أصول التفسري بني ابن تيمية وابن عاشور:
معامل التوافق واالفرتاق
د .موالي عمر صوصي*

امللخص
يعتــر تفســر القــرآن الكــرمي عمــا جليــا لشــرف موضوعــه ،لكنــه يف الوقــت نفســه حماطــا ابملخاطــرة ملــا
حيتمــل أن يكــون فيــه مــن التقــول علــى هللا تعــاىل وأتويــل كالمــه ابلتشــهي والتســلط ،مــن هنــا بــرزت أمهيــة
احلديــث عــن أصــول التفســر لتعصــم املفســر مــن الزلــل والســقط .وممــن اهتــم ابلتفتيــش عــن هــذه األصــول جنــد
العــامل اجلليــل ابــن تيميــة حيــث أفــرد هلــا كتــااب حيمــل اســم «مقدمــة يف أصــول التفســر» وكــذا املفســر الكبــر
ابــن عاشــور يف مقدمــة تفســره «التحريــر والتنويــر» ،فقصــدت إىل املقارنــة بــن عمــل الرجلــن الســتكناه معــامل
الوصــل والفصــل بينهمــا واالســتفادة مــن خربهتمــا لتكــون نرباســا للمشــتغل ابلتفســر وحاميــة لــه مــن الوقــوع
يف االفـراء علــى هللا عــز وجــل.

The interpretation of the Holy Quran is a great work for the honor of its subject, but at
the same time surrounded by the risk of what is likely to be a pounce on speech of God
Almighty and the interpretation of his words wrongly, hence emerged the importance of
talking about the principles of exegesis to keep the interpreter from sliding and falling.
Those interested in the search for these rules we find the savant Ibn Taymiyyah, where
he wrote a book entitled "Introduction to the Origins of Interpretation" and the great
exegete Ibn Ashour in the introduction to his exegesis entitled "Liberation and enlightenment." I compare the work of the two men, to be a guiding light for the interpreters
and protect them from mistakes.

* دكتــوراه يف الفقــه وأصولــه -أســتاذ الثانــوي التأهيلــي األكادمييــة اجلهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن ،اتريــخ وصــول البحــث
2018/10/22م ،واتريخ قبوله للنشر 2019/2/20م.
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املقدمة:
احلمــد هلل والصــاة والســام متالزمــن أبــدا وســرمدا علــى خــر الربيــة حممــد
وعلــى آلــه ومــن اقتفــى أثــره ولــف لفــه إىل يــوم الديــن.
إذا افتخــر كل ذي فــن أو علــم أو صنعــة برايتــه فحــق ألهــل تفســر القــرآن أن
يبــزوا األقـران ويثقــل هبــم امليـزان ،كيــف ال والقــرآن الكــرمي صلــة الوصــل بــن الســماء
واألرض ومعجــزة أهــل اإلســام ومعــن أهــل البيــان ومرجــع مــن رام اإلحســان
وابتبــاع أحكامــه وتوجيهاتــه يســتقيم اإلنســان ويصطــف البنيــان ويعلــو العمـران.
وإذا كان فريــق مــن املفسـرين والفقهــاء يقفــون عنــد ظواهــر النصــوص خوفــا مــن
االجـراء علــى كالم هللا تعــاىل واالفتئــات عليــه ،فــإن مجعــا آخــر يــرى يف ذلــك قصــورا
عن إدراك املعاين اخلفية ومجودا على القشور مما يفوت على السابح يف حبور القرآن
يعمــي عنــه درر احلكمــة وحيرمــه فصــل
احلكيــم اقتنــاص الآللــئ ويســر عنــه اجلواهــر و ّ
اخلطاب ،كيف ال وقد قال سبحانه﴿ :فَا ْعتَِبوا َي أ ِ
صا ِر﴾؟ [احلشر،]2:
ُول األبْ َ
ومبعرفــة الباطــن اخلفــي يتميــز العــامل عــن اهلــاوي واألمــي ،قــال ابــن القصــار يف مقدمتــه:
«إن هللا تبــارك وتعــاىل ملــا أراد أن ميتحــن عبــاده ،وأن يبتليهــم فــرق بــن طــرق العلــم،
فجعل منها ظاهرا جليا وابطنا خفيا ،لريتفع الذين أوتوا العلم ،كما قال عز وجل:
﴿يرفــع هللا الذيــن آمنـوا منكــم والذيــن أوتـوا العلــم درجــات﴾ [اجملادلــة...]11 :
(((
﴿ومــا يذكــر إال أولـوا األلبــاب﴾[آل عمـران».]7 :
لكــن اإليغــال واإلف ـراط يف أتويــل النصــوص دون قيــد أو شــرط مــن شــأنه
أن يــورد صاحبــه املهالــك ويذهــب بــه كل مذهــب ،حــى تــرى كل متزبــب وهــو
حصــرم يتقــول علــى النــص املقــدس وبــه يتحكــم ،ممــا جعــل بعــض العلمــاء يعــزون
ســبب تشــظي أمــة اإلســام ومتزقهــا مزعــا إىل التأويــل ،فهــذا ابــن رشــد احلفيــد
يقــول« :وهــذه هــي حــال هــذه الفــرق احلادثــة يف الشـريعة مــع الشـريعة ،وذلــك أن
كل فرقــة منهــم أتولــت يف الشـريعة أتويــا غــر التأويــل الــذي أتولتــه الفرقــة األخــرى
وزعمــت أنــه الــذي قصــده صاحــب الشــرع ،حــى متــزق الشــرع كل ممــزق ،وبعــد
((( ابــن القصــار البغــدادي املالكــي ،علــي بــن عمــر ،مقدمــة يف أصــول الفقــه ،حتقيــق مصطفــى
خمــدوم ،دار املعلمــة للنشــر والتوزيــع ،ال ـرايض ،ط1999 ،1م ،ص .134
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جــدا عــن موضعــه األول».
هــذا املزلــق حفــز العلمــاء علــى سـ ّـن ضوابــط عاصمــة مــن اهلنــات ،ومانعــة مــن
الـزالت ،وأان يف ورقــي هــذه اخــرت أن أعــرض لعاملــن مــن أســاطني علــم التفســر
وأصولــه مهــا اإلمــام أمحــد بــن تيميــة مــن خــال مقدمتــه يف أصــول التفســر ،واإلمــام
الطاهــر بــن عاشــور مــن خــال مقدمتــه يف تفســره التحريــر والتنويــر.
وقصــدي مــن اختيــار هذيــن الرجلــن ـ أحدمهــا مــن القدامــى واآلخــر مــن
احملدثــن ـ هــو النظــر إىل تطــور حركــة أصــول التفســر مــع كــر األزمنــة ومــر الدهــور،
حيــث اإلشــكالية:
ضــل للمتأخريــن مــا يســهمون بــه يف هــذا الفــن ،أم تصــدق عليهــم مقولــة:
 هــل فَ ُمــا تــرك األقدمــون للمتأخريــن شــيئا؟
 هــل هــذا العلــم يســر وفــق صــورة خطيــة حيــث يســتفيد الالحــق مــن الســابقفيحصــل الرتاكــم ويعلــو البنيــان؟
 هــل تقــدم الزمــان مــن حيــث ظهــور أقضيــة جديــدة وتطــور العلــوم التقنيــةواالجتماعيــة والسياســية يســهم يف تطــور علــوم القــرآن والتغيــر يف أصــول تفســره
وأتويلــه نقصــا وزايدة وتعديــا؟
وقــد قســمت ورقــي إىل حموريــن خصصــت األول ألصــول التفســر عنــد ابــن
تيميــة ،حــى إذا اســتوى علــى ســوقه ،عطفــت عليــه ابحملــور الثــاين متنــاوال فيــه
أصــول التفســر عنــد ابــن عاشــور ألختمهــا خبامتــة حتــوي أهــم اخلالصــات والنتائــج.
(((

((( ابــن رشــد احلفيــد ،حممــد بــن أمحــد ،الكشــف عــن مناهــج األدلــة يف عقائــد امللــة ،مركــز دراســات
الوحــدة العربيــة ،بــروت ،لبنــان ،ط1998 ،1م ،ص.150
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احملور األول :اجلهاز التفسريي (أصول التفسري) لدى ابن تيمية
يعرف ابن تيمية رمحه هللا أصول التفسري يف معرض حديثه عن الداعي لتطريز
هــذه املقدمــة إذ يقــول« :فقــد ســألين بعــض اإلخـوان أن أكتــب له مقدمة تتضمــن
قواعــد كليــة ،تعــن علــى فهــم القــرآن ومعرفــة تفســره ومعانيــه ،والتمييــز يف منقــول
ذلــك ومعقولــه بــن احلــق وأن ـواع األابطيــل ،والتنبيــه علــى الدليــل الفاصــل بــن
ـث والســمني ،والباطــل
األقاويــل ،فــإن الكتــب املصنفــة يف التفســر مشــحونة ابلغَـ ِّ
(((
الواضــح واحلــق املبــن».
يقســم ابــن تيميــة املتصديــن للتفســر واختالفهــم فيــه إىل نوعــن« :منــه مــا
مســتنده النقــل فقــط ،ومنــه مــا يعلــم بغــر ذلــك؛ إذ العلــم إمــا نقــل مصــدق وإمــا
اســتدالل حمقــق ،واملنقــول إمــا عــن املعصــوم وإمــا عــن غــر املعصــوم ،واملقصــود أبن
جنــس املنقــول سـواء كان عــن املعصــوم أو غــر املعصــوم ،وهــذا هــو النــوع األول
منــه مــا ميكــن معرفــة الصحيــح منــه والضعيــف ،ومنــه مــا ال ميكــن معرفــة ذلــك فيــه.
وهــذا القســم الثــاين مــن املنقــول؛ وهــو مــا ال طريــق لنــا إىل اجلــزم ابلصــدق منــه
عامتــه ممــا ال فائــدة فيــه ،فالــكالم فيــه مــن فضــول الــكالم .وأمــا مــا حيتــاج املســلمون
(((
إىل معرفتــه ،فــإن هللا نصــب علــى احلــق فيــه دليــا».
وأمــا غــر هذيــن املنهجــن فباطــل وغــر مقبــول أو علــى األقــل ال يعــرف حكمه
علــى وجــه اجلــزم واليقــن ،قــال« :ومــا ســوى هــذا فإمــا مزيــف مــردود ،وإمــا موقوف
(((

((( هــو تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســام النمــري احل ـراين (661
ه ـ 728 -هــ1263/م 1328 -م) املشــهور ابســم ابــن تيميــة .هــو فقيــه وحمــدث ومفســر
وعــامل مســلم جمتهــد منتســب إىل املذهــب احلنبلــي .وهــو أحــد أبــرز العلمــاء املســلمني خــال
النصــف الثــاين مــن القــرن الســابع والثلــث األول مــن القــرن الثامــن اهلجــري .نشــأ ابــن تيميــة
حنبلــي املذهــب وأخــذ الفقــه احلنبلــي وأصولــه عــن أبيــه وجــده ،كمــا كان مــن األئمــة اجملتهــدة
يف املذهــب ،فقــد أفــى يف العديــد مــن املســائل علــى خــاف معتمــد احلنابلــة ملــا ي ـراه مواف ًقــا
الســنة مث علــى آراء الصحابــة وآاثر الســلف .تــويف ابــن تيميــة يف  20ذو
للدليــل مــن الكتــاب و ُ
القعــدة 22/ذو القعــدة ســنة  728ه ـ يف حبســه يف قلعــة دمشــق وقــد بلــغ مــن العمــر  67ســنة.
((( ابــن تيميــة ،أمحــد ،مقدمــة يف أصــول التفســر ،حتقيــق حممــود حممــد حممــود نصــار ،مكتبــة الـراث
اإلســامي ،القاهــرة ،طبعــة  ،1988ص .43
((( ابن تيمية ،أمحد ،مقدمة يف أصول التفسري ،ص.68
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ال يعلــم أنــه هبــرج وال منقــود (((».وقــد مثــل للمتوقــف فيــه ب ــ«اختالفهــم يف لــون
كلــب أصحــاب الكهــف ،ويف البعــض الــذي ضــرب بــه موســى مــن البقــرة ،ويف
مقــدار ســفينة نــوح ومــا كان خشــبها ،ويف اســم الغــام الــذي قتلــه اخلضــر ،وحنــو
(((
ذلــك ».واعتــره «ممــا ال يفيــد وال دليــل علــى الصحيــح منــه».
وعليــه ،نقســم تبعــا لــه هــذا احملــور إىل قســمني ،خنصــص األول للمنهــج األثــري
حــى إذا انتجــز خضنــا يف املنهــج االســتداليل اثنيــا.
أوال :املنهج األثري يف تفسري القرآن
أ -تفسري القرآن ابلقرآن(((:
إميــاان مــن ابــن تيميــة أن قائــل الــكالم هــو أعلــم مب ـراده ومقصــده مــن حديثــه
يؤكــد أن «أصــح الطــرق يف ذلــك أن يفســر القــرآن ابلقــرآن ،فمــا أ ِْ
ُجـ َـل يف مــكان
فإنــه قــد فُ ِســر يف موضــع آخــر ،ومــا اختُ ِ
صــر مــن مــكان فقــد بُ ِس ـ َط يف موضــع
ْ
َّ
آخــر»((( ،مث اســتدل لذلــك حبديــث معــاذ رضــي هللا عنــه املتــداول بــن املفس ـرين
واألصوليــن حيــث تظهــر جبــاء هرميــة مصــادر االحتجــاج والتش ـريع واملعرفــة
اإلســامية حيــث احلكمــة تقتضــي «أنــك تطلــب تفســر القــرآن منــه ،فــإن مل جتــده
فمــن الســنة ،كمــا قــال رســول هللا  ملعــاذ حــن بعثــه إىل اليمــن« :مب حتكــم؟»
(((
قــال :بكتــاب هللا( »...وهــذا احلديــث يف املســاند والســنن إبســناد جيــد).
ب -تفسري القرآن ابلسنة:
بعــد النظــر يف القــرآن الكــرمي وطلــب تفســر آيــة مــن آيــة ابعتبــاره نســقا
متكامــا يفســر بعضــه بعضــا ،ولــو كان مــن عنــد غــر العليــم احلكيــم لوجــد فيــه
((( املرجع السابق ،ص.43
((( املرجع السابق ،ص.68
ـت :وهــذا الصنــف مــن التفســر ليــس ابهلــن بــل حيتــاج مــن صاحبــه إىل دربــة وم ـران،
((( قلـ ُ
ِ
ِ
ف
وســأجلي الصعوبــة أبمثلــة :أبــدأ مبثــال واضــح وهــو قولــه تعــاىل﴿ :أََل إِ َّن أ َْوليَــاءَ َّ
الل َل َخـ ْـو ٌ
َعلَْي ِهـ ْـم َوَل ُهـ ْـم َْيَزنُو َن﴾[يونــس ،]62:مفهــوم الواليــة أنخــذه مــن الحــق اآليــة وهــو قولــه:
﴿الَّ ِذيـ َـن َآمنُـوا َوَكانُـوا يـَتـَُّقو َن﴾[يونــس.]63:
((( ابن تيمية ،أمحد ،مقدمة يف أصول التفسري ،ص.93
((( املرجع السابق ،ص.95
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املبطلــون اختالفــا كثـرا ،إذا مل جيــد املفســر طلبتــه صراحــة فإنــه ينتقــل إىل املصــدر
الثــاين مــن الشـريعة أال وهــي الســنة املطهــرة الشـريفة ،قــال ابــن تيميــة« :فــإن أعيــاك
ذلــك فعليــك ابلســنة ،فإهنــا شــارحة للقــرآن وموضحــة لــه ،بــل قــد قــال اإلمــام أبــو
عبــد هللا حممــد بــن إدريــس الشــافعي :كل مــا حكــم بــه رســول هللا  فهــو ممــا
فهمــه مــن القــرآن ،قــال هللا تعــاىل﴿ :إِ َّن أَنزلْنَــا إِلَيـ َ ِ
ـاب ِب ْلَـ ِّق لِتَ ْح ُكـ َـم
َ ْ
ـك الْكتَـ َ
اك هللا والَ تَ ُكــن لِّ ْل َخآئِنِـ َ ِ
ـن النَّـ ِ
يمــا﴾ [النســاء ،]105 :وقــال
ب ـَ ْ َ
ـن َخص ً
ـاس ِبَــا أ ََر َ ُ َ
تعــاىل﴿ :وأَنزلْنَــا إِلَيـ َ ِ ِ
ـن لِلنَّـ ِ
ـاس َمــا ن ـُِّـز َل إِلَْي ِهـ ْـم َولَ َعلَّ ُهـ ْـم يـَتـََف َّكـ ُـرو َن﴾
ـك ال ّذ ْكـ َـر لتـُب ـَِّ َ
َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ـن َلـُ ُـم الَّــذي
َنزلْنَــا َعلَْيـ َ
ـاب إِالَّ لتـُب ـَِّ َ
﴿وَمــا أ َ
ـك الْكتَـ َ
[النحــل ،]44 :وقــال تعــاىلَ :
ا ْختـَلَ ُفــواْ فِيـ ِـه َو ُهـ ًدى َوَر ْحَـةً لَِّقـ ْـوٍم يـُْؤِمنُــو َن﴾ [النحــل ،]64 :وهلــذا قــال رســول
هللا « :أال إين أوتيت القرآن ومثله معه» يعين الســنة .والســنة أيضا تنزل عليه
ابلوحــي كمــا ينــزل القــرآن ،ال أهنــا تتلــى كمــا يتلــى ،وقــد اســتدل اإلمــام الشــافعي
(((
وغــره مــن األئمــة علــى ذلــك أبدلــة كثــرة ليــس هــذا موضــع ذلــك».
وقــد توقــف ابــن تيميــة يف هــذه املســألة كث ـرا لــرد شــبهة عــدم صالحيــة
املنقوالت بســبب ضعف أو غياب اإلســناد يف املروايت احلديثية املتعلقة بتفســر
القــرآن الكــرمي فقــال« :ومعلــوم أن املنقــول يف التفســر أكثــره كاملنقــول يف املغــازي
واملالحم؛ وهلذا قال اإلمام أمحد :ثالثة أمور ليس هلا إسناد :التفسري ،واملالحم،
واملغــازي .ويــروي :ليــس هلــا أصــل ،أي إســناد؛ ألن الغالــب عليهــا املراســيل ،مثــل مــا
يذكــره عــروة بــن الزبــر ،والشــعيب ،والزهــري ،وموســى بــن عقبــة ،وابــن إســحاق ،ومــن
بعدهــم ،وأمــا التفســر فــإن أعلــم النــاس بــه أهــل مكــة؛ ألهنــم أصحــاب ابــن عبــاس،
كمجاهــد وعطــاء ابــن أيب رابح ،وعكرمــة مــوىل ابــن عبــاس وغريهــم مــن أصحــاب
أبــن عبــاس ،كطــاوس ،وأيب الشــعثاء ،وســعيد بــن جبــر وأمثاهلــم ،وكذلــك أهــل
الكوفــة مــن أصحــاب ابــن مســعود ،ومــن ذلــك مــا متيــزوا بــه علــى غريهــم ،وعلمــاء
أهــل املدينــة يف التفســر مثــل زيــد بــن أســلم الــذي أخــذ عنــه مالــك التفســر ،وأخــذه
(((
عنــه أيضــا ابنــه عبــد الرمحــن ،وأخــذه عــن عبــد الرمحــن عبــد هللا بــن وهــب».
((( ابن تيمية ،أمحد ،مقدمة يف أصول التفسري ،ص 93و.94
((( املرجع السابق ،ص.70
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كمــا انفــح عــن حجيــة املراســيل رغــم أن بعــض احملدثــن يتكلمــون فيهــا
ابلضعــف أو التقويــة مش ـرا إىل أن« :املراســيل إذا تعــددت طرقهــا وخلــت عــن
املواطــأة قصـ ًـدا أو االتفــاق بغــر قصــد كانــت صحيحــة قطعــا ،فــان النقــل إمــا أن
يكــون صدقــا مطابقــا للخــر ،وإمــا أن يكــون كــذاب تعمــد صاحبــه الكــذب ،أو
(((
أخطــأ فيــه ،فمــى ســلم مــن الكــذب العمــد واخلطــأ كان صدقــا بــا ريــب».
مث بــن رمحــه هللا أنــه مــن طريــق العقــل ميكــن أن نثبــت مشــروعية االحتجــاج
ابملــروايت احلديثيــة أو التفس ـرية فمثــل لذلــك مبــا جيــري يف واقــع النــاس« :فــإذا
كان احلديــث جــاء مــن جهتــن أو جهــات ،وقــد علــم أن املخربيــن مل يتواطئــا
علــى اختالقــه ،وعلــم أن مثــل ذلــك ال تقــع املوافقــة فيــه اتفاقًــا بــا قصــد علــم أنــه
صحيــح ،كمثــل شــخص حيــدث عــن واقعــة جــرت ،ويذكــر تفاصيــل مــا فيهــا مــن
األقـوال واألفعــال ،وأييت شــخص آخــر قــد علــم أنــه مل يواطــئ األول ،فيذكــر مثــل
مــا ذكــره األول مــن تفاصيــل األقـوال واألفعــال ،فيعلــم قطعــا أن تلــك الواقعــة حــق
يف اجلملــة؛ فإنــه لــو كان كل منهمــا كذهبــا عمــدا أو خطــأ ،مل يتفــق يف العــادة أن
أييت كل منهمــا بتلــك التفاصيــل الــي متنــع العــادة اتفــاق االثنــن عليهــا بــا مواطــأة
مــن أحدمهــا لصاحبــه ،فــإن الرجــل قــد يتفــق أن ينظــم بيتــا وينظــم اآلخــر مثلــه ،أو
يكــذب كذبــة ويكــذب اآلخــر مثلهــا ،أمــا إذا أنشــأ قصيــدة طويلــة ذات فنــون علــى
ي فلــم جتــر العــادة أبن غــره ينشــئ مثلهــا لفظــا ومعــى مــع الطــول املفــرط ،بــل
قافيــة َورِو ٍّ
يعلــم ابلعــادة أنــه أخذهــا منــه ،وكذلــك إذا حــدث حديثــا طويــا فيــه فنــون ،وحــدث
آخــر مبثلــه ،فإنــه إمــا أن يكــون واطــأه عليــه أو أخــذه منــه ،أو يكــون احلديــث صدقــا،
وهبــذه الطريــق يعلــم صــدق عامــة مــا تتعــدد جهاتــه املختلفــة علــى هــذا الوجــه مــن
املنقـوالت ،وإن مل يكــن أحدهــاكافيــا إمــا إلرســاله وإمــا لضعــف انقلــه ،لكــن مثــل هــذا
ال تضبــط بــه األلفــاظ والدقائــق الــي ال تعلــم هبــذه الطريــق فــا حيتــاج ذلــك إىل طريــق
ُحد،
يثبت هبا مثل تلك األلفاظ والدقائق؛ وهلذا ثبتت ابلتواتر غزوة بَ ْدر وأهنا قبل أ ُ
بــل يعلــم قطعــا أن محــزة وعليًــا وعبيــدة بــرزوا إىل عُتـْبَـةَ َو َشـيـْبَةَ والوليــد ،وأن عليــا قتــل
(((
الوليــد ،وأن محــزة قتــل قرنــه ،مث يشــك يف قرنــه هــل هــو عتبــة أو شــيبة».
((( املرجع السابق ،ص.72
((( املرجع السابق ،ص.73
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واعترب شــيخ اإلســام أن تواطؤ املخربين من غري اتفاق أســاس من أساســات
هــذا الديــن ،لذلــك عرفــت األمــة اإلســامية أبهنــا أمــة اإلســناد واشــتهر فيهــا علــم
اجلــرح والتعديــل حفاظــا علــى اآلاثر وتنقيــة هلــا مــن الشـوائب والدواخــل« :وهــذا
األصــل ينبغــي أن يعــرف؛ فإنــه أصــل انفــع يف اجلــزم بكثــر مــن املنقــوالت يف
احلديــث والتفســر واملغــازي ،ومــا ينقــل مــن أقـوال النــاس وأفعاهلــم وغــر ذلــك.
وهلــذا إذا روى احلديــث الــذي يتأتــى فيــه ذلــك عــن النــي  مــن وجهــن،
مــع العلــم أبن أحدمهــا مل أيخــذه عــن اآلخــر ،جــزم أبنــه حــق ،ال ســيما إذا علــم أن
نـََقلَتَــه ليسـوا ممــن يتعمــد الكــذب ،وإمنــا خيــاف علــى أحدهــم النســيان والغلــط؛ فــإن
مــن عــرف الصحابــة كابــن مســعود وأيب بــن كعــب ،وابــن عمــر ،وجابــر ،وأيب ســعيد،
وأيب هريرة وغريهم علم يقينا أن الواحد من هؤالء مل يكن ممن يتعمد الكذب على
رسول هللا  ،فضال عمن هو فوقهم ،كما يعلم الرجل من حال من جربه وخربه
خــرة ابطنــة طويلــة أنــه ليــس ممــن يســرق أم ـوال النــاس ،ويقطــع الطريــق ،ويشــهد
ابلــزور وحنــو ذلــك .وكذلــك التابعــون ابملدينــة ومكــة ،والشــام والبصــرة...
واملقصــود أن احلديــث الطويــل إذا روي مثــا مــن وجهــن خمتلفــن ،مــن غــر
مواطــأة امتنــع عليــه أن يكــون غلطــا ،كمــا امتنــع أن يكــون كــذاب؛ فــإن الغلــط ال
يكــون يف قصــة طويلــة متنوعــة ،وإمنــا يكــون يف بعضهــا ،فــإذا روى هــذا قصــة
طويلــة متنوعــة ورواهــا اآلخــر مثلمــا رواهــا األول مــن غــر مواطــأة امتنــع الغلــط يف
مجيعهــا ،كمــا امتنــع الكــذب يف مجيعهــا مــن غــر مواطــأة.
وهلــذا كان مجهــور أهــل العلــم مــن مجيــع الطوائــف علــى أن «خــر الواحــد» إذا
(((
تلقتــه األمــة ابلقبــول تصديقــا لــه أو عمــا بــه أنــه يوجــب العلــم».
وحــذر ابــن تيميــة مــن املــروايت املوضوعــة كــذا املصنفــات يف ذلــك ومثــل
لذلــك بنمــاذج مــن موضوعــات الشــيعة اإلماميــة« :واملوضوعــات يف كتــب
التفســر كثــرة ،مثــل األحاديــث الكثــرة الصرحيــة يف اجلهــر ابلبســملة ،وحديــث
علــي الطويــل يف تصدقــه خبامتــه يف الصــاة ،فإنــه موضــوع ابتفــاق أهــل العلــم،
((( ابن تيمية ،أمحد ،مقدمة يف أصول التفسري ،ص.77
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ومثل ما روي يف قولهِ :
ٍ ٍ
﴿وتَ ِعيـََها أُذُ ٌن
﴿ول ُك ِّل قـَْوم َهاد﴾ [الرعد ]7 :أنه علي َ
َ
وِ
(((
اعيَ ـةٌ﴾ [احلاقــة ]12 :أذنــك اي علــي».
َ
ج -تفسري القرآن أبقوال الصحابة:
ومــا دام الصحابــة الكـرام قــد حــازوا رضـوان هللا تعــاىل خالــدا مســطرا يف كتابــه
اجمليــد وانل ـوا الصحبــة املتش ـربة واملعيــة املباشــرة مــن النــور األول واملبـ ِّـن األعظــم
فقــد صــاروا أهــا لتحمــل وأداء املــروايت التفسـرية بــكل ثقــة وأمــان ،بــل هــم بعــد
معلمهــم  أوىل وأحــق وأجــدر مــن يفهــم عــن هللا م ـراده ويفســره بــن األتبــاع،
لذلــك أكـ ّد ابــن تيميــة هــذه اهلرميــة« :وحينئــذ ،إذا مل جنــد التفســر يف القــرآن وال
يف الســنة رجعنا يف ذلك إىل أقوال الصحابة ،فإهنم أدرى بذلك ملا شــاهدوه من
القــرآن ،واألحـوال الــي اختصـوا هبــا ،وملــا هلــم مــن الفهــم التــام ،والعلــم الصحيــح،
والعمــل الصــاحل ،ال ســيما علماؤهــم وكرباؤهــم ،كاألئمــة األربعــة اخللفــاء الراشــدين،
واألئمــة املهديــن؛ مثــل عبــد هللا بــن مســعود .قــال اإلمــام أبــو جعفــر حممــد بــن
جريــر الطــري :حدثنــا أبــو ُكَريْــب ،قــال :أنبــأان جابــر بــن نــوح ،أنبــأان األعمــش،
ُّحــى ،عــن مســروق؛ قــال :قــال عبــد هللا يعــي ابــن مســعود :والــذي
عــن أيب الض َ
ال إلــه غــره مــا نزلــت آيــة مــن كتــاب هللا إال وأان أعلــم فيمــن نزلــت وأيــن نزلــت،
ولــو أعلـ ُـم مــكان أحــد أعلـ َـم بكتــاب هللا مــي تناولــه املطــااي ألتيتــه .وقــال األعمــش
أيضــا عــن أيب وائــل ،عــن ابــن مســعود قــال :كان الرجــل منــا إذا تعلــم عشــر آايت
مل جياوزهــن حــى يعــرف معانيهــن والعمــل هبــن.
ومنهــم احلــر البحــر عبــد هللا بــن عبــاس ،ابــن عــم رســول هللا  وترمجــان القــرآن،
(((
بربكة دعاء رسول هللا  له حيث قال :اللهم فقهه يف الدين ،وعلمه التأويل».
د -تفسري القرآن أبقوال التابعني:
ومعلــوم أن جيــل التابعــن قــد حظــي ابملــدح والثنــاء والتزكيــة مــن خــال احلديث
الصحيــح« :خــر النــاس قــرين ،مث الذيــن يلوهنــم مث الذيــن يلوهنــم»((( ممــا جعــل ابــن
((( املرجع السابق ،ص.81
((( ابن تيمية ،أمحد ،مقدمة يف أصول التفسري ،ص.96
((( صحيــح مســلم ،كتــاب :فضائــل الصحابــة ،ابب :فضــل الصحابــة مث الذيــن يلوهنــم مث الذيــن
يلوهنــم  ،رقــم احلديــث.533 :

 20أصول التفسري بني ابن تيمية وابن عاشور :معامل التوافق واالفرتاق

تيميــة يهتبــل هبــذا اجليــل ويزكــي مروايتــه واجتهاداتــه التفس ـرية خاصــة إذا أطبق ـوا
على قول وأمجعوا على تفســر« :إذا مل جتد التفســر يف القرآن وال يف الســنة ،وال
وجدتــه عــن الصحابــة ،فقــد رجــع كثــر مــن األئمــة يف ذلــك إىل أق ـوال التابعــن،
كمجاهــد بــن جــر؛ فإنــه كان آيــة يف التفســر ،كمــا قــال حممــد بــن إســحاق:
ـت املصحــف علــى ابــن عبــاس
حدثنــا أابن بــن صــاحل ،عــن جماهــد قــال :عرضـ ُ
ثــاث عرضــات مــن فاحتتــه إىل خامتتــه ،أوقفــه عنــد كل آيــة منــه وأســأله عنهــا .وبــه
إىل الرتمــذي ،قــال :حدثنــا احلســن بــن مهــدي البصــري ،حدثنــا عبــد الــرزاق ،عــن
معمــر ،عــن قتــادة ،قــال :مــايف القــرآن آيــة إال وقــد مسعــت فيهــا شــيئا .وبــه إليــه قــال:
حدثنــا ابــن أيب عمــر ،حدثنــا ســفيان بــن عيينــة ،عــن األعمــش؛ قــال :قــال جماهــد:
أحتَ ْج أن أسأل ابن عباس عن كثري من القرآن
لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود مل ْ
ممــا ســألت .وقــال ابــن جريــر :حدثنــا أبــو ُكَريْــب قــال :حدثنــا طَْلــق بــن غنــام ،عــن
عثمان املكي ،عن ابن أيب ُملَْيكة ،قال :رأيت جماهدا سأل ابن عباس عن تفسري
القــرآن ومعــه ألواحــه ،قــال :فيقــول لــه ابــن عبــاس :اكتــب ،حــى ســأله عــن التفســر
كلــه؛ وهلــذا كان ســفيان الثــوري يقــول :إذا جــاءك التفســر عــن جماهــد فحســبك
بــه .وكســعيد بــن جب ــرِ ،
وع ْك ِرمــة مــوىل ابــن عبــاس وعطــاء بــن أيب رابح ،واحلســن
ُ َْ
البصــري ،ومســروق بــن األجــدع ،وســعيد بــن امل َس ـيَّب ،وأىب العاليــة ،والربيــع بــن
أنــس ،وقتــادة ،والضحــاك بــن ُمزاحــم ،وغريهــم مـ ُـن التابعــن واتبعيهــم ومــن بعدهــم،
فتذكــر أقواهلــم يف اآليــة فيقــع يف عباراهتــم تبايــن يف األلفــاظ ،حيســبها مــن ال علــم
عنــده اختالفــا ،فيحكيهــا أق ـواال وليــس كذلــك .فــإن منهــم مــن يعــر عــن الشــيء
بالزمــه أو نظــره ،ومنهــم مــن ينــص علــى الشــيء بعينــه ،والــكل مبعــى واحــد يف كثــر
مــن األماكــن ،فليتفطــن اللبيــب لذلــك ،وهللا اهلــادي .وقــال شــعبة بــن احلجــاج
وغــره :أقـوال التابعــن يف الفــروع ليســت حجــة ،فكيــف تكــون حجــة يف التفســر؟
يعــي أهنــا ال تكــون حجــة علــى غريهــم ممــن خالفهــم ،وهــذا صحيــح ،أمــا إذا أمجعـوا
على الشيء فال يراتب يف كونه حجة؛ فإن اختلفوا فال يكون قول بعضهم حجة
علــى بعــض وال علــى مــن بعدهــم ،ويرجــع يف ذلــك إىل لغــة القــرآن ،أو الســنة ،أو
(((
عمــوم لغــة العــرب ،أو أقـوال الصحابــة يف ذلــك».
((( ابن تيمية ،أمحد ،مقدمة يف أصول التفسري ،ص.100
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اثنيا :املنهج االستداليل يف تفسري القرآن
بعــد تبــي ابــن تيميــة للمنهــج األثــري ومنافحتــه عنــه وبيــان وجاهتــه وقوتــه،
كونَــه مــن الزبــد ال
انتقــل للحديــث عــن املنهــج االســتداليل ليبــن عــوره وهشاشــته و ْ
مــن اخلاثــر ومــن الغــث ال مــن الســمني ،فقــال رمحــه هللا تعــاىل« :وأمــا النــوع الثــاين
مــن ســبيب االختــاف ،وهــو مــا يعلــم ابالســتدالل ال ابلنقــل ،فهــذا أكثــر مــا فيــه
اخلطــأ مــن جهتــن حدثتــا بعــد تفســر الصحابــة والتابعــن واتبعيهــم إبحســان؛ فــإن
التفاســر الــي يذكــر فيهــا كالم هــؤالء صرفــا ال يــكاد يوجــد فيهــا شــيء مــن هاتــن
ووكِيــع ،وعبــد بــن ُحَيــد ،وعبــد الرمحــن بــن
اجلهتــن ،مثــل تفســر عبــد الــرزاقَ ،
إبراهيــم دحيــم .ومثــل تفســر اإلمــام أمحــد ،وإســحاق بــن راهويــه ،وبَِقـ ّـي بــن ُمَلَّــد،
وسـنـَْيد ،وابــن جريــر ،وابــن أيب حــامت،
وأيب بكــر ابــن املنــذر ،وســفيان بــن عيينــةُ ،
وأيب ســعيد األشــج ،وأيب عبــد هللا بــن ماجــه ،وابــن مردويــه:
إحدامها :قوم اعتقدوا معاين ،مث أرادوا محل ألفاظ القرآن عليها.
والثانيــة :قــوم فســروا الق ـرآن مبجــرد مــا يســوغ أن يريــده بكالمــه مــن كان مــن
الناطقــن بلغــة العــرب ،مــن غــر نظــر إىل املتكلــم ابلقـرآن ،واملنــزل عليــه واملخاطــب به.
فاألولــون راعـوا املعــى الــذي رأوه مــن غــر نظــر إىل مــا تســتحقه ألفــاظ القــرآن
مــن الداللــة والبيــان ،واآلخــرون راعـوا جمــرد اللفــظ ،ومــا جيــوز عندهــم أن يريــد بــه
ـرا
العــريب ،مــن غــر نظــر إىل مــا يصلــح للمتكلــم بــه ولســياق الــكالم .مث هــؤالء كثـ ً
مــا يغلطــون يف احتمــال اللفــظ لذلــك املعــى يف اللغــة ،كمــا يغلــط يف ذلــك الذيــن
قبلهــم ،كمــا أن األولــن كثـرا مــا يغلطــون يف صحــة املعــى الــذي فســروا بــه القــرآن،
كمــا يغلــط يف ذلــك اآلخــرون ،وإن كان نظــر األولــن إىل املعــى أســبق ،ونظــر
(((
اآلخريــن إىل اللفــظ أســبق».
مث يسرتســل شــيخ اإلســام ليشــنع علــى مــن يتقولــون علــى القــرآن ويتســورون
محــاه بغــر علــم وال هــدى ويقســمهم إىل صنفــن ذاك ـرا ابلتســمية بعــض هــؤالء
الفــرق« :واألولــون صنفــان :اترة يســلبون لفــظ القــرآن مــا دل عليــه وأريــد بــه ،واترة
((( املرجع السابق ،ص.83
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حيملونــه علــى مــا مل يــدل عليــه ومل يــرد بــه ،ويف كال األمريــن قــد يكــون مــا قصــدوا
نفيــه أو إثباتــه مــن املعــى ابطــا ،فيكــون خطؤهــم يف الدليــل واملدلــول ،وقــد يكــون
ح ًقــا فيكــون خطؤهــم يف الدليــل ال يف املدلــول .وهــذا كمــا أنــه وقــع يف تفســر
القــرآن ،فإنــه وقــع أيضــا يف تفســر احلديــث ،فالذيــن أخطــؤوا يف الدليــل واملدلــول
مثــل طوائــف مــن أهــل البــدع اعتقــدوا مذهبــا خيالــف احلــق الــذي عليــه األمــة
الوســط الذيــن ال جيتمعــون علــى ضاللــة ،كســلف األمــة وأئمتهــا ،وعمــدوا إىل
القــرآن فتأولــوه علــى آرائهــم .اترة يســتدلون آبايت علــى مذهبهــم وال داللــة فيهــا،
واترة يتأولــون مــا خيالــف مذهبهــم مبــا حيرفــون بــه الكلــم عــن مواضعــه ،ومــن هــؤالء
(((
فــرق اخل ـوارج ،والروافــض ،واجلهميــة واملعتزلــة ،والقدريــة ،واملرجئــة ،وغريهــم».
وممــا يثــرب بــه ابــن تيميــة علــى املتســورين محــى القــرآن أهنــم يســبقون التفســر
آبرائهــم ومعتقداهتــم حــى إذا مل يســعهم اللفــظ لــووا عنقــه وطوعــوه ليصــر مستســاغا
عندهم« :واملقصود أن مثل هؤالء اعتقدوا رأاي مث محلوا ألفاظ القرآن عليه ،وليس
هلم سلف من الصحابة والتابعني هلم إبحسان ،وال من أئمة املسلمني ال يف رأيهم
وال يف تفسريهم ،وما من تفسري من تفاسريهم الباطلة إال وبطالنه يظهر من وجوه
كثــرة ،وذلــك مــن جهتــن :اترة مــن العلــم بفســاد قوهلــم ،واترة مــن العلــم بفســاد مــا
فســروا بــه القــرآن ،إمــا دليــا علــى قوهلــم أو جـوااب علــى املعــارض هلــم.
ومــن هــؤالء مــن يكــون حســن العبــارة فصيحــا ،ويــدس البــدع يف كالمــه ،وأكثــر
النــاس ال يعلمــون كصاحــب الكشــاف وحنــوه ،حــى إنــه يــروج علــى خلــق كثــر ممــن
ال يعتقــد الباطــل مــن تفاســرهم الباطلــة مــا شــاء .وقــد رأيــت مــن العلمــاء املفسـرين
وغريهــم مــن يذكــر يف كتابــه وكالمــه مــن تفســرهم مــا يوافــق أصوهلــم الــي يعلــم أو
يعتقــد فســادها وال يهتــدي لذلــك.
مث إنه لســبب تطرف هؤالء وضالهلم دخلت الرافضة اإلمامية ،مث الفالســفة،
مث القرامطة وغريهم فيما هو أبلغ من ذلك ،وتفاقم األمر يف الفالسفة والقرامطة
الزيـتُـ ِ
{والتِّـ ِ
ـون}
{و َّ ْ
والرافضة...وأعجــب مــن ذلــك قــول بعضهــم َ
ن} أبــو بكــر َ
ِ
{و َه ـ َذا الْبـَلَـ ِـد ْال َِم ـ ِ
ن} [التــن ]3-1 :علــي،
{وطُــوِر ســينِ َ
ني} عثمــان َ
عمــر َ
((( ابن تيمية ،أمحد ،مقدمة يف أصول التفسري ،ص.85
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وأمثــال هــذه اخلرافــات الــي تتضمــن اترة تفســر اللفــظ مبــا ال يــدل عليــه حبــال،
فــإن هــذه األلفــاظ ال تــدل علــى هــؤالء األشــخاص.
وتفســر ابــن عطيــة وأمثالــه أتبــع للســنة واجلماعــة وأســلم مــن البدعــة مــن
تفســر الزخمشــري ،ولــو ذكــر كالم الســلف املوجــود يف التفاســر املأثــورة عنهــم
علــى وجهــه لــكان أحســن وأمجــل ،فإنــه كثـرا مــا ينقــل مــن تفســر حممــد بــن جريــر
الطــري ،وهــو مــن أجــل التفاســر وأعظمهــا قــدرا ،مث إنــه يــدع مــا نقلــه ابــن جريــر
عــن الســلف ال حيكيــه حبــال ،ويذكــر مــا يزعــم أنــه قــول احملققــن ،وإمنــا يعــي هبــم
طائفــة مــن أهــل الــكالم الذيــن قــرروا أصوهلــم بطــرق مــن جنــس مــا قــررت بــه املعتزلــة
أصوهلــم ،وإن كانـوا أقــرب إىل الســنة مــن املعتزلــة ،لكــن ينبغــي أن يعطــى كل ذي
حــق حقــه ،ويعــرف أن هــذا مــن مجلــة التفســر علــى املذهــب.
فــإن الصحابــة والتابعــن واألئمــة إذا كان هلــم يف تفســر اآليــة قــول ،وجــاء
قــوم فســروا اآليــة بقــول آخــر ألجــل مذهــب اعتقــدوه ،وذلــك املذهــب ليــس مــن
مذاهــب الصحابــة والتابعــن هلــم إبحســان صــاروا مشــاركني للمعتزلــة وغريهــم مــن
(((
أهــل البــدع يف مثــل هــذا».
وقــد خلــص رمحــه هللا إىل قاعــدة تســاير منهجــه الســلفي وتنســجم مــع معتقــده
امللــي وهــي« :ويف اجلملــة مــن َعـ َـدل عــن مذاهــب الصحابــة والتابعــن وتفســرهم
إىل مــا خيالــف ذلــك كان خمطئــا يف ذلــك ،بــل مبتدعــا ،وإن كان جمتهــدا مغفــورا
لــه خطــؤه .فاملقصــود بيــان طــرق العلــم وأدلتــه ،وطــرق الص ـواب .وحنــن نعلــم أن
القــرآن ق ـرأه الصحابــة والتابعــون واتبعوهــم ،وأهنــم كان ـوا أعلــم بتفســره ومعانيــه،
كمــا أهنــم أعلــم ابحلــق الــذي بعــث هللا بــه رسـوله  ،فمــن خالــف قوهلــم وفســر
(((
القــرآن خبــاف تفســرهم فقــد أخطــأ يف الدليــل واملدلــول مجيعــا».
مث ختــم ابــن تيميــة حديثــه عــن طائفــة مــن املتصديــن للتفســر وال مســكة هلــم
مــن عقــل وال لغــة وال أصــول وغريهــا إمنــا يصــدرون عــن رأي جمــرد ليبطــل عملهــم
هــذا ورميــه ابحلظــر واحلرمــة ووعيــد هللا تبــارك وتعــاىل وقــد حشــد لذلــك األدلــة
((( ابن تيمية ،أمحد ،مقدمة يف أصول التفسري ،ص.87
((( املرجع السابق ،ص.91
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والنقــول ليعضــد مذهبــه ويقــوي حجتــه« :فأمــا تفســر القــرآن مبجــرد الـرأي فحـرام.
حدثنــا ُم َؤَّمــل ،حدثنــا ســفيان ،حدثنــا عبــد األعلــى ،عــن ســعيد بــن جبــر ،عــن
ابــن عبــاس؛ قــال :قــال رســول هللا « :مــن قــال يف القــرآن بغــر علــم ،فليتب ـوأ
مقعــده مــن النــار» .رواه الرتمــذي ،كتــاب تفســر القــرآن ابب مــا جــاء يف الــذي
يفســر القــرآن برأيــه.)2950( ،
وهكــذا روى بعــض أهــل العلــم مــن أصحــاب النــي  وغريهــم ،أهنــم شــددوا
يف أن يفســر القــرآن بغــر علــم .وأمــا الــذي روي عــن جماهــد وقتــادة وغريمهــا مــن
أهل العلم :أهنم فســروا القرآن ،فليس الظن هبم أهنم قالوا يف القرآن وفســروه بغري
علــم أو مــن قبــل أنفســهم .وقــد روي عنهــم مــا يــدل علــى مــا قلنــا ،أهنــم مل يقولـوا
مــن قبــل أنفســهم بغــر علــم .فمــن قــال يف القــرآن برأيــه فقــد تكلــف مــا ال علــم
لــه بــه ،وســلك غــر مــا أمــر بــه .فلــو أنــه أصــاب املعــى يف نفــس األمــر لــكان قــد
أخطــأ؛ ألنــه مل أيت األمــر مــن اببــه ،كمــن حكــم بــن النــاس علــى جهــل فهــو يف
النــار ،وإن وافــق حكمــه الصـواب يف نفــس األمــر ،لكــن يكــون أخــف جرمــا ممــن
أخطــأ ،وهللا أعلــم .وهكــذا مســى هللا تعــاىل ال َق َذفَــة كاذبــن ،فقــال﴿ :فَـِإ ْذ َلْ َيْتُــوا
لشــه َداء فَأُولَئِـ َ ِ
ِ
الل ُهــم الْ َك ِ
اذبُــو َن﴾ [النــور ]13 :فالقــاذف كاذب،
ِب ُّ َ
ْ
ـك عن ـ َد َّ ُ
ولــو كان قــد قــذف مــن زىن يف نفــس األمــر؛ ألنــه أخــر مبــا ال حيــل لــه اإلخبــار بــه،
وتكلــف مــا ال علــم لــه بــه ،وهللا أعلــم.
وهلــذا حتــرج مجاعــة مــن الســلف عــن تفســر مــا ال علــم هلــم بــه ،كمــا روى
شــعبة ،عــن ســليمان ،عــن عبــد هللا بــن ُمـ َّـرة ،عــن أيب َم ْع َمــر ،قــال :قــال أبــو
بكــر الصديــق :أي أرض تُقلّــي ،وأي مســاء تظلــي ،إذا قلــت يف كتــاب هللا مــا
مل أعلــم؟! .وقــال أبــو عبيــد القاســم ابــن ســام :حدثنــا حممــود بــن يزيــد ،عــن
العـ َّـوام بــن حوشــب ،عــن إبراهيــم التيمــي؛ أن أاب بكــر الصديــق ســئل عــن قولــه:
َ
ِ
﴿وفَاك َه ـةً َوأ ًَّب﴾ [عبــس ]31 :فقــال :أي مســاء تظلــي ،وأي أرض تقلــي ،إن
َ
أان قلــت يف كتــاب هللا مــا ال أعلــم؟ منقطــع وقــال أبــو عبيــد أيضــا :حدثنــا يزيــد،
{وفَاكِ َه ـةً َوأ ًَّب}
عــن محيــد ،عــن أنــس؛ أن عمــر بــن اخلطــاب ق ـرأ علــى املنــرَ :
األب؟ مث رجــع إىل نفســه فقــال :إن هــذا
فقــال :هــذه الفاكهــة قــد عرفناهــا فمــا ُّ
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هلــو التكلــف اي عمــر.
وقــال عبــد بــن محيــد :حدثنــا ســليمان بــن حــرب ،قــال :حدثنــا محــاد بــن زيــد ،عــن
اثبــت ،عــن أنــس؛ قــال:كنــا عنــد عمــر بــن اخلطــاب ويف ظهــر قميصــه أربــع رقــاع فقـرأ:
{وفَاكِ َهةً َوأ ًَّب} فقال :ما األب؟ مث قال :إن هذا هلو التكلف ،فما عليك أال تدريه.
َ
وهــذا كلــه حممــول علــى أهنمــا رضــي هللا عنهمــا إمنــا أرادا استكشــاف علــم
كيفية األب ،وإال فكونه نبتًا من األرض ظاهر ال جيهل؛ لقوله تعاىل﴿ :فَأَنبـَتـْنَا
ـون َوَنْـ ًـا َو َح َدائِـ َـق غُلْبًــا﴾ [عبــس.]30 -27 :
فِ َيهــا َحبًّــا َو ِعنـَبًــا َوقَ ْ
ضبًــا َوَزيـْتُـ ً
وقــال ابــن جريــر :حدثنــا يعقــوب بــن إبراهيــم ،قــال :حدثنــا ابــن عُلَيَّــة ،عــن
أيــوب ،عــن ابــن أيب ُملَْي َكــة؛ أن ابــن عبــاس ســئل عــن آيــة لــو ســئل عنهــا بعضكــم
لقــال فيهــا ،فــأىب أن يقــول فيهــا .إســناده صحيــح .وقــال أبــو عبيــد :حدثنــا
إمساعيــل بــن إبراهيــم ،عــن أيــوب ،عــن ابــن أيب ُملَْيكــة؛ قــال :ســأل رجــل ابــن
عباس عنٍ ِ :
ْف َســنَ ٍة ِّمَّا تـَعُ ُّدو َن﴾ [الســجدة ]5 :فقال
﴿ف يـَْوم َكا َن ِم ْق َد ُارهُ أَل َ
ٍ
ِ
ِ
ـف َســنَ ٍة﴾ [املعــارج ]4 :فقــال
ـن أَلْـ َ
لــه ابــن عبــاس فمــا﴿ :ي ـَ ْـوم َكا َن م ْقـ َد ُارهُ َخْسـ َ
الرجــل :إمنــا ســألتك لتحدثــي ،فقــال ابــن عبــاس :مهــا يومــان ذكرمهــا هللا يف كتابــه،
هللا أعلــم هبمــا ،فكــره أن يقــول يف كتــاب هللا مــا ال يعلــم .وقــال ابــن جريــر :حدثــي
يعقــوب يعــي ابــن إبراهيــم حدثنــا ابــن عليــة ،عــن مهــدي بــن ميمــون ،عــن الوليــد
بــن مســلم ،قــال :جــاء طَْلــق بــن حبيــب إىل ُجْنـ ُـدب بــن عبــد هللا ،فســأله عــن آيــة
ِ
ـت عــي ،أو قــال :أن
أحـ ّـرج عليــك إن كنــت ُم ْســل ًما ملــا قمـ َ
مــن القــرآن ،فقــالَ :
جتالســي .وقــال مالــك عــن حيــى بــن ســعيد ،عــن ســعيد بــن املسـيَّب؛ أنــه كان إذا
ســئل عــن تفســر آيــة مــن القــرآن قــال« :إان ال نقــول يف القــرآن شــيئا»...وعن
مســروق قــال :اتقـوا التفســر ،فإمنــا هــو الروايــة عــن هللا.
فهــذه اآلاثر الصحيحــة ومــا شــاكلها عــن أئمــة الســلف ،حممولــة علــى حترجهــم
عــن الــكالم يف التفســر مبــا ال علــم هلــم بــه .فأمــا مــن تكلــم مبــا يعلــم مــن ذلــك لغــة
وشــرعا فــا حــرج عليــه؛ وهلــذا روى عــن هــؤالء وغريهــم أق ـوال يف التفســر ،وال
منافــاة؛ ألهنــم تكلمـوا فيمــا علمــوه وســكتوا عمــا جهلــوه ،وهــذا هــو الواجــب علــى
كل أحــد؛ فإنــه كمــا جيــب الســكوت عمــا ال علــم لــه بــه ،فكذلــك جيــب القــول
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فيمــا ســئل عنــه ممــا يعلمــه؛ لقولــه تعــاىل﴿ :لَتـُبـَيِّنـُنَّــهُ لِلنَّـ ِ
ـاس َوالَ تَ ْكتُ ُمونَــهُ﴾ [آل
عم ـران ،]187 :وملــا جــاء يف احلديــث املــروي مــن طــرق« :مــن ســئل عــن علــم
ُلِــم يــوم القيامــة بلجــام مــن انر».
ف َكتَ َمــه أ ْ
بشــار ،حدثنَــا ُم َؤَّمــل ،حدثنــا ســفيان عــن
وقــال ابــن جريــر :حدثنــا حممــد بــن َّ
أىب الـ ِّـزَند ،قــال :قــال ابــن عبــاس :التفســر علــى أربعــة أوجــه :وجــه تعرفــه العــرب
مــن كالمهــا .وتفســر ال يعــذر أحــد جبهالتــه .وتفســر يعلمــه العلمــاء .وتفســر ال
(((
يعلمــه إال هللا ،وهللا ســبحانه وتعــاىل أعلــم».
وقــد حنــى حنــو ابــن تيميــة كثــر مــن علمــاء األثــر حمذريــن مــن مغبــة التأويــل
الفاســد ،ومنهــم صــدر الديــن احلنفــي عندمــا رفــع عقريتــه« :وكــم جــى التأويــل
الفاســد علــى الديــن وأهلــه مــن جنايــة .فهــل قُتِـ َـل عثمان رضــي هللا عنــه إال
ابلتأويــل الفاســد ؟ وكــذا مــا جــرى يف يــوم اجلمــل ،وصفــن ،ومقتــل احلســن،
واحلــرة ؟ وهــل خرجــت اخلـوارج ،واعتزلــت املعتزلــة ،ورفضــت الروافــض ،وافرتقــت
(((
األمــة علــى ثــاث وســبعني فرقــة ،إال ابلتأويــل الفاســد ؟!»
ظهــر لنــا إذن جبــاء أن التفســر عنــد ابــن تيميــة مبــي أساســا علــى ثنائيــة
التفســر ابملأثــور والتفســر ابالســتدالل ،وأنــه رمحــه هللا ال يطمئــن وال يسـريح إال
للتفســر املنقــول عــن األكابــر علمــا وتقــى وتزكيــة مــن هللا تعــاىل ورس ـوله الكــرمي
عليــه أفضــل الصــاة وأزكــى الســام.
مث ننتقــل بعــد ذلــك إىل النظــر يف أصــول التفســر عنــد حممــد الطاهــر ابــن
عاشــور رمحــه هللا لنــرى النفــس التجديــدي عنــده يف هــذا الفــن.

((( ابن تيمية ،أمحد ،مقدمة يف أصول التفسري ،ص.107
((( احلنفــي ،صــدر الديــن حممــد ،شــرح العقيــدة الطحاويــة ،الطبعــة السادســة1400،هـ ،املكتــب
اإلســامي ،بــروت .ص.204
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احملور الثاين :اجلهاز التفسريي (أصول التفسري) لدى ابن عاشور
جعــل الشــيخ حممــد الطاهــر ابــن عاشــور لكتابــه «التحريــر والتنويــر» عشــر
مقدمــات جعلهــا تبيــاان هلديــه ومنهجــه يف التفســر ،وهــي:
 -1يف التفسري والتأويل وكون التفسري علما.
 -2يف استمداد علم التفسري.
 -3يف صحة التفسري بغري املأثور ومعىن التفسري ابلرأي وحنوه.
 -4فيما حيق أن يكون غرض املفسر.
 -5يف أسباب النزول.
 -6يف القراءات.
 -7قصص القرآن.
 -8يف اسم القرآن وآايته وسوره وترتيبها وأمسائها.
 -9يف أن املعاين اليت تتحملها مجل القرآن ،تعترب ُمرادها هبا.
 -10يف إعجاز القرآن ،مبتكرات القرآن ،وعادات القرآن.
وسأســعى مــن خــال قـراءيت هلــا أن أســتجلي أهــم مرتكزاتــه وقواعــده التفسـرية
مــا ميكــن اعتبــاره جديــدا ومبتكـرا ،مجعتهــا يف النقــاط التاليــة:
أوال :معرفــة مقاصــد القــرآن :اشــرط ابــن عاشــور علــى اجملتهــد يف فهــم
واســتنطاق النــص القــرآين واســتكناه أحكامــه وحكمــه ليكــون أهــا لنقلهــا تعليمــا
للنــاس وفصــا يف منازعاهتــم وإرواء لغليلهــم يف الفتــوى والس ـؤال أن يرقــى مرقــى
(((

((( ابــن عاشــور هــو :العالمــة املفســر حممــد الطَّاهــر بــن حممــد بــن حممــد الطَّاهــر بــن عاشــور ،ولــد يف
تونــس ســنة ( )1296هــ ،املوافــق ( )1879م ،وهــو مــن أســرة علميــة عريقــة ،بــرز يف عــدد مــن
اسـاً
العلــوم ونبــغ فيهــا ،كعلــم الشـريعة واللغــة واألدب ،وكان متقنــا للُّغــة الفرنســية ،وعضـواَ مر َ
يف جممــع اللغــة العربيــة يف دمشــق والقاهــرة ،تــوىل مناصــب علميــة وإداريــة ابرزة كالتدريــس،
والقضــاء ،واإلفتــاء ،ومت تعيينــه شــيخاً جلامــع الزيتونــة .ألــف عش ـرات الكتــب يف التفســي،
واحلديــث ،واألصــول ،واللغــة ،وغريهــا مــن العلــو ،منهــا تفســره املسـ َّـمى :التحريــر والتنويــر ،و
مقاصــد الش ـريعة ،و كشــف املغطــا مــن املعــاين واأللفــاظ الواقعــة يف املوطــأ ،و النظــر الفســيح
عنــد مضايــق األنظــار يف اجلامــع الصحيــح ،وغريهــا مــن الكتــب النافعــة ،وتــويف يف تونــس ســنة
( )1394هــ ،املوافــق ( )1973م ،عــن عمــر يناهــز ال ـ ( )98عامـاً .
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ســنيا يستشــرف مــن خاللــه مواطــأة م ـراد هللا ومطابقــة قصــده ،إميــاان منــه أبمهيــة
إدراك مقاصــد الشـريعة يف فهــم وتوجيــه التفســر واحلكــم والقضــاء والفتيــا وقــد كان
رمحــه هللا فارســا يف ميــدان املقاصــد وألــف فيهــا كتــااب ومســه ب ـ «مقاصــد الش ـريعة
اإلســامية» ،علــى خطــى ســلفه يف هــذا :اإلمــام الشــاطيب حــن قــال« :فــإذا بلــغ
اإلنســان مبلغــا ،فهــم عــن الشــارع فيــه قصــده يف كل مســألة مــن مســائل الشـريعة،
ويف كل ابب من أبواهبا فقد حصل له وصف هو السبب يف تنزيله منزلة اخلليفة
(((
للنــي  يف التعليــم والفتيــا ،واحلكــم مبــا أراد هللا».
وعـ ّد ابــن عاشــور  -وهــو خياطــب قارئيــه  -معرفــة املقاصــد ميـزاان ملــن يتطلــع
إىل» اإلفصــاح عــن غايــة املفســر مــن التفســر ،وعــن معرفــة املقاصــد الــي نــزل
القــرآن لبياهنــا حــى تســتبني لكــم غايــة املفس ـرين مــن التفســر علــى اختــاف
طرائقهــم ،وحــى تعلمـوا عنــد مطالعــة التفاســر مقاديــر اتصــال مــا تشــتمل عليــه،
ابلغايــة الــي يرمــي إليهــا املفســر ،فتزن ـوا بذلــك مقــدار مــا أوىف بــه مــن املقصــد،
ومقــدار مــا جتــاوزه ،مث ينعطــف القــول إىل التفرقــة بــن مــن يفســر القــرآن مبــا خيــرج
عــن األغ ـراض امل ـرادة منــه ،وبــن مــن يفصــل معانيــه تفصيــا ،مث ينعطــف القــول
(((
إىل منــوذج ممــا اســتخرجه العلمــاء مــن مســتنبطات القــرآن يف كثــر مــن العلــوم ».
ـض علــى اعتبــاره قاصـرا علــى العــرب
وال حيملــن نــزول القــرآن بلســان عــريب البعـ َ
مــكاان وزمــاان بــل إن مقاصــده وقيمــه ومثلــه العليــا تؤهلــه إىل صلوحيتــه لــكل زمــان
ومــكان ،وهنــا اجتهــد ابــن عاشــور يف اســتقصاء هــذه املقاصــد حــى حصرهــا
حبســب وســعه ،فقــال رمحــه هللا« :أليــس قــد وجــب علــى اآلخــذ يف هــذا الفــن أن
يعلــم املقاصــد األصليــة الــي جــاء القــرآن لتبياهنــا فلنلــم هبــا اآلن حبســب مــا بلــغ
إليــه اســتقراؤان وهــي مثانيــة أمــور:
((( الشــاطيب ،إبراهيــم بــن موســى ،املوافقــات ،احملقــق :مشــهور بــن حســن آل ســلمان ،دار ابــن
عفــان ،القاهــرة مصــر ،بــدون اتريــخ ،ج ،5ص.43
((( ابــن عاشــور ،الطاهــر ،تفســر التحريــر والتنويــر ،دار ســحنون للنشــر والتوزيــع ،تونــس ،بــدون
اتريــخ ،ج ،1ص .18
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 -1إصــاح االعتقــاد وتعليــم العقــد الصحيــح .وهــذا أعظــم ســبب إلصــاح
اخللــق ،ألنــه يزيــل عــن النفــس عــادة اإلذعــان لغــر مــا قــام عليــه الدليــل ،ويطهــر
القلــب مــن األوهــام الناشــئة عــن اإلش ـراك والدهريــة ومــا بينهمــا.
ـك لَ َعلَــى ُخلُـ ٍـق َع ِظيـ ٍـم﴾ ســورة القلــم،4:
﴿وإِنَّـ َ
 -2هتذيــب األخــاق قــال تعــاىلَ :
وفسرت عائشة رضي هللا عنها ملا سئلت عن خلقه  فقالت« :كان خلقه القرآن».
ـك
 -3التش ـريع وهــو األحــكام خاصــة وعامــة ،لقولــه تعــاىل﴿ :إِ َّن أَنـَْزلْنَــا إِلَْيـ َ
ِ
ِ
ـن النَّـ ِ
اك هللاُ﴾ ســورة النســاء ،105:ولقــد
ـاس ِبَــا أ ََر َ
ـاب ِبحل ـ ِّق لتَ ْح ُكـ َـم ب ـَ ْ َ
الكتَـ َ
مجــع القــرآن مجيــع األحــكام مجعــا كليــا يف الغالــب ،وجزئيــا يف املهــم.
﴿والَ
 -4سياســة األمــة والقصــد منــه صــاح أحـوال األمــة وحفــظ نظامهــا بقولــهَ :
﴿وأ َْم ُرُهـ ْـم
تـَنَ َازعُــوا فـَتـَْف َ
ـب ِرحيُ ُكـ ْـم﴾ ســورة األنفــال ،46:وقولــهَ :
ش ـلُوا َوتَ ْذ َهـ َ
ـورى بـَيـْنـَُهـ ْـم﴾ ســورة الشــورى.38:
ُشـ َ
 -5القصــص وأخبــار األمــم الســالفة للتأســي بصــاحل أحواهلــم ،وللتحذيــر مــن
صـ ِ
ـك
﴿نـ ُـن نـَُقـ ُّ
مســاويهم ،قــال تعــاىلَْ :
ـص ِبَــا أ َْو َحيـْنَــا إِلَْيـ َ
ـص َعلَْيـ َ
ـك أ ْ
سـ َـن ال َق َ
َح َ
ه ـ َذا ال ُقــرآ َن وإِ ْن ُك ْنـ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن﴾ ســورة يوســف.3:
َ
ـت مـ ْـن قـَْبلــه لَمـ َـن الغَافلـ َ
َ
 -6التعليــم مبــا يناســب حالــة عصــر املخاطبــن ،ومــا يؤهلهــم إىل تلقــي الش ـريعة
ونشــرها ،وذلــك علــم الش ـرائع وعلــم األخبــار ،وقــد زاد القــرآن علــى ذلــك تعليــم
حكمــة ميـزان العقــول وصحــة االســتدالل يف أفانــن جمادالتــه للضالــن ويف دعوتــه
إىل النظــر ،مث نــوه بشــأن احلكمــة فقــال﴿ :يــؤيت احلكمــة مــن يشــاء ومــن يــؤت
احلكمــة فقــد أويت خـرا كثـرا﴾ ســورة البقــرة.269:
 -7املواعظ واإلنذار والتحذير والتبشري ،ترغيبا وترهيبا.
 -8اإلعجاز ابلقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول .»
فغــرض املفســر بيــان مــا يصــل إليــه أو مــا يقصــده مــن مـراد هللا تعــاىل يف كتابــه
أبمت بيــان حيتملــه املعــى وال أيابه اللفــظ مــن كل مــا يوضــح امل ـراد مــن مقاصــد
القــرآن ،أو مــا يتوقــف عليــه فهمــه أكمــل فهــم ،أو خيــدم املقصــد تفصيــا وتفريعــا
كما أشـران إليه يف املقدمة األوىل ،مع إقامة احلجة على ذلك إن كان به خفاء،
أو لتوقــع مكابــرة مــن معانــد أو جاهــل ،فــا جــرم كــون رائــد املفســر يف ذلــك أن
يعــرف علــى اإلمجــال مقاصــد القــرآن ممــا جــاء ألجلــه ،ويعــرف اصطالحــه يف
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إطــاق األلفــاظ ،وللتنزيــل اصطــاح وعــادات»...
اثنيــا :معرفــة لســان العــرب ومعهودهــم يف التخاطــب :اشــرط ابــن عاشــور إىل
جانــب غــره مــن املفسـرين((( واألصوليــن والنحــاة((( الرســوخ يف معرفــة اللغــة العربيــة
ابعتبارهــا مرقــاة  -كمــا وصفهــا الغ ـزايل -للوصــول إىل م ـراد هللا« ،فــإن الش ـريعة
عربية ولن يســتكمل املرء خالل االســتقالل ابلنظر يف الشــرع ما مل يكن ّريان من
النحــو واللغــة»(((« ،وقــد اختــار هللا تعــاىل أن يكــون اللســان العــريب مظهـرا لوحيــه،
ومســتودعا مل ـراده ،وأن يكــون العــرب هــم املتلقــن أوال لشــرعه وإبــاغ م ـراده
حلكمــة علمهــا :منهــا كــون لســاهنم أفصــح األلســن وأســهلها انتشــارا ،وأكثرهــا
حتمــا للمعــاين مــع إجيــاز لفظــه ،ولتكــون األمــة املتلقيــة للتشـريع والناشــرة لــه أمــة
قــد ســلمت مــن أفــن ال ـرأي عنــد اجملادلــة ،ومل تقعــد هبــا عــن النهــوض أغــال
(((
التكالــب علــى الرفاهيــة ،وال عــن تلقــي الكمــال احلقيقــي».
«إن القــرآن كالم عــريب فكانــت قواعــد العربيــة طريقــا لفهــم معانيــه ،وبــدون ذلــك
يقــع الغلــط وســوء الفهــم ،ملــن ليــس عــريب ابلســليقة ،ونعــي بقواعــد العربيــة جممــوع
علــوم اللســان العــريب ،وهــي :مــن اللغــة ،والتصريــف ،والنحــو ،واملعــاين ،والبيــان.
ومــن وراء ذلــك اســتعمال العــرب املتبــع مــن أســاليبهم يف خطبهــم وأشــعارهم
وتراكيــب بلغائهــم ،ويدخــل يف ذلــك مــا جيــري جمــرى التمثيــل واالســتئناس للتفســر
مــن أفهــام أهــل اللســان أنفســهم ملعــاين آايت غــر واضحــة الداللــة عنــد املولديــن،
(((

((( ابن عاشور ،الطاهر ،تفسري التحرير والتنوير ،ج ،1ص  39إىل  42بتصرف حذف.
((( قــال شــيخ املفسـرين الطــري مســتندا إىل كالم العــرب يف بيــان معــى االســتواء مثــا :االســتواء
يف كالم العــرب منصــرف علــى وجــوه( ... :جامــع البيــان ،ج ،1ص276ـ).277
((( اســتظهر ابــن جــي لرتجيــح مذهبــه بــكالم العــرب ،فقــال :إذا تعارضــا نطقــت ابملســموع علــى مــا
ىل:﴿اســتحوذ عليهــم الشــيطان﴾ ،فهــذا
جــاء عليــه ،ومل تقســه يف غــره ،وذلــك حنــو قــول هللا تعــا 
ليــس بقيــاس لكنــه ال بــد مــن قبولــه ،ألنــك إمنــا تنطــق بلغتهــم وحتتــذي يف مجيــع ذلــك أمثلتهـ م .مث
ع :استبيع.
إنك من بعد ال تقيس عليه غريه ،أال تراك ال تقول يف استقا م :استقوم ،وال يف استبا 
(اخلصائــص البــن جــي :تعــارض الســماع والقيــاس :ابب يف تعــارض الســماع والقيــاس)
((( اجلويــي ،عبــد املالــك ،الربهــان يف أصــول الفقــه ،كليــة الشـريعة ،جامعــة قطــر ،ط1399 ،1هــ،
ج ،1ص .169
((( ابن عاشور ،الطاهر ،تفسري التحرير والتنوير ،ج ،1ص.39
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قــال يف الكشــاف :ومــن حــق مفســر كتــاب هللا الباهــر وكالمــه املعجــز أن يتعاهــد
يف مذاهبــه بقــاء النظــم علــى حســنه والبالغــة علــى كماهلــا ،ومــا وقــع بــه التحــدي
ســليما مــن القــادح ،فــإذا مل يتعاهــد أوضــاع اللغــة فهــو مــن تعاهــد النظــم والبالغــة
علــى مراحــل ،ولعلمــي البيــان واملعــاين مزيــد اختصــاص بعلــم التفســر ألهنمــا وســيلة
إلظهــار خصائــص البالغــة القرآنيــة ،ومــا تشــتمل عليــه اآلايت مــن تفاصيــل املعــاين
وإظهــار وجــه اإلعجــاز ولذلــك كان هــذان العلمــان يســميان يف القــدمي علــم دالئــل
اإلعجاز ،قال يف الكشاف« :علم التفسري الذي ال يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه
كل ذي علــم ،فالفقيــه وإن بــرز علــى األقـران يف علــم الفتــاوى واألحــكام ،واملتكلــم
وإن بــرز أهــل الدنيــا يف صناعــة الــكالم ،وحافــظ القصــص واألخبــار وإن كان مــن
ابــن القريــة أحفــظ ،والواعــظ وإن كان مــن احلســن البصــري أوعــظ ،والنحــوي وإن
كان أحنــى مــن ســيبويه ،واللغــوي وإن علــك اللغــات بقــوة حلييــه ،ال يتصــدى منهــم
أحــد لســلوك تلــك الطرائــق ،وال يغــوص علــى شــيء مــن تلــك احلقائــق ،إال رجــل قــد
(((
بــرع يف علمــن خمتصــن ابلقــرآن ،ومهــا علمــا البيــان واملعــاين».
فمــن أراد تفهمــه فمــن جهــة لســان العــرب يفهــم ،وال ســبيل إىل تطلــب فهمــه
مــن غــر هــذه اجلهــة ،إىل حــد جعــل الناظــر يزيــد فهمــه يف الديــن طــردا وعكســا
بقــدر حتققــه ابللســان العــريب ،فــإذا فرضنــا مبتــدائ يف فهــم العربيــة ،فهــو مبتــدئ
يف فهــم الش ـريعة أو متوســطا فمتوســط يف فهــم الش ـريعة« ،فاحلاصــل أنــه ال غــى
(((
للمجتهــد يف الش ـريعة عــن بلــوغ درجــة االجتهــاد يف كالم العــرب».
لكــن هــذا األمــر إذا فهــم علــى غــر قصــده ومل يســتو علــى ســوقه مغــاالة
وجتافيــا ،قــد يدفــع بعــض األصوليــن إىل اعتبــار الشـريعة أميــة كمــا جنــح إىل ذلــك
الشــاطيب ،وكمــا فعــل ابــن تيميــة إذ قصــر فهــم القــرآن علــى الســلف فقــط ،ال
مدخــل لغريهــم فيــه ،فيكون ـوا بذلــك قــد حجــروا واســعا وضيق ـوا رحبــا ويف ذلــك
«تعطيــل لفيــض القــرآن الــذي مــا لــه مــن نفــاد»((( ،ممــا جعــل ابــن عاشــور ينــري
إىل رد هــذه الشــبهة مــن ســتة وجــوه :
((( ابن عاشور ،الطاهر ،تفسري التحرير والتنوير ،ج ،1ص 18و.19
((( املرجع السابق ،ج ،5ص .57
((( املرجع السابق ،ج ،1ص.7
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األول :أن مــا بنــوه عليــه يقتضــي أن القــرآن مل يقصــد منــه انتقــال العــرب مــن
ـك ِمـ ْـن أَنـْبَــاءُ الغَْيـ ِ
ـب
حــال إىل حــال وهــذا ابطــل ملــا قدمنــاه ،قــال تعــاىل﴿ :تِْلـ َ
نُ ِ
ـك ِمـ ْـن قـَْبـ ِـل َهـ َذا﴾.
ـت َوالَ قـَْوُمـ َ
وح َيهــا إِلَْيـ َ
ـت تـَْعلَ ُم َهــا أَنْـ َ
ـك َمــا ُك ْنـ َ
الثــاين :أن القــرآن معجــزة ابقيــة فــا بــد أن يكــون فيــه مــا يصلــح ألن تتناولــه
أفهــام مــن أييت مــن النــاس يف عصــور انتشــار العلــوم يف األمــة.
الثالــث :أن القــرآن ال تنقضــي عجائبــه .والعجيــب أن ابــن تيميــة استشــهد
هبــذا األثــر يف مقدمتــه (ص.)43
الرابــع :أن مــن متــام إعجــازه أن يتضمــن مــن املعــاين مــع إجيــاز لفظــه مــا مل تــف
بــه األســفار املتكاثــرة.
اخلامــس :أن مقــدار أفهــام املخاطبــن بــه ابتــداء ال يقضــي إال أن يكــون املعــى
األصلــي مفهومــا لديهــم فمــا زاد علــى املعــاين األساســية فقــد يتهيــأ لفهمــه أقـوام،
وحتجــب عنــه أقـوام ،ورب حامــل فقــه إىل مــن هــو أفقــه منــه.
السادس :أن السلف قد بينوا وفصلوا يف علوم عُنُوا هبا ،وال مينعنا ذلك أن ن ّقفي
علــى آاثرهــم يف علــوم أخــرى راجعــة خلدمــة املقاصــد القرآنيــة أو لبيــان ســعة العلــوم
اإلســامية ،حيــث عـ ّد لبيــان عالقــة العلــوم ابلقـرآن حســب رأيــه يف أربــع مراتــب:
األوىل :علــوم تضمنهــا القــرآن كأخبــار األنبيــاء واألمــم ،وهتذيــب األخــاق
والفقــه والتش ـريع واالعتقــاد وأصــول العربيــة والبالغــة.
الثانية :علوم تزيد املفسر علما كاحلكمة واهليئة وخواص املخلوقات.
الثالثــة :علــوم أشــار إليهــا أو جــاءت مؤيــدة لــه كعلــم طبقــات األرض والطــب
واملنطق.
الرابعــة :علــوم ال عالقــة هلــا بــه إمــا لبطالهنــا كالزجــر والعيافــة وامليثيولوجيــا ،وإمــا
ألهنــا ال تعــن علــى خدمتــه كعلــم العــروض والقـوايف.
اثلثــا :مراعــاة التكامــل بــن ظاهــر النــص وابطنــه :مــن اجلوانــب املهمــة الــي
عاجلهــا ابــن عاشــور يف قضيــة الظاهــر والباطــن حتديــد طبيعــة العالقــة الواجــب
قيامهــا بــن الظاهــر والباطــن ،ألنــه وجــد هــذه العالقــة عنــد الباطنيــة عالقــة
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تعــارض وتدابــر ،فقــرر أن العالقــة الشــرعية الالزمــة بينهمــا هــي عالقــة تكامــل
وتعاضــد ،وقــد انقــش أق ـوال مــن أبطــل التأويــل ،مــن املتوقفــن عنــد حــدود مــا
يقولــه اللفــظ ،الرافضــن صــرف معنــاه إىل غــر مــا يــدل عليــه ظاه ـراي ولــو بدليــل
(االجتــاه الظاهــري) ،مبينــا خطــورة هــذا االجتــاه علــى معرفــة مقاصــد الشـريعة وعــدم
صالحيتهــا ملواكبــة مــا اســتجد يف كل عصــر ومصــر ،وأق ـوال الذيــن يدعــون أن
مقصــد الشــارع ليــس يف ظواهــر النصــوص وال يفهــم منهــا ،وإمنــا املقصــود أمــر آخــر
وراءه ،ويطــرد هــذا يف مجيــع الش ـريعة ،حــى ال يبقــى يف ظاهرهــا متمســك ميكــن
أن يلتمــس منــه معرفــة مقاصــد الشـريعة (االجتــاه الباطــي) حمــذرا مــن هــذا املســلك
أيضــا .وقــد خلــص إىل أن التأمــن األمثــل لتأويــل النــص الشــرعي عمومــا والنــص
القــرآين خصوصــا للقــول ابلباطــن« ،وشــرطه أن ال خيــرج عمــا يصلــح لــه اللفــظ
عربيــة ،وال يبعــد عــن الظاهــر إال بدليــل ،وال يكــون تكلفــا بينــا وال خروجــا عــن
(((
املعــى األصلــي حــى ال يكــون يف ذلــك كتفاســر الباطنيــة».
رابعــا :يف أن املعــاين الــي تتحملهــا مجــل القــرآن تعتــر م ـرادة هبــا :يثــرب ابــن
عاشــور علــى مــن يسـ ّـوون بــن ألفــاظ القــرآن ومعانيــه ،معتـرا ذلــك ال يليــق ببلغــاء
النــاس بلــه بــرب النــاس احلكيــم العليــم« ،فالقــرآن مــن جانــب إعجــازه يكــون أكثــر
معاين من املعاين املعتادة اليت يودعها البلغاء يف كالمهم .وهو لكونه كتاب تشريع
وأتديــب وتعليــم كان حقيقــا أبن يــودع فيــه مــن املعــاين واملقاصــد أكثــر مــا حتتملــه
األلفــاظ ،يف أقــل مــا ميكــن مــن املقــدار ،حبســب مــا تســمح بــه اللغــة الـوارد هــو هبــا
الــي هــي أمســح اللغــات هبــذه االعتبــارات ،ليحصــل متــام املقصــود مــن اإلرشــاد الــذي
جــاء ألجلــه يف مجيــع نواحــي اهلــدى ،فمعتــاد البلغــاء إيــداع املتكلــم معــى يدعــوه
إليــه غــرض كالمــه وتــرك غــره ،والقــرآن ينبغــي أن يــودع مــن املعــاين كل مــا حيتــاج
الســامعون إىل علمــه وكل مــا لــه حــظ يف البالغــة سـواء كانــت متســاوية أم متفاوتــة
يف البالغــة إذا كان املعــى األعلــى مقصــودا وكان مــا هــو أدىن منــه مـرادا معــه ال مـرادا
دونــه سـواء كانــت داللــة الرتكيــب عليهــا متســاوية يف االحتمــال والظهــور أم كانــت
(((
متفاوتــة بعضهــا أظهــر مــن بعــض ولــو أن تبلــغ حــد التأويــل».
((( ابن عاشور ،الطاهر ،تفسري التحرير والتنوير ،ج ،1ص.44
((( ابن عاشور ،الطاهر ،تفسري التحرير والتنوير ،ج ،1ص .93
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وطرق املفسر للقرآن كما يراها ابن عاشور ثالث:
« -1إمــا االقتصــار علــى الظاهــر مــن املعــى األصلــي للرتكيــب – وهــذا هــو
األصــل -مــع بيانــه وإيضاحــه.
-2وإمــا اســتنباط معــان مــن وراء الظاهــر تقتضيهــا داللــة اللفــظ أو املقــام وال
جيافيهــا االســتعمال ،وهــي مــن خصائــص اللغــة العربيــة ،ككــون التأكيــد يــدل علــى
إنــكار املخاطــب أو تــردده .كمــا أن يفســر مــا حــكاه هللا تعــاىل يف قصــة موســى
مــع اخلضــر بكثــر مــن آداب املعلــم واملتعلــم كمــا فعــل الغـزايل يف كتــاب اإلحيــاء.
-3وإمــا أن جيلــب املســائل ويبســطها ملناســبة بينهــا وبــن املعــى ،أو للتوفيــق
بــن املعــى القــرآين وبــن بعــض العلــوم ،أو لــرد مطاعــن مــن يزعــم أنــه ينافيــه ال
علــى أهنــا ممــا هــو م ـراد هللا مــن تلــك اآليــة بــل لقصــد التوســع .كمــا يفســر أحــد
ِ
ت احلِ ْك َمـةَ فـََقـ ْد أ ِ
ـرا ﴾ فيذكــر تقســيم علــوم
﴿وَمـ ْـن ي ـُ ْـؤ َ
قولــه تعــاىلَ :
ُوتَ َخيْـ ًـرا َكثـ ً
ِ
ـرا﴾ .كذلــك أن أنخــذ
احلكمــة ومنافعهــا مدخــا ذلــك حتــت قولــهَ ﴿ :خيْـ ًـرا َكثـ ً
مــن قولــه تعــاىلَ ﴿ :كي ـاَ ي ُكــو َن دولَـةً ب ــن األَ ْغنِيـ ِ
ـاء ِم ْن ُكـ ْـم﴾ ســورة احلشــر7 :
ُ َ َْ
َ
ْ َ
تفاصيــل مــن علــم االقتصــاد السياســي وتوزيــع الثــروة العامــة علــى أن ذلــك تومــئ
إليــه اآليــة إميــاء .وشــرط كــون ذلــك مقبــوال أن يســلك فيــه مســلك اإلجيــاز فــا
جيلــب إال اخلالصــة مــن ذلــك العلــم وال يصــر االســتطراد كالغــرض املقصــود لــه.
وللعلمــاء يف ســلوك هــذه الطريقــة الثالثــة علــى اإلمجــال آراء :فأمــا مجاعــة منهــم
فــرون مــن احلســن التوفيــق بــن العلــوم غــر الدينيــة وآالهتــا وبــن املعــاين القرآنيــة،
ويــرون القــرآن مشـرا إىل كثــر منهــا.
وال شــك أن الــكالم الصــادر عــن عــام الغيــوب تعــاىل وتقــدس ال تبــى معانيــه
علــى فهــم طائفــة واحــدة ولكــن معانيــه تطابــق احلقائــق ،وكل مــا كان مــن احلقيقــة
يف علــم مــن العلــوم وكانــت اآليــة هلــا اعتــاق بذلــك فاحلقيقــة العلميــة مـرادة مبقــدار
(((
مــا بلغــت إليــه أفهــام البشــر ومبقــدار مــا ســتبلغ إليــه».
خامســا :مراعــاة الســياق :يدعــو ابــن عاشــور إىل اعتبــار الســياق أبنواعــه
واالنتصــار بــه ترجيحــا وتغليبــا عنــد تعــارض األفهــام وتزاحــم اآلراء ،فمثــال اعتبــار
((( املرجع السابق ،ج42 ،1
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الســياق اللغــوي قولــه ...« :لكــن اآليــة ليســت انزلــة فيهــا خبصوصهــا ولكــن
نزلــت يف أحــكام اجلهــاد بدليــل مــا قبلهــا ومــا بعدهــا ،فــإن قبلهــا ،(((»...واعتــر
الســياق مانعــا مــن التقــول علــى اآلايت والغلــط فيهــا حيــث قــال« :فمختلــف
احملامــل الــي تســمح هبــا كلمــات القــرآن...إذا مل تفــض إىل خــاف املقصــود مــن
الســياق جيــب محــل الــكالم علــى مجيعهــا»((( ويف غــر اللغــوي حاليــا ومقاميــا
(((
اشــرط معرفــة أســباب التنزيــل الصحيحــة((( وأفــرد هلــا املقدمــة اخلامســة كلهــا».
سادســا :تفســر النــص ال اســتعماله والتســور عليــه :ســعى ابــن عاشــور إىل
تأســيس نظريــة للتفســر تدعــو إىل اســتدرار كنــوز النــص واســتكناه للمعــاين املتعــددة
فيه وليس التسلط عليه خبلفيات إيديولوجية وتعصبات ِملّية تقويال وافرتاء ،قال رمحه
هللا »:فــا جنــاوز هــذا املقــام مــا مل ننبهكــم إىل حــال طائفــة التزمــت تفســر القـرآن مبــا
يوافــق هواهــا ،وصرفـوا ألفــاظ القـرآن عــن ظواهرهــا مبــا مســوه الباطــن ،وزعمـوا أن القـرآن
إمنا نزل متضمنا لكناايت ورموز عن أغراض ،وأصل هؤالء طائفة من غالة الشيعة،
عرفـوا عنــد أهــل العلــم ابلباطنيــة فلقبوهــم ابلوصــف الــذي عرفوهــم بــه ،وهــم يعرفــون
عنــد املؤرخــن ابإلمساعيليــة ألهنــم ينســبون مذهبهــم إىل جعفــر بــن إمساعيــل الصــادق،
ويعتقــدون عصمتــه وإمامتــه بعــد أبيــه ابلوصايــة ،ويــرون أن ال بــد للمســلمني مــن إمــام
(((
هــدى مــن آل البيــت هــو الــذي يقيــم الديــن ،ويبــن مـراد هللا».
وأكــد التحذيــر مــن هــذا املزلــق يف تفســر قولــه تعــاىل﴿ :وأن تقول ـوا علــى
هللا مــا ال تعلمــون﴾ يشــر إىل مــا اختلقــه املشــركون وأهــل الضــال مــن رســوم
العبــادات ونســبة أشــياء لديــن هللا مــا أمــر هللا هبــا .وخصــه ابلعطــف مــع أنــه بعــض
الســوء والفحشــاء الشــتماله علــى أكــر الكبائــر وهــو الشــرك واالف ـراء علــى هللا.
ومفعــول تعلمــون حمــذوف وهــو ضمــر عائــد إىل مــا وهــو رابــط الصلــة ،ومعــى
مــا ال تعلمــون :ال تعلمــون أنــه مــن عنــد هللا بقرينــة قولــه علــى هللا أي ال تعلمــون
((( املرجع السابق ،ج ،1ص.49
((( ابن عاشور ،الطاهر ،تفسري التحرير والتنوير ،ج ،1ص.97
((( ينظــر كتــايب أســباب النــزول وأثرهــا يف توجيــه التفســر للتوســع ،مطبعــة رحــاب ،الــدار البيضــاء،
ط2017 ،1م.
((( ابن عاشور ،الطاهر ،تفسري التحرير والتنوير ،ج ،1ص من  46إىل .50
((( املرجع السابق ،ج ،1ص.33
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أنــه يرضيــه وأيمــر بــه ،وطريــق معرفــة رضــا هللا وأمــره هــو الرجــوع إىل الوحــي وإىل
مــا يتفــرع عنــه مــن القيــاس وأدلــة الش ـريعة املســتقراة مــن أدلتهــا .ولذلــك قــال
األصوليــون :جيــوز للمجتهــد أن يقــول فيمــا أداه إليــه اجتهــاده بطريــق القيــاس :إنــه
(((
ديــن هللا وال جيــوز أن يقــول قالــه هللا».
ســابعا :اســتمداد علــم التفســر مــن علــوم أخــرى :حيــث يتوقــف املفســر
اجملتهــد يف اســتدرار معــاين اآلايت مــن ألفاظهــا وتراكيبهــا واقتنــاص فوائدهــا
وحكمهــا علــى علــوم وأدوات بدوهنــا يكــون صنيعــه ض ـراب مــن اجملازفــة والعبــث
ورمبــا التنطــع واالفتئــات« ،فاســتمداد علــم التفســر للمفســر العــريب واملولــد ،مــن
اجملمــوع امللتئــم مــن علــم العربيــة (وقــد أتينــا عليهــا ســابقا) وعلــم اآلاثر ،ومــن أخبــار
العــرب ،وأصــول الفقــه قيــل وعلــم الــكالم وعلــم الق ـراءات»(((:
 «أمــا اآلاثر :فاملعــي هبــا ،مــا نقــل عــن النــي  ،مــن بيــان امل ـراد مــن بعــضالقــرآن يف مواضــع اإلشــكال واإلمجــال ،وذلــك شــيء قليــل ،قــال ابــن عطيــة عــن
عائشــة :مــا كان رســول هللا يفســر مــن القــرآن إال آايت معــدودات علمــه إايهــن
جربيــل ،قــال معنــاه يف مغيبــات القــرآن وتفســر جمملــه ممــا ال ســبيل إليــه إال
بتوقيــف ،قلــت :أو كان تفس ـرا ال توقيــف فيــه.
وتشــمل اآلاثر إمجــاع األمــة علــى تفســر معــى ،إذ ال يكــون إال عــن مســتند
كإمجاعهــم علــى أن املـراد مــن األخــت  -يف آيــة الكاللــة األوىل  -هــي األخــت
لــأم ،وأن امل ـراد مــن الصــاة يف ســورة اجلمعــة هــي صــاة اجلمعــة ،وكذلــك
املعلومــات ابلضــرورة كلهــا ككــون الصــاة م ـرادا منهــا اهليئــة املخصوصــة دون
الدعــاء ،والــزكاة املــال املخصــوص املدفــوع.
 وأمــا الق ـراءات فــا حيتــاج إليهــا إال يف حــن االســتدالل ابلق ـراءة علــى تفســرغريها ،وإمنا يكون يف معىن الرتجيح ألحد املعاين القائمة من اآلية أو الستظهار
علــى املعــى ،فذكــر الق ـراءة كذكــر الشــاهد مــن كالم العــرب ،ألهنــا إن كانــت
مشــهورة ،فــا جــرم أهنــا تكــون حجــة لغويــة ،وإن كانــت شــاذة ،فحجتهــا ال مــن
حيــث الروايــة ،ألهنــا ال تكــون صحيحــة الروايــة ،ولكــن مــن حيــث أن قارئهــا مــا
((( املرجع السابق ،ج ،2ص .105
((( املرجع السابق ،ج ،1ص.18
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ق ـرأ هبــا إال اســتنادا الســتعمال عــريب صحيــح ،إذ ال يكــون القــارئ معتــدا بــه إال
إذا عرفــت ســامة عربيتــه.
 وأمــا أخبــار العــرب فهــي مــن مجلــة أدهبــم .وإمنــا خصصتهــا ابلذكــر تنبيهــا ملــنيتوهــم أن االشــتغال هبــا مــن اللغــو فهــي يســتعان هبــا علــى فهــم مــا أوجــزه القــرآن
يف ســوقها ،ألن القــرآن إمنــا يذكــر القصــص واألخبــار للموعظــة واالعتبــار.
 وأمــا أصــول الفقــه فلــم يكون ـوا يعدونــه مــن مــادة التفســر ،ولكنهــم يذكــرونأحــكام األوامــر والنواهــي والعمــوم وهــي مــن أصــول الفقــه ،فتحصــل أن بعضــه
يكــون مــادة للتفســر ،وذلــك مــن جهتــن...
واعلــم أن اســتمداد علــم التفســر ،مــن هــذه املـواد ،ال ينــايف كونــه رأس العلــوم
اإلســامية كمــا تقــدم ،ألن كونــه رأس العلــوم اإلســامية ،معنــاه أنــه أصــل لعلــوم
اإلســام علــى وجــه اإلمجــال ،فأمــا اســتمداده مــن بعــض العلــوم اإلســامية ،فذلــك
(((
اســتمداد لقصــد تفصيــل التفســر علــى وجــه أمت مــن اإلمجــال».
عاش ـرا :عــدم االقتصــار علــى التفســر ابملأثــور وبيــان صحــة التفســر ابل ـرأي:
يســتفتح ابــن عاشــور املقدمــة الثالثــة بشــكل ح ـواري جميبــا علــى ســائل مفــرض:
«إن قلــت :أت ـراك مبــا عــددت مــن علــوم التفســر تثبــت أن تفس ـرا كث ـرا للقــرآن
مل يســتند إىل مأثــور عــن النــي  وال عــن أصحابــه ،وتبيــح ملــن اســتجمع مــن
تلــك العلــوم حظــا كافيــا وذوقــا ينفتــح لــه هبمــا مــن معــاين القــرآن مــا ينفتــح عليــه،
أن يفســر مــن آي القــرآن مبــا مل يؤثــر عــن هــؤالء ،فيفســر مبعــان تقتضيهــا العلــوم
الــي يســتمد منهــا علــم التفســر ،وكيــف حــال التحذيــر الواقــع يف احلديــث الــذي
رواه الرتمــذي عــن ابــن عبــاس أن رســول هللا قــال :مــن قــال يف القــرآن برأيــه فليتبـوأ
مقعــده مــن النــار ويف روايــة :مــن قــال يف القــرآن بغــر علــم فليتبـوأ مقعــده مــن النــار.
واحلديــث الــذي رواه أبــو داود والرتمــذي والنســائي أن النــي  قــال :مــن تكلــم
يف القــرآن برأيــه فأصــاب فقــد أخطــأ ،وكيــف حممــل مــا روي مــن حتاشــي بعــض
الســلف عن التفســر بغري توقيف؟ فقد روي عن أيب بكر الصديق أنه ســئل عن
تفســر األب يف قولــه وفاكهــة وأاب فقــال :أي أرض تقلــي ،وأي مســاء تظلــي إذا
((( ابن عاشور ،الطاهر ،تفسري التحرير والتنوير ،ج ،1ص.27
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قلــت يف القــرآن برأيــي .ويــروى عــن ســعيد بــن املســيب والشــعيب إحجامهمــا عــن
ذلــك ،قلــت :أراين كمــا حســبت أثبــت ذلــك وأبيحــه ،وهــل اتســعت التفاســر
وتفننــت مســتنبطات معــاين القــرآن إال مبــا رزقــه الذيــن أوت ـوا العلــم مــن فهــم يف
كتــاب هللا .وهــل يتحقــق قــول علمائنــا إن القــرآن ال تنقضــي عجائبــه إال ابزدايد
املعــاين ابتســاع التفســر؟ ولــوال ذلــك لــكان تفســر القــرآن خمتص ـرا يف ورقــات
قليلــة .وقــد قالــت عائشــة :مــا كان رســول هللا يفســر مــن كتــاب هللا إال آايت
(((
معــدودات علمــه جربيــل إايهــن».
إذن ،وعلــى خــاف مــا ذهــب إليــه ابــن تيميــة يف االستمســاك مبــا أثــر عــن
النــي أو الصحابــة أو التابعــن مــن تفســر القــرآن ابلقــرآن أو ابلســنة الــي
ِ
ـن لِلنَّـ ِ
ـاس َمــا نـُِّز َل إِلَْي ِه ْم﴾،
جــاءت مبينــة لكتــاب هللا مصداقــا لقولــه تعــاىل ﴿:لتـُب ـَِّ َ
ينافــح ابــن عاشــور عــن التفســر ابلـرأي رادا عليهــم بقولــه« :أمــا الذيــن مجــدوا علــى
القــول أبن تفســر القــرآن جيــب أن ال يعــدو مــا هــو مأثــور فهــم رمـوا هــذه الكلمــة
علــى عواهنهــا ومل يضبطـوا مرادهــم مــن املأثــور عمــن يؤثــر ،فــإن أرادوا بــه مــا روي
عــن النــي مــن تفســر بعــض آايت إن كان مــرواي بســند مقبــول مــن صحيــح
أو حســن ،فــإذا التزمـوا هــذا الظــن هبــم فقــد ضيقـوا ســعة معــاين القــرآن وينابيــع مــا
يســتنبط مــن علومــه ،وانقضـوا أنفســهم فيمــا دونــوه مــن التفاســر ،وغلطـوا ســلفهم
فيما أتولوه ،إذ ال ملجأ هلم من االعرتاف أبن أئمة املســلمني من الصحابة ومن
بعدهــم مل يقصــروا أنفســهم علــى أن يــرووا مــا بلغهــم مــن تفســر عــن النــي ،وقــد
ســأل عمــر بــن اخلطــاب أهــل العلــم عــن معــاين آايت كثــرة ،ومل يشــرط عليهــم أن
يــرووا لــه مــا بلغهــم يف تفســرها عــن النــي ،وإن أرادوا ابملأثــور مــا روي عــن النــي
وعــن الصحابــة خاصــة ،وهــو مــا يظهــر مــن صنيــع الســيوطي يف تفســره «الــدر
املنثــور» ،مل يتســع ذلــك املضيــق إال قليــا ،ومل يغــن عــن أهــل التفســر فتيــا ،ألن
أكثر الصحابة ال يؤثر عنهم يف التفســر إال شــيء قليل ســوى ما يروى عن علي
بــن أيب طالــب علــى مــا فيــه مــن صحيــح وضعيــف وموضــوع ،وقــد ثبــت عنــه أنــه
(((
قــال :مــا عنــدي ممــا ليــس يف كتــاب هللا شــيء إال فهمــا يؤتيــه هللا».
((( ابن عاشور ،الطاهر ،تفسري التحرير والتنوير ،ج ،1ص.28
((( املرجع السابق ،ج ،1ص.32
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خامتة :معامل الوصل والفصل
بعــد اســتعراضنا ألهــم معــامل اجلهازيــن ال ــتفسرييني عنــد الرجلــن العلمــن
اجلهبذيــن رمحهمــا هللا وأجــزل هلمــا املثوبــة ،نبســط إبجيــاز بعــض مالمــح املشــاكلة
واملشاكســة بينهمــا:
وأبدأ ابحليز املشرتك بينهما:
 -1إحالتهمــا علــى مقصــد صاحــب النــص ،فكالمهــا يؤكــد علــى ضــرورة معرفــة
مقاصــد املتكلــم عــز ســلطانه حــى يتســى للمفســر معرفــة كالمــه ومحلــه علــى
أحســن احملامــل وطــرح كل مــا خيــدش يف صفحــة التنزيــه والتقديــس الالئــق بــه متجــد
وتبــارك وخاصــة فيمــا لــه عالقــة ابملتشــاهبات.
 -2كالمهــا يعطــي اهتمامــا ابلغــا للتفســر املأثــور واملنقــول نقــا صحيحــا بعيــدا
عــن الضعــف أو الوضــع ،علــى تفــاوت بينهمــا.
 -3أتكيدمهــا معــا علــى تفســر النــص ،ال التســلط عليــه ابلتقويــل واالفتئــات تبعــا
للهــوى والتعصــب.
 -4كالمهــا يدعــو إىل الضالعــة يف العربيــة ومراعــاة الســياق لغــواي وحاليــا ومقاميــا
ابعتبــار أســباب النــزول وأثرهــا يف توجيــه الفهــم وترجيــح األقـوال.
 -5اهتمامهــا مبنهــج االســتقراء وإفادتــه للقطــع ،فقــد اســتفاد هــذا املنهــج ابــن
عاشــور مــن شــيخ املقاصــد الشــاطيب وألــف يف ذلــك مؤكــدا عليــه يف كتابــه
«مقاصــد الشـريعة» ،وكذلــك الشــأن عنــد ابــن تيميــة إذ يقــول يف مقدمتــه« :ومجــع
عبــارات الســلف يف هــذا انفــع جــدا ألن جممــوع عباراهتــم أدل علــى املقصــود مــن
(((
عبــارة أو عبارتــن».
 -6االهتمــام ابخلطــاب القــرآين يف كليتــه ورفــض تعضيتــه ابعتبــار القــرآن كالصــورة
الواحــدة ،كمــا أملــح لذلــك ابــن القصــار املالكــي« :فذلــك كلــه كاآليــة الواحــدة
فــا جيــوز تــرك شــيء مــن ذلــك مــع القــدرة عليــه ،وإذا مل جيــز ذلــك وجــب أن ننظــر
وال هنجــم ابلتنفيــذ قبــل التأمــل ،كمــا ال نبــادر يف الــكالم املتصــل إىل أن ينتهــي،
(((
فننظــر هــل يتبعــه اســتثناء أم ال؟»
((( ابن تيمية ،أمحد ،مقدمة يف أصول التفسري ،ص .66
((( ابن القصار املالكي مقدمة يف أصول الفقه ،ط1999 ،1م ،ص 199ـ .200
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ومن نقط التباين بينهما:
 -1اختالفهمــا يف صحــة التفســر ابل ـرأي :ففــي الوقــت الــذي ال يطمئــن فيــه
ابــن تيميــة إىل التفســر ابالســتدالل ابلـرأي بــل حيـّـرم مــا كان منــه جمــردا ،يــرى ابــن
عاشــور أن االقتصــار علــى مــا وصلنــا مــن تفســر مأثــور – وهــو قليــل  -تعطيــل
لفيــض القــرآن الــذي مــا لــه مــن نفــاد واحلكــم علــى الشـريعة تبعــا بعــدم صالحيتهــا
وأهليتهــا للحكــم والتوجيــه بــن النــاس يف األزمنــة املتعاقبــة واألمكنــة املتعــددة.
ولعــل موقــف ابــن تيميــة راجــع إىل مــا يشــر إليــه علمــاء النفــس وعلمــاء
االجتمــاع إىل أن الظــروف النفســية والسياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة
والســجاالت العقديــة واملذهبيــة الــي ينشــأ فيهــا اإلنســان تؤثــر علــى أفــكاره وتوجــه
اختياراتــه ،وهــذا ظهــر جليــا يف ابــن تيميــة فقــد عــاش يف جــو مشــحون متوتــر
وســط صراعــات فكريــة ودينيــة بلغــت حــد إشــهار الســاح واســتئصال املخالــف
وتفشــي البــدع واملنكـرات وتناســل امللــل والنحــل وكل يســتند إىل القــرآن إبعمــال
آلــة التأويــل ويل أعنــاق اآلايت ممــا جعلــه يســعى إىل قطــع الطريــق عنهــم إببطــال
كل مــا مل يؤثــر عــن القــرون الثالثــة األوىل مــن الســلف الصــاحل.
يف حني عاش ابن عاشور يف جو يطبعه التنافس العلمي والتقدم التكنولوجي
وانتشــار مــد اإلحلــاد القــادم مــن الغــرب الــذي يســخر مــن الديــن ويزعــم عــدم
أهليتــه لتســيري شــؤون الدنيــا ويرميــه ابملاضويــة واجلمــود ،فــكان مــن الطبيعــي أن
ينــري ابــن عاشــور إىل بيــان ســعة القــرآن الكــرمي ورحابــة أفــكاره وفيــض معانيــه
وابلتــايل عــدم االكتفــاء ابملأثــور.
 -2إنــكار اجملــاز مــن ابــن تيميــة وتبنيــه مــن ابــن عاشــور :وهــذا فــرع عــن النقطــة
الســابقة فــإن ابــن تيميــة يســتهجن توظيــف اجملــاز ويعتــره مبتدعــا مــن القــول مل
يظهــر ابعتبــاره قســيما للحقيقــة إال بعــد انصـرام أجيــال الســلف األوىل ،قــال رمحــه
هللا« :وبــكل حـ ٍ
ـيم األلفــاظ إىل حقيقـ ٍـة وجمــاز  -هــو
ـيم – أي تقسـ
ـال فهــذا التقسـ
َ
ُ
ـادث بعـ َـد انقضــاء القــرون الثالثــة ،مل يتكلَّــم بــه أح ـ ٌد ِمــن الصحابــة
ـاح حـ ٌ
اصطـ ٌ
وال التابعــن هلــم إبحسـ ٍ
ـان ،وال أح ـ ٌد ِمــن األئمــة املشــهورين يف العِلــم ،كمالـ ٍ
ـك
والثــوري واألوزاعــي وأيب حنيفــة والشــافعي ،بــل وال تكلَّــم بــه أئمــة اللغــة والنحــو
كاخلليــل وســيبويه وأيب عمــرو بــن العــاء وحنوهــم ،(((».يف حــن ينــوه ابــن عاشــور
((( ابن تيمية ،أمحد ،كتاب اإلميان ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط ،5سنة 1996م ،ص73
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بتوظيــف اجملــاز ويثــرب علــى مــن يتعاطــى التفســر وهــو يف علمــي املعــاين والبديــع
راجــل ،واســتظهر بــكالم عبــد القاهــر اجلرجــاين يف دالئــل اإلعجــاز ،يف آخــر
فصــل اجملــاز احلكمــي« :ومــن عــادة قــوم ممــن يتعاطــى التفســر بغــر علــم ،أن
يتومهـوا ألبــاب األلفــاظ املوضوعــة علــى اجملــاز والتمثيــل أهنــا علــى ظواهرهــا أي علــى
احلقيقــة ،فيفســدوا املعــى بذلــك ،ويبطلـوا الغــرض ومينعـوا أنفســهم والســامع منهــم
العلــم مبوضــع البالغــة ومبــكان الشــرف ،وانهيــك هبــم إذا أخــذوا يف ذكــر الوجــوه،
وجعلـوا يكثــرون يف غــر طائــل ،هنالــك تــرى مــا شــئت مــن ابب جهــل قــد فتحــوه،
(((
وزنــد ضاللــة قــد قدحـوا بــه».
 -3إذا كان النــص القـرآين ال حيمــل إال معــى واحــدا  -أو معــان قليلــة حمصــورة  -مبــا
هــو مأثــور عــن الســلف الصــاحل ال يســتحب االســتزادة علــى ذلــك خشــية الوقــوع يف
احملــذور احملظــور ،فــإن التفســر عنــد ابــن عاشــور مــن حيــث وفــرة املعــاين وغزارهتــا وســط
بــن حـ ّدي العدميــة والفوضويــة ،بــن الظاهريــة والباطنيــة ،معــن ال ينضــب وال يشــبع
منــه ،فمــن حصــره فإمنــا ضيّــق مــن ســعة رمحــة هللا و وقـ ّـر مــن حبــر علمــه ســبحانه وقـّـزم
مــن فيــض نوالــه وكرمــه ،وقــد أعجبتــي مقالــة الســيميائي املغــريب ســعيد بنكـراد يف هــذا
الصــدد إذ يقــول« :إ ّن التعــدد الــداليل الــذي حيكــم تعيــن العــامل هــو القاعــدةّ ،أمــا
وحدانيــة املعــى فاســتثناء عرضــي ،أو إحالــة علــى أكثــر املناطــق ضحالــة يف الــذات
(((
اإلنســانية ،أو علــى وجــود موحــش يشــكو مــن خصــاص يف الــدفء اإلنســاين».
 -4اهتمــام ابــن عاشــور ابجلديــد وعــدم التصاقــه فقــط ابلقــدمي (املأثــور) حــى أنــه
أفــرد املقدمــة العاشــرة للحديــث عــن مبتكـرات القــرآن ويــرى يف كل معــى مبتكـرا
 تقبلــه اآليــة ومقاصــد القــرآن واللفــظ العــريب  -فتحــا ونصـرا ،خبــاف ابــن تيميــةالــذي يتوجــس خيفــة مــن كل جديــد.
هــذا مــا جــاد بــه الكــرمي الوهــاب يف عقــد املقارنــة بــن زوج مــن أســاطني العلــم
ورجاالتــه العظــام ،أجــدين متصاغ ـرا أجثــو علــى الركــب وأان أفتــش يف ملفاهتمــا
العلميــة طالبــا العــذر منهمــا فيمــا بــدا مــن التقصــر أو التســور علــى محامهــا
مســتمنحا املــوىل عــز وجــل املغفــرة والرضـوان .والصــاة والســام علــى خــر األانم
واحلمــد هلل رب العاملــن.
((( ابن عاشور ،الطاهر ،التحرير والتنوير ،ج ،1ص .20
((( بنك ـراد ،ســعيد ،مقــال حمكــم بعن ـوان :الســميائيات وأتويــل النــص الديــي ،موقــع مؤمنــون بــا
حــدود ،بتاريــخ  16مــارس .2016

 42أصول التفسري بني ابن تيمية وابن عاشور :معامل التوافق واالفرتاق

املصادر واملراجع
 ابــن تيميــة ،أمحــد ،مقدمــة يف أصــول التفســر ،حتقيــق حممــود حممــد حممــودنصــار ،مكتبــة ال ـراث اإلســامي ،القاهــرة ،طبعــة .1988
 ابــن تيميــة ،أمحــد ،كتــاب اإلميــان ،املكتــب اإلســامي ،بــروت ،لبنــان ،ط،5ســنة 1996م
 ابــن عاشــور ،الطاهــر ،تفســر التحريــر والتنويــر ،دار ســحنون للنشــر والتوزيــع،تونــس ،بــدون اتريــخ.
 ابــن رشــد احلفيــد ،حممــد بــن أمحــد ،الكشــف عــن مناهــج األدلــة يف عقائــدامللــة ،،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بــروت ،لبنــان ،ط1998 ،1م.
 الطــري ،ابــن جريــر ،جامــع البيــان عــن أتويــل آي القــرآن ،حتقيــق حممــود حممــدشــاكر ،دار املعــارف ،ط بــدون اتريــخ.
 احلنفي ،صدر الدين حممد ،شرح العقيدة الطحاوية ،الطبعة السادسة1400،هـ،املكتب اإلسالمي ،بريوت.
 الشــاطيب ،إبراهيــم بــن موســى ،املوافقــات حتقيــق عبــد هللا دراز ،دار الكتــبالعلميــة ،بــروت ،ط ،1ســنة 2004م.
 اجلويــي ،عبــد امللــك ،الربهــان يف أصــول الفقــه ،،كليــة الشـريعة ،جامعــة قطــر،ط1399 ،1هــ.
ابــن القصــار البغــدادي املالكــي ،علــي بــن عمــر ،مقدمــة يف أصــول الفقــه ،حتقيــق
مصطفــى خمــدوم ،دار املعلمــة للنشــر والتوزيــع ،الـرايض ،ط1999 ،1م.
 صوصــي ،مــوالي عمــر ،أســباب النــزول وأثرهــا يف توجيــه التفســر ،مطبعــةرحــاب ،الــدار البيضــاء ،ط2017 ،1م.
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