلية علمية تؤمن باملنهج كآيلة إجرائية  . وإذ يعتمده ابن اعشور  (69)املحسوسة
وتروم الفعايلة واإلجناز، ومنه اكن علم أصول الفقه علما منهجيا بامتياز، وبقدر ما حيصل ابلاحث من 

ن هذا احلقل املعريف يكون حظه وافرا من ادلقة واإلحاكم. ولقد اكنت اخللفية األصويلة بادية يف تفسري اب
 قيقه وحتريره للمسائل. اعشور ويف تد

  اذلوق .6

أنبه إىل أن ابن اعشور ال يقصد باذلوق اتلفسري اإلشاري املنفلت من الضوابط، بديلل انتقاده إياه، 
وهو ما جعله يرتدد  _وانتقاده للتفسري ابلاطين وكذا حتذيره من تقحم تفسري القرآن دون استجماع العدة 

 يف اتلصدي هل.

صود هنا هو اذلي صوره )أبو حيان( حني يقول: فاعلم أنه ال يرتيق من علم فإن اذلوق املقومنه  
اتلفسري ذروته، وال يمتطي منه صهوته، إال من اكن متبحراً يف علم اللسان، مرتقياً منه إىل رتبة اإلحسان، 

ورة ليمة يف أبدع صقد جبل طبعه ىلع إنشاء انلرث وانلظم دون اكتساب، وإبداء ما اخرتعته فكرته الس
وأمجل جلباب، واستفرغ يف ذلك زمانه انلفيس، وهجر األهل والودل واألنيس، ذلك اذلي هل يف رياضه أصىف 

رتشف كؤوس رحيق هل أزاهر طال ما حجبتها الكمام. وي (70)مرتع، ويف حياضه أصىف مكرع، يتنسم عرف

 

 . 24ص   . بدون اتريخ. 2حممد الطاهر ابن عاشور، أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، الشركة التنوسية للتوزيع ط   (68

 هذا ما أثبته علي سامي النشار يف عمله الرائد )مناهج البحث عند مفكري اإلسالم واكتشاف املنهج التجرييب يف العامل اإلسالمي(.   (69

 ًقا، وَأكثر ما يُستعَمُل يف الطَّيَِّّبةِّ منها. الَعْرف: الرائحُة مطل    (70
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اهب امللك العالم، يدرك املسلك ختام، ويستوضح أنوار بدور سرتتها كثائف الغمام، ويستفتح أبواب مو
إعجاز القرآن بالوجدان ال باتلقليد، وينفتح هل ما استغلق إذ بيده اإلقليد، وأما من اقترص ىلع غري هذا من 

ه بمعزل عن فهم غوامض الكتاب، وعن إدراك لطائف ما العلوم، أو قرص يف إنشاء املنثور واملنظوم، فإن
سري إنما هو نقل أسطار، وتكرار حمفوظ ىلع مر تضمنه من العجب العجاب، وحظه من علم اتلف 

 . (71)األعصار" 

واعلم أن شأن اإلعجاز عجيب يدرك وال يمكن وصفه اكستقامة الوزن  قال الساكيك يف املفتاح:
يدرك وال يمكن وصفها واكملالحة، ومدرك اإلعجاز عندي هو اذلوق ليس إال، وطريق اكتساب اذلوق 

 أي ابليان واملعاين.. (72)طول خدمة هذين العلمني " 

سؤال يفرتض طرحه من القارئ: إن قلت أتراك بما عددت من يقول ابن اعشور وهو جييب عن 
علوم اتلفسري تثبت أن تفسريا كثريا للقرآن لم يستند إىل مأثور عن انليب صىل اهلل عليه وسلم وال عن 

 بهما من معاين القرآن ما ينفتح عليه، أصحابه، وتبيح ملن استجمع من تلك العلوم حظا اكفيا وذوقا ينفتح هل
ن آي القرآن بما لم يؤثر عن هؤالء، فيفرس بمعان تقتضيها العلوم اليت يستمد منها علم أن يفرس م
قلت: أراين كما حسبت أثبت ذلك وأبيحه، وهل اتسعت اتلفاسري وتفننت مستنبطات معاين  اتلفسري؟...

لقرآن ال تنقيض من فهم يف كتاب اهلل. وهل يتحقق قول علمائنا إن االقرآن إال بما رزقه اذلين أوتوا العلم 
 .(73)ولوال ذلك لاكن تفسري القرآن خمترصا يف ورقات قليلة"  ?عجائبه إال بازدياد املعاين باتساع اتلفسري

 

 . 1/109م.  1994،  1بدر الدين الزركشي البحر احمليط للزركشي يف أصول الفقه، دار الكتيب، ط    (71

 . 416/ 1التحرير والتنوير   (72

 . 1/26نفسه     (73
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يقول )صاحب اتلأويل انلحوي( ومن اجلميل أن نطالع خاطرات الشيخ ابن اعشور حول هذه 
ب( فهو يعمل ذوقه ال عقله إلدراك كنه هذه اتلنويعات دت آيلة اخلرق املعيارية )الرتتياملواضيع اليت اعتم

 (74)السياقية لأللفاظ باتلقديم تارة وباتلأخري تارة أخرى".

 (75)ومنه يكون اذلوق عند ابن اعشور: كيفية للنفس بها تدرك اخلواص واملزايا اليت للالكم ابلليغ.
انلصوص الرشعية واألسايلب اللغوية، وأقوال املفرسين. وهو ما يسىم ايلوم اتلميل من وذلك ينشأ من طول 

 يف حقل ابليداغوجيا بالكفاية واملهارة ويسىم قديما بالصنعة وامللكة والقرحية.

 _ولقد تنوعت عبارات ابن اعشور يف هذا ابلاب، حيث جند تارة يستعمل عبارة )وأرى واذلي أراه 
 در(، وتارة أخرى يقول )واذلي انقدح يل(.ثلج هل الصوتارة )واذلي ين

 

اكن القصد من اتلفصيل السابق الربهنة واالستدالل ىلع غىن وخصوبة جماالت اتلفسري بالرأي عند 
ابن اعشور، وهو مسلك مكنه من اتلجديد يف كشف كثري من جوانب اآليات القرآنية واستخراج العديد 

 غري املسبوقة، أو حسن صياغة وبلورة معاين سابقة، ولكن اختالف أسلوب ابليان اللطائف واملعاينمن 
 يضيف عليها أبعادا جديدة.

وأحسب أن ابن اعشور لو اكنت بعض العلوم اإلنسانية وصلت يف زمانه إىل ما وصلت إيله ايلوم 
طوىل يف إعماهلا؛ ألنه حريص اكنت هل ايلد المن حسن العرض ودقة الصياغة، واآلفاق العلمية اليت تفتحها، ل

 ىلع إعمال وتطوير وتوطني ما أنتجته وأنضجته اتلجربة اإلنسانية يف احلقول املعرفية املختلفة. 

 

 . 64ص   ، نفسه   (74

 . 21\1، نفسه  (75
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ومن دون شك فقد اكن تفسريه ينضح باستثمار العلوم املختلفة، من فلسفة ومنطق وعلوم حقة 
 ها وقدرة اعيلة ىلع حسن توظيفها وإعماهلا.عن خربة واسعة بوعلم الالكم والعمران البرشي، وأبان يف ذلك  

وال أقصد أن ابن اعشور لم يكن معارصا ملا توصلت إيله العلوم اإلنسانية، لكن من زمان وفاته 
إىل يومنا هذا، حدثت طفرات ونقالت نوعية يف حقول معرفية كثرية من ألسنية ومناهج حتليل اخلطاب، 

اتلعلم وعلم انلفس. وقد ُصححت كثري من االختالالت اليت  لرتبية، ونظرياتوعلم االجتماع، وعلوم ا
صحبت نشأتها. وتمت دراسة اخللفيات اإليديولوجية واثلقافية اليت تنطوي عليها. وبناء ىلع ذلك فإن 

م األقدر ايلوم ىلع توجيه وتعميق الفهم إزاء اآليات اليت تتناول مثال القضايا االجتماعية هو اذلي راك
 ا يتعلق بعلوم االجتماع وحصل ما يكيف لفهم وحتليل واستيعاب الظواهر االجتماعية. خربة مهمة فيم

 ونفس امللحظ ينسحب ىلع القضايا الرتبوية وانلفسية والعلمية والطبيعية.

وال حيتاج ابلاحث إىل جهد كبري للوقوف ىلع كثري من االختالالت عندما يتناول مفرس آية  
قط إما يف التسطيح أو اتلعسف يف اإلسقاط ويل أعناق انلصوص أو خمالفة ايا متشابكة فيستتعرض إىل قض

بديهيات العقل والعلم. وذللك هل يمكن ايلوم احلديث عن املقاصد دون استحضار ادلراسات 
االسترشافية وطبيعة املجتمعات ولغة األرقام، واتلحوالت املتسارعة؟ هل يمكن أن يتم اتلعايط مع 

 القفز ىلع الواقع ومعطياته؟ وهل يفهم الواقع بدون اآلالت املمكنة من ذلك؟ايا املتشابكة بالقض

فال مناص إذن من توظيف العلوم املختلفة بويع وهضم واستيعاب يف أفق اتلجاوز، وبذل اغية 
وقع يف اجلهد ومنتهاه، تلقريبها وتكييفها تلصبح أصال من أصول اتلفسري، ألن يف جمانفتها رضر كبري م

 سديدة، ال سيما عندما يتعلق األمر ببعض املعطيات العلمية ادلقيقة، وقد وقع الطاهر ابن اعشور أفهام غري
نفسه يف ذلك عند احلديث عن احلمل يف حالة احليض. وليس احلل هو شتم علمائنا، وتتبع عرثاتهم، وإنما 

 مية ومنهجية. تصحيح املسار واالستدراك واتلنبيه ىلع مواطن اخللل بطرق عل
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هو أمر اكن عماؤنا القداىم ىلع ويع به، فهذا ابن العريب، يقول بعد رسد العلوم اليت حيتاجها املفرس و
'' ثم تنتقل إىل احلساب فتتمرن فيه حىت ترى القوانني، فإنه علم عظيم، هل خلقت السموات واألرض، وقد 

 .(76)احلراكت" مالت إىل منتىه نبه اهلل سبحانه به ىلع حكمة األرض والسموات من املعا

ومنه يمكن القول مع قدر كبري من االطمئنان إن تأصيالت ابن اعشور يف اتلفسري بالرأي تمكن 
املفرس من تقديم قراءات جديدة للخطاب القرآين، ال تقف عند ما تم اتلوصل إيله سابقا، ولكن ال تتنكب 

 جديدة وتفتح آفاقا مستقبلية ة الفهم وتثمر معاينعن منهج الوسطية واالعتدال، تأصيالت ترثي منهجي
 واعدة.

كما يمكن أن نسترشف آفاقا واعدة من خالل إعمال الرأي برؤية منهجية، حبيث نأمن من الغلو 
 يف الفهم، وحنقق األمن الفكري بانلظر إىل املجال الرحب اذلي تتيحه ادلاللة الظنية للنصوص.

 

ى بما ألزم نفسه به هو جزء من اخلالصة  ما ذكرناه يف اآلفاق   ونضيف إيله القول بأن ابن اعشور وفَـّ
من حتقيق األقوال واحلرص ىلع عدم تكرار املحصل من األفهام، ألنه اكن حبق ودون مغاالة خّريتا وفارسا، 

ته صاحب صوالت وجوالت، يعمل نظره مستميتا ومستبرصا، جمتهدا ومستدراك، فأفاد وأجاد وتفتقت قرحي
 نوادر ولطائف يه ثمرة جهد جهيد وكد مديد.  وانبجس فكره عن

ومنه أهمية وجناعة اتلخرج ىلع مثل هذه املظان يف أفق اكتساب امللكة، واملران اذلي يكسب 
 ابلاحث أدوات االشتغال املمكنة من اإلضافة انلوعية واإلبداع اخلالق.

العقل واتلفكري يف فهم  اتلوجس املبالغ فيه من إعمالكذلك خنلص إىل رضورة االنفاكك من أسار 
اخلطاب القرآين، ألن ذلك حيول دون الكشف عن مكنوناته وما يكتنـز من دالالت وأرسار، فالقرآن 
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مثل الطبقات اجليولوجية يستطيع املفرس أن يستخرج من كنوزه ودرره بقدر ما يملك من أدوات السرب 
  واتلنقيب.

 

 . بدون تاريخ. 2 يف اإلسالم، حممد الطاهر ابن اعشور، الرشكة اتلنوسية للتوزيع ط  أصول انلظام االجتمايع ▪

 م. 1973.  9إعجاز القرآن وابلالغة انلبوية، مصطىف صادق الرافيع. دار الكتاب العريب ط  ▪

 ة األوقاف والشؤون اإلسالميةانلص القرآين من تهافت القراءة إىل أفق اتلدبر، قطب الريسوين منشورات وزار  ▪
 . 2010. 1املغربية، ط

 . 23االجتاه املقاصدي يف اتلفسري عند ابن اعشور، جملة إسالمية املعرفة العدد  ▪

اإلتقان يف علوم القرآن، جالل ادلين السيويط، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، اهليئة املرصية العامة للكتاب،  ▪
 م. 1984

يف الفكر اإلساليم املعارص. حترير فتيح حسن   شور وقضايا اإلصالح واتلجديد الشيخ حممد الطاهر بن اع  ▪
 م. 2003.  1ط  -فرجينا -هرندن -ملاكوي، املعهد العاليم للفكر اإلساليم

 م.  1994، 1ابلحر املحيط للزركيش يف أصول الفقه، بدر ادلين الزركيش، دار الكتيب، ط   ▪

، 1بلنان، ط -يم، دار املعرفة بريوت حتقيق حممد أبو الفضل إبراه الربهان يف علوم القرآن، بدر ادلين الزركيش، ▪
 م. 1957

 م.  1984( ادلار اتلونسية للنرش،  1393اتلحرير واتلنوير، حممد الطاهر بن اعشور )ت  ▪

 .  1426. 2اتلفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب، حممد هادي معرفة، اجلامعة الرضوية للعلوم اإلسالمية ط ▪

 م. 2014. 1بودرع، الرابطة املحمدية للعلماء، ط القرآين ومناهج اتلأويل، عبد الرمحاناخلطاب  ▪

 م.  2015.  1املعىن واتلفسري يف اتلحرير واتلنوير، حممد بن عبد اجلليل، ادلار املتوسطية للنرش، ط  ▪

ر املعرفة، بريوت،  املوافقات يف أصول الرشيعة، إبراهيم بن موىس أيب إسحاق الشاطيب، برشح عبد اهلل دراز، دا ▪
 م. 1975. 2ط

 م. 1975ادلوحة،   -العظيم نظرات جديدة يف القرآن، حممد عبد اهلل دراز، دار اثلقافةانلبأ  ▪
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.  1انلص وآيلات الفهم يف علوم القرآن دراسة يف ضوء اتلأويليات املعارصة، حممد احلريش. دار الكتاب اجلديد، ط  ▪
 م. 2013
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