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حول الفهم الصحيح يف تفسري القرآن الكرمي 
ملخص

يبحث هذا املقال عن ضوابط تعصم املفسر عن اخلطأ يف بيان مراد هللا تعاىل، ويقرتح أن يكون ما فهمه املخاطبون يف 
عهد النزول ضابطًا يف ذلك، ألن املخاطبني يف عهد النزول ال بد أن يعوا القرآن الكرمي ويفهموه. وذلك ألسباب عدة، 
للغة العربية اليت هي لغة املخاطبني آنذاك من مؤمنني وكافرين على حد سواء،  منها أن هللا سبحانه وتعاىل أنزل كتابه 
ا علًة لفهمهم، فلو مل يفهموه العرتضوا عليه، وليس هناك أي اعرتاض منقول عنهم يف عدم الفهم مع أنه  وجعل إنزاله 
مما تتوفر الدواعي على نقله؛ ومنها أن املخاطبني يف عهد النزول يعرفون ما يتوقف عليه الفهم الصحيح كالظروف اليت 
م يعيشون فيها؛ ومنها أن هللا سبحانه وتعاىل وصف كتابه بـ“املبني“، ولو مل يفهموا شيئًا منه  نزل فيها القرآن الكرمي، أل
لكان هذا معارضًا لذلك الوصف؛ ومنها أيضًا أن النيب صلى هللا عليه وسلم الذي يعّلم الناس مبادئ القرآن الكرمي ويعمل 
م لو مل يفهموا شيئًا من القرآن الكرمي أو  حكامه كان بني ظهرانيهم، ولو مل يفهموا شيئًا منه فلهم أن يسألوه، ومنها أ
أخطؤوا الفهم مع هذه األسباب املتوفرة لديهم ألنزل هللا سبحانه وتعاىل وحيًا ُيرشدهم إىل الصواب، ألنه لو تركهم على 
ما هم عليه من عدم الفهم أو اخلطأ يف الفهم خلالف احلكمة والقدرة، ألن إنزال الكالم الذي ال يفهمه املخاطبون عبث، 

وإنزال الكالم الذي ليس ببني عجز، وهللا سبحانه وتعاىل منزه عن العجز والعبث.

خالصة
هذا املقال يبحث عن ضابط مينع املفسر من اخلطأ يف بيان مراد هللا تعاىل ويقرتح أن يكون ما فهمه املخاطبون يف عهد 
النزول ضابطًا يف ذلك، ألن املخاطبني يف عهد النزول ال بد أن يفهموا القرآن الكرمي. وذلك ألسباب، منها أن هللا سبحانه 
ا علًة لفهمهم، ولو مل  للغة العربية اليت هي لغة املخاطبني آنذاك من املؤمنني والكافرين وجعل إنزاله  وتعاىل أنزل كتابه 
يفهموه العرتضوا عليه، وليس هناك أي اعرتاض منقول عنهم يف عدم الفهم مع أنه مما تتوفر الدواعي على نقله؛ ومنها 
م يعيشون  أن املخاطبني يف عهد النزول يعرفون ما يتوقف عليه الفهم الصحيح كالظروف اليت نزل فيها القرآن الكرمي، أل
فيها؛ ومنها أن هللا سبحانه وتعاىل وصف كتابه بـ»املبني»، ولو مل يفهموا شيئًا منه لكان هذا معارضًا لذلك الوصف؛ 
حكامه كان بني ظهرانيهم، ولو مل  ومنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم الذي يعّلم الناس مبادئ القرآن الكرمي ويعمل 
م لو مل يفهموا شيئًا من القرآن الكرمي أو أخطأوا الفهم مع هذه األسباب املتوفرة  يفهموا شيئًا منه فلهم أن يسألوه. ومنها أ
لديهم ألنزل هللا سبحانه وتعاىل وحيًا ُيرشدهم إىل الصواب، ألنه لو تركهم على عدم الفهم أو اخلطأ يف الفهم خلالف 
احلكمة والقدرة، ألن إنزال الكالم الذي ال يفهمه املخاطبون عبث، وإنزال الكالم الذي ليس ببني عجز، وهللا سبحانه 

وتعاىل منزه عن العجز والعبث.
ا مبعىن الناس الذين يعيشون يف الصحارى بعيدين عن القرى واملدن غري  وعلى هذا فإن محل كلمة اجلن مثًال على أ
ا مبعىن القوة اليت متّكن احليوان من احلياة والنمو أو على اخلواطر اخلرية امللقاة  صحيح. وكذلك محل كلمة امللك على أ
إىل روع اإلنسان خطأ، ألن املخاطبني يف عهد النزول مل يفهموا هذا املعىن، بل فهموا من كلميت امللك واجلن خملوقني هلم 
وجود خارجي وإن كانوا غائبني عن أعينهم. ولو فهموا غري ذلك لُنقل لتوفر الدواعي على نقله. وكذلك ال يصح القول 
بـ“أن القصص القرآنية رمبا مل حتدث يف التاريخ، بل هي مما تتداوهلا أفواه العرب يف العهد اجلاهلي فأخذها القرآن الكرمي 
ا رسالته إىل الناس“، ألن املخاطبني يف عهد النزول مل يفهموا منها هذا املعىن. مث هذا يقتضي إسناد التغرير إىل  وأوصل 
هللا سبحانه وتعاىل، وهو منزه عنه. وكذلك ما قيل يف اجلنة والنار لو كان املراد منهما غري حقيقتهما على أن اجلنة نعيم 
روحاين والنار عذاب معنوي أو أن األول علم والثاين جهل إىل غري ذلك من التأويالت ألدى إىل عدم التوافق بني ما 
قصده هللا سبحانه وتعاىل وبني ما فهمه املخاطبون يف عهد النزول، وهذا يعين عدم التفاهم بني هللا تعاىل الذي أنزل كالمه 

للفهم واملعرفة مبعناه وبني املخاطبني يف عهد النزول، وهذا حمال كما بينا من قبل.
ألصول اإلميانية  ت القرآنية مل يصل إلينا كما يف هذه األمثلة املتعلقة  ال شك أن ما فهمه املخاطبون آنذاك يف مجيع اآل
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اليت تواتر معظمها عن النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه رضي هللا عنهم؛ بل الذي وصل إلينا من الصحابة يف التفسري 
ال يتجاوز ُمخس ما ُروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم والسلف كلهم. وعلى فرض صحة األخبار املروية كلها عنهم 
ت اليت مل ُينقل  ا ما فهموه من اآل ت. ولذلك حنتاج إىل الطرق اليت نعرف  ا ال تكفينا ملعرفة ما فهموه يف مجيع اآل فإ
م العرب  يف تفسريها عنهم شيء. وهذه الطرق عند خمتلفة: منها الرجوع إىل الشعر العريب القدمي وما يقرتن به من أ
ا حىت نطلع على الظروف اليت يعيش فيها  م وكتب التاريخ والسري واملغازي والدراسات املتعلقة  وأخبارهم وأمثاهلم وأنسا
ا وأن الفهم الصحيح يتوقف على  ا، ألن القرآن الكرمي نزل  العرب يف عهد النزول ومدلوالت لغتهم اليت يتكلمون 
م وإن كانوا مل يشهدوا  معرفتها ومعرفة الظروف اليت نزل فيها. ومنها الرجوع إىل أقوال التابعني ال سيما ما اتفقوا عليه. وإ
م، ولألساتذة أثر  ثروا  م تتلمذوا عليهم و النزول كالصحابة رضي هللا عنهم ومل يصحبوا النيب صلى هللا عليه وسلم إال أ
الستقراء وفق القاعدة املشهورة عند املفسرين بـ  ئهم. ومنها االستخراج من نصوص الكتاب  على تالميذهم أكثر من آ
«القرآن يفسر بعضه بعضًا» واالستمداد يف ذلك من بيان السنة النبوية، ألن هللا تعاىل أنزل كتابه على نبيه صلى هللا عليه 
ا  وسلم وكّلفه بتبيينه، فليس مثة من يفهم معناه أجود منه. ومنها اختاذ اآلراء املقبولة لدى العلماء يف ذلك أساسًا مع أ

قد تتعرض للرفض، ألن كل قول ُيقبل وُيرفض إال قول النيب املعصوم صلى هللا عليه وسلم.
يت يف آخر املقال طرق التفسري عند املفسرين واللغويني والفقهاء واملتكلمني واملتصوفني وغريهم ونشري إىل ما يوافق  و
لتفسري العلمي واالعرتاضات  الضابط من طريقة كل منهم وما خيالفه، ونتصفح شروط التفسري اإلشاري ونقّيم ما ُيسمى 
الواردة حوهلا ونتحدث عما جيوز منهما وما ال جيوز حسب الضابط. وضابطنا ال يقصر التفسري على الصحابة رضي هللا 
عنهم وال حيرّمه على من جاء بعد عهد النزول من املفسرين واللغويني والفقهاء واملتكلمني واملتصوفني وغريهم. وهلم أن 
يفّسروا القرآن الكرمي الذي نزل للناس كافة إىل يوم القيامة، ولكن ما فهمه املخاطبون يف عهد النزول هو األوساس، جيب 

أن ُيعَرض تفسري من جاء بعدهم على ما فهمه أولئك، فإن كان موافقًا أو غري خمالف له فهو مقبول. وإال فمردود.
الكلمات املفتاحية: التفسري, القرآن الكرمي، عهد النزول، املخاطبون، الظروف، الصحابة .

KUR’ÂN-I KERİM TEFSİRİNDE SAHİH ANLAYIŞ HAKKINDA

Öz
Bu makale, müfessiri Allah’ın muradını açıklamakta hataya düşmekten alıkoya-
cak bir kriter araştırmakta ve nüzûl çağındaki muhatapların anladığı anlamın bu 
konuda kriter olabileceğini ileri sürmektedir. Çünkü nüzûl çağındaki muhataplar 
Kur’ân-ı Kerim’i anlamış olmaları gerekir. Bunun birkaç sebebi vardır: Bunlardan 
biri Allah’ın Kitabını, o zamanki mümin-kâfir muhatapların dili olan Arap diliyle 
indirmesi ve o şekilde indirmesini onların anlamalarına bir gerekçe olarak sun-
masıdır. Eğer onlar onu anlamasalardı itiraz ederlerdi. Anlamadıkları konusunda 
onlardan aktarılan herhangi bir itiraz yoktur. Halbuki böyle bir itirazın aktarılması 
konusunda pek çok âmil vardır. Bu sebeplerden bir diğeri, nüzûl çağındaki muha-
tapların Kur’ân’ın indiği ortam gibi doğru anlama için şart olan hususları bilmeleri-
dir. Çünkü onlar o ortamın içinde yaşamaktadırlar. Bir diğer sebep Allah Teâlâ’nın, 
Kitab’ını açık-seçik (mübîn) olarak nitelemesidir. Eğer ondan herhangi bir şeyi 
anlamasalardı bu durum, o niteliğe aykırı olurdu. Yine bir diğer sebep, insanlara 
Kur’ân-ı Kerim’in ilkelerini öğretip onun hükümleriyle amel eden Hz. Peygamber’in 
(sav) onların içinde bulunuşudur. Eğer ondan herhangi bir şeyi anlamasalardı ona 
sorma imkanları vardı. Başka bir sebep de yanlarında bulunan bütün bu sebeple-
re rağmen Kur’ân-ı Kerim’den herhangi bir şeyi anlamasalar veya anlamakta hata 
etselerdi Allah Teâlâ’nın onları doğruya yöneltecek bir vahiy indirecek olmasıdır. 
Çünkü onları anlama olmadan veya yanlış anlama içerisinde bıraksaydı hikmet ve 
kudretine aykırı davranmış olurdu. Çünkü muhatapların anlamadı bir söz indirmek 
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abestir. Açık-seçik, olmayan bir söz indirmek de âcizliktir. Allah Teâlâ ise âcizlikten 
de abesten de münezzehtir.

Özet 
Bu makale, müfessiri Allah’ın muradını açıklamakta hataya düşmekten alıkoya-
cak bir kriter araştırmakta ve nüzûl çağındaki muhatapların anladığı anlamın bu 
konuda kriter olabileceğini ileri sürmektedir. Çünkü nüzûl çağındaki muhataplar 
Kur’ân-ı Kerim’i anlamış olmaları gerekir. Bunun birkaç sebebi vardır: Bunlardan 
biri Allah’ın Kitabını, o zamanki mümin-kâfir muhatapların dili olan Arap diliyle 
indirmesi ve o şekilde indirmesini onların anlamalarına bir gerekçe olarak sun-
masıdır. Eğer onlar onu anlamasalardı itiraz ederlerdi. Anlamadıkları konusunda 
onlardan aktarılan herhangi bir itiraz yoktur. Halbuki böyle bir itirazın aktarılması 
konusunda pek çok âmil vardır. Bu sebeplerden bir diğeri, nüzûl çağındaki muha-
tapların Kur’ân’ın indiği ortam gibi doğru anlama için şart olan hususları bilmeleri-
dir. Çünkü onlar o ortamın içinde yaşamaktadırlar. Bir diğer sebep Allah Teâlâ’nın, 
Kitab’ını açık-seçik (mübîn) olarak nitelemesidir. Eğer ondan herhangi bir şeyi 
anlamasalardı bu durum, o niteliğe aykırı olurdu. Yine bir diğer sebep, insanlara 
Kur’ân-ı Kerim’in ilkelerini öğretip onun hükümleriyle amel eden Hz. Peygamber’in 
(sav) onların içinde bulunuşudur. Eğer ondan herhangi bir şeyi anlamasalardı ona 
sorma imkanları vardı. Başka bir sebep de yanlarında bulunan bütün bu sebeple-
re rağmen Kur’ân-ı Kerim’den herhangi bir şeyi anlamasalar veya anlamakta hata 
etselerdi Allah Teâlâ’nın onları doğruya yöneltecek bir vahiy indirecek olmasıdır. 
Çünkü onları anlama olmadan veya yanlış anlama içerisinde bıraksaydı hikmet ve 
kudretine aykırı davranmış olurdu. Çünkü muhatapların anlamadı bir söz indirmek 
abestir. Açık-seçik, olmayan bir söz indirmek de âcizliktir. Allah Teâlâ ise âcizlikten 
de abesten de münezzehtir.
Buna göre sözgelimi cin kelimesini “şehir ve köylerden uzak sahralarda yaşayan in-
sanlar” mânasında anlamak doğru değildir. Aynı şekilde melek kelimesini de “can-
lının canlılık ve gelişmesini mümkün kılan güç” veya “insanın içine atılan güzel 
düşünce ve duygular” mânasında anlamak da yanlıştır. Çünkü nüzûl dönemindeki 
muhataplar bu mânayı anlamamışlardır. Aksine onlar melek ve cin kelimelerinden 
gözleriyle görmeseler de dış dünyada varlığı olan yaratıkları anlamışlardır. Eğer bun-
dan başka bir şey anlasalardı o nakledilirdi. Çünkü nakledilmesi için çok âmil vardı. 
Aynı şekilde “Kur’an kıssaları belki de tarihte yaşanmamıştır, aksine onlar Arapların 
câhiliyye devrinde ağızlarında dolaştırdıkları hikâyelerdi, Kur’ân-ı Kerim onları alıp 
onlar vâsıtasıyla insanlara mesajını ulaştırmıştır” görüşü de doğru olmaz. Çünkü 
nüzûl dönemindeki muhataplar o kıssalardan bu mânayı anlamamışlardır. Sonra bu 
görüş Allah Teâlâ’ya aldatmanın isnat edilmesini gerektirir. Halbuki o bundan mü-
nezzehtir! Cennet ve cehennem hakkında ileri sürülenler de böyledir. Eğer onlarla 
kastedilen gerçek anlamları dışında cennetin rûhânî nimetler ve ateşin manevî azap 
ya da ilkinin ilim ve ikincisinin cehâlet olması gibi bir mâna olsaydı Allah Teâlâ’nın 
kastettiği ile nüzûl dönemindeki muhatapların anladıkları arasında uyumsuzluk söz 
konusu olurdu. Bu ise kelâmını anlaşılsın ve mânası bilinsin diye indiren Allah Teâlâ 
ile nüzûl dönemindeki muhatapların arasında iletişimin gerçekleşmesini anlamına 
gelir, ki – bu daha önce açıkladığımız gibi– muhaldir.
Şüphesiz o zamanki muhatapların bütün Kur’an âyetleri hakkında anladıkları, çoğu 
Hz. Peygamber (sav) ve ashâbından tevatürle sabit olan iman esaslarıyla ilgili bu ör-
neklerdeki gibi bize ulaşmamıştır. Bilakis sahâbeden tefsir konusunda bize gelenler, 
Hz. Peygamber ve bütün seleften rivayet edilenlerin beşte birini geçmez. Onlardan 
aktarılan rivayetlerin hepsinin sahih olduğunu farz etsek bile Kur’an âyetlerinin ta-
mamında anladıkları mânayı bilmemiz için yine de yeterli gelmeyecektir. Bu sebep-
le onlardan tefsiri hakkında bir açıklama nakledilmemiş âyetlerden anladıklarını bi-
leceğimiz yollara ihtiyaç duyarız. Bize göre bunun birkaç yolu vardır. Bunlardan biri 
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kadîm Arap şiiri ve onunla iç içe olan eyyâmu’l-Arab, ahbâru’l-Arab, emsâlü’l-Arab, 
ensâbü’l-Arap gibi bilgilere, tarih, siyer ve megâzî kitaplarıyla onlarla ilgili araştır-
malara müracaat etmektir. Böylece Arapların nüzûl döneminde yaşadıkları şartlara 
ve konuştukları dilin mânalarına vâkıf oluruz. Çünkü Kur’ân-ı Kerim o dille nâzil 
olmuştur. Doğru anlama da onu ve Kur’ân’ın indiği şartları bilmeye bağlıdır. Bir di-
ğer yol tâbiînin açıklamalarına, özellikle de onların görüş birliği ettikleri açıklama-
lara başvurmaktır. Her ne kadar onlar sahâbe gibi Kur’ân’ın nâzil olduğu şartlarda 
yaşamamış ve Hz. Peygamber’le (sav) görüşmemiş olsalar da sahâbeye öğrencilik et-
mişler ve onlardan etkilenmişlerdir. Talebeler üzerinde hocalarının etkisi babaların-
dan fazladır. Bu yollardan bir diğeri müfessirler nezdinde “Kur’ân’ın bir kısmı diğer 
kısmını açıklar” şeklinde meşhur olan kâide gereğince Kitab’ın nasslarından tüme 
varım metoduyla çıkarımlarda bulunmak ve bu konuda nebevî sünnetin açıklama-
larından yardım almaktır. Çünkü Allah Teâlâ Kitabını peygamberine (sav) indirmiş 
ve onu o Kitab’ı açıklamakla yükümlü kılmıştır. Bu sebeple onun mânasını ondan 
daha iyi anlayacak kimse yoktur. Bu konuda bir diğer yol da âlimler nezdinde mak-
bul olan görüşleri temel almaktır. Ancak bu görüşler elbette redde de açıktır. Çünkü 
hatadan korunan peygamber dışında herkesin sözü alınır da atılır da.
Makalenin sonunda müfessir, dilci, fakih, kelâmcı, sûfî ve diğerlerinin tefsir metot-
ları gelecek ve bunların herbirinin metodundan sözü edilen kritere uygun ve aykırı 
olanlara işaret edeceğiz, işârî tefsirin şartlarını gözden geçirip “bilimsel tefsir” diye 
adlandırılan türü ve onun hakkındaki itirazları değerlendirecek, bu iki türden krite-
re göre câiz olan ve olmayan hususlar hakkında söz edeceğiz. Kriterimiz tefsir sade-
ce sahâbeye hasredip nüzûl döneminden sonra gelen müfessir, dilci, fakih, kelâmcı, 
sûfî ve diğerlerine onu haram kılıyor değildir. Kıyamet gününe kadar gelecek bütün 
insanlar için inmiş olan Kur’ân-ı Kerim’i tefsir etmek elbette onların da hakkıdır. 
Ancak nüzûl dönemindeki muhatapların anladıkları mâna temeldir. Onlardan son-
ra gelenlerin tefsiri onların anladığı mânaya arzedilmesi gerekir. Eğer o mânaya uy-
gun veya ona aykırı değilse makbuldür. Yoksa reddedilir.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kur’ân-ı Kerim, Nüzûl Çağı, Muhataplar, Şartlar, Sahâ be. 

ON THE CORRECT UNDERSTANDING OF TAFSIR OF THE HOLY QUR’AN

Abstract
This article investigates a criterion that will prevent the mufassir (the explicator) 
from making mistakes in explaining God’s will and argues that the meaning un-
derstood by interlocutors in the era of al-nuzul may be the criterion in this regard. 
Because the interlocutors of the al-nuzul era must have understood the Holy Qur’an. 
There are several reasons for this: One of them is that the Holy Qur’an was descend-
ed to the believers and non-believers in the Arabic language and this was presented 
as a reason for them to understand. If they didn’t understand it, they would object. 
There is no objection that is narrated from them that they did not understand the 
Qur’an. However, there are many factors for such an objection to be narrated. An-
other reason for this is that the interlocutors in the era of al-nuzul knew what is 
essential for correct understanding, such as the environment in which the Qur’an 
revealed. Because they were living in that environment. Another reason is that Allah 
Almighty describes his Book as plain/explicit (al-mubīn). If they didn’t understand 
anything about it, it would be contrary to this quality. Yet another reason, the Proph-
et (PBUH) who was teaching Qur’an’s principles and acting with its verdicts, was 
present among them. If they didn’t understand anything from Qur’an they could 
ask him. Another reason is that, despite all these reasons, if they did not understand 
or misunderstood anything from the Holy Qur’an, Allah Almighty would reveal to 
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direct them to the truth. For if he let them not to understand or misunderstand, he 
would have acted against his wisdom and might. Because a revelation that inter-
locutors cannot understand is unreasonable. Sending an unclear revelation is an 
inability. And Allah Almighty is free from vain and inability.

Summary
This article investigates a criterion that will prevent the mufassir (the explicator) 
from making mistakes in explaining God’s will and argues that the meaning un-
derstood by interlocutors in the era of al-nuzul may be the criterion in this regard. 
Because the interlocutors of the al-nuzul era must have understood the Holy Qur’an. 
There are several reasons for this: One of them is that the Holy Qur’an was descend-
ed to the believers and non-believers in the Arabic language and this was presented 
as a reason for them to understand. If they didn’t understand it, they would object. 
There is no objection that is narrated from them that they did not understand the 
Qur’an. However, there are many factors for such an objection to be narrated. An-
other reason for this is that the interlocutors in the era of al-nuzul knew what is 
essential for correct understanding, such as the environment in which the Qur’an 
revealed. Because they were living in that environment. Another reason is that Allah 
Almighty describes his Book as plain/explicit (al-mubīn). If they didn’t understand 
anything about it, it would be contrary to this quality. Yet another reason, the Proph-
et (PBUH) who was teaching Qur’an’s principles and acting with its verdicts, was 
present among them. If they didn’t understand anything from Qur’an they could 
ask him. Another reason is that, despite all these reasons, if they did not understand 
or misunderstood anything from the Holy Qur’an, Allah Almighty would reveal to 
direct them to the truth. For if he let them not to understand or misunderstand, he 
would have acted against his wisdom and might. Because a revelation that inter-
locutors cannot understand is unreasonable. Sending an unclear revelation is an 
inability. And Allah Almighty is free from vain and inability.
According to this, for example, it is not correct to understand the word jinn as in 
“people living far from cities and villages”. Likewise, it is wrong to understand the 
word angel in the meaning of “a power that gives vitality and causes living beings 
to improve” or “beautiful thoughts and feelings thrown into a human being”. Be-
cause the interlocutors in the al-nuzul era did not understand these meanings from 
these conceptions. On the contrary, although they did not see angels or jinns with 
their own eyes, they understood that they are creatures exists in the outside world. 
If they had understood anything else, it would have been narrated. Because there 
were many means for narration. Likewise, the view that claims “the Qur’an stories 
have not been in history, on the contrary, they were the stories that Arabs were tell-
ing during the period of jahiliyyah (ignorance) and Qur’an transmitted its message 
through these stories” is not correct. Because the interlocutors during the al-nuzul 
era did not understand this meaning from those stories. Also, this view requires to 
attribute deception to Allah. But He is free from deception! This is also the case with 
the claims about heaven and hell. If there was a meaning about heaven to be a spiri-
tual blessing and the hell to be a spiritual torment, there would be an incompatibility 
between what Allah meant and what interlocutors in the al-nuzul era understood. 
And this would mean that the communication between Allah who has sent down 
His word to be understood and interlocutors in the al-nuzul era was not healthy 
–and as we have explained before, that is impossible-. 
Of course, all that interlocutors have understood about the verses in that era did not 
reach us like some of the information narrated by the Prophet (PBUH) and his com-
panions, as the principles of faith, which are fixed by tawatur. On the contrary, what 
reached us from sahaba about tafsir does not exceed one-fifth of all those narrated 
from the Prophet and salaf. Even if we assume that all the narrations transmitted 
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from them are authentic, it will still not be enough for us to know what they have 
understood from the whole Qur’an. For this reason, we need ways to know what 
they’ve understood from verses we don’t have any narrations about. In our opinion, 
there are several ways to do this. One of these is to refer to the ancient Arab poetry 
and the information intertwined with it such as ayyam al-Arab, akhbar al-Arab, am-
sal al-Arab, ansab al-Arab, as well as researches about their books of history, siyar, 
and maghazi. Thus, we will be familiar with the conditions Arabs were in during the 
al-nuzul era and the meanings of the language they speak. Because the Holy Qur’an 
was written in Arabic. Thus the right understanding also depends on knowing the 
language and the conditions under which the Qur’an was revealed. Another way is 
to consult specifically with the explanations of al-tabi’in that are accepted with con-
sensus. Although like sahaba, they did not live in an era when the Holy Qur’an was 
revealed, and never met with the Prophet (PBUH), they were taught by the compan-
ions of the Prophet and were influenced by them. The influence of teachers on their 
students is more than the influence of fathers on their children. Another way is to 
make inductive inferences from the Holy Qur’an’s verdicts in accordance with the 
famous principle which is known as “A part of the Qur’an explains another part of 
the Qur’an” and to get help from the explanations of the prophetic sunnah. Because 
Allah has sent down the Book to His Prophet (PBUH) and obliged him to explain 
it. Therefore, no one can understand it’s meaning better than him. Another way in 
this regard is to take the views of the judicious scholars as the basis. However, their 
views are of course open to rejection. Because, except for the prophet, everyone’s 
words can be accepted or rejected.
At the end of the article, we will review the methods of mufassir, linguists, faqīh, 
mutakallim, Sufi and others, and point out to those who are in contradiction with 
the criterion mentioned in each of these methods. Also, we will review the condi-
tions of tafsir al-ishari. We will evaluate “scientific tafsir” and objections directed to 
it and we will talk about permissible (jaiz) and impermissible issues according to 
the two criteria mentioned. Our criterion is not to assign tafsir only to the sahaba 
and to forbid mufassirs coming after the sahaba, linguists, faqīhs, mutakkalimun, 
Sufis and others to interpret the Qur’an. It is certainly their right to contemplate and 
comment on the Holy Qur’an which has descended to all the people who will come 
until the Day of Resurrection. However, the understanding of the interlocutors in 
the al-nuzul era is fundamental. The commentary of those who came after them 
should be referring to what they’ve understood from the Qur’an. If it is appropriate 
or not contrary to what they’ve understood, then it is acceptable. Otherwise, it will 
be rejected.

Keywords: Tafsir, The Holy Quran, The era of descent (nuzûl), The interlocutors, 
The conditions, Sahaba. 
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املدخل
إن هدفنا يف هذا املقال حبث عن ضابط ُيعني املفسر على عدم الوقوع يف اخلطأ يف بيان 
معىن كتاب هللا تعاىل. وهو الرجوع إىل ما فهمه املخاطبون يف عهد النزول. سنتناول املوضوع يف 
ثالثة عناوين: العنوان األول يف بيان األسباب املقتضية حلصول الفهم الصحيح يف عهد النزول. 
والعنوان الثاين يف ذكر املراجع اليت ُيرجع إليها لتعيني فهم املخاطبني يف عهد النزول فيما مل ُينقل 
تون بعد عهد النزول واملعيار  عنهم شيء. والعنوان الثالث يف جواز تفسري القرآن الكرمي للذين 

يف ذلك. وهللا املوفق! 

األسباب املقتضية حلصول الفهم الصحيح يف عهد النزول   .١
إن أهم شيء يف فهم القرآن الكرمي معرفة ما فهمه منه الصحابة رضي هللا عنهم ومن كان يف 
م هم الذين ُخوطبوا به أوًال يف عهد النزول الذي عاش فيه  عهد النزول مسلمًا كان أو كافراً، أل

مًا لوجوه:  النيب صلى هللا عليه وسلم. وهذا يقتضي حصول الفهم يف املخاطبني حصوًال 
ْرآً َعرَِبيًّا َلَعلَُّكْم  زَْلَناُه قـُ ا كما قال تعاىل: «ِإَّ َأنـْ األول أن الوحي نزل بلغتهم اليت يعرفو
للغة العربية علًة لفهمه وتعّقله. وهذا يقتضي  ت.٢ وجعل إنزاله  ْعِقُلوَن»١ وغريها من اآل تـَ
كونه مفهومًا ملخاطبيه يف عهد النزول. وإال مل يتحقق املقصود من إنزاله. وهو يؤدي إىل العبث 
يف أفعال هللا أو إىل العجز عن حتقيق املقصود من إنزاله. وهللا منزَّه عن العبث والعجز كليهما، 

ألنه حكيم قدير. 
واملعيار يف فهم املخاطبني هنا هو فهم عموم اجملتمع العريب يف عهد النزول رسالة القرآن 
ا بدرجة، منهم من  الكرمي عامًة، ألن مجيع األفراد يف جمتمع ال يعرفون اللغة اليت يتكلمون 
يعرف دقائقها، ومنهم من يغفل عنها. وكذلك كانت العرب يف عهد النزول مع كثرة فصحائهم 
لشعر واخلطابة. وعلى ذلك رمبا غابت على بعضهم معاين بعض الكلمات  وبلغائهم لشغفهم 
م كانوا يعيشون يف قبائل، لكل منها هلجة كما ورد يف القرآن الكرمي  ال سيما إذا الحظنا أ
م  بعض الكلمات من هذه اللهجات.٣ وهذا ال مينعهم من فهمهم رسالة القرآن الكرمي، أل

سورة يوسف ٢/١٢.  ١
انظر: سورة إبراهيم ٤/١٤؛ سورة الشعراء ١٩٢/٢٦-١٩٥؛ سورة الزخرف ٣/٤٣.  ٢

ذكرها السيوطي (ت. ١٥٠٥/٩١١) رحمه الله في اإلتقان وبّين اللهجة التي ُأخذت منها. انظر: السيوطي، اإلتقان، ج. ١، ص. ٤١٧-  ٣
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يعرفون املقصود من سياق الكالم كما فهمنا املراد من النص الذي نقرأه بلغتنا من السياق وإن 
ورد فيه لفظ نفهم معناه العام ولكن ال نفهم معناه الدقيق. ويؤّيده ما ُروي من أن أ بكر 
»٤ وأن ابن عباس رضي هللا عنه عرف معىن  وعمر رضي هللا عنهما مل يفهما معىن كلمة «َأَّ
ا».٦ وهذا –على  كلمة «فاطر»٥ الدقيق من أعرابيني تنازعا على بئر وقال كل منهما «أ فطر
م مل يفهموا املقصود. والسياق يدل على أن «َأًّ» عشب، ألنه يتلوه  فرض صحتها– ال يعين أ
َعاِمُكْم»٧ ولعل الذي مل يفهمه ابن عباس يف كلمة «الفاطر» ما  قوله تعاىل «َمَتاًعا َلُكْم َوِألَنـْ
ا من معىن ابتداء اخللق واإلبداع. وإال يبعد أن جيهل ترمجان القرآن ابن  ختتلف به عن مرتادفا
عباس الذي دعا له النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله «اللهم فقِّهه يف الدين وعلِّمه التأويل»٨ أن 
ا  الفاطر مبعىن اخلالق. وأما ما ُنسب إليه من غريب القرآن وأبيات الشعر اجلاهلي اليت أجاب 
ا على معاين بعض الكلمات القرآنية فشرح وتفسري  فع بن االزرق مستشهداً  عن مسائل 
فع بن األزرق – مع شيء من  فع.٩ وفيها، أي: مسائل  للحاضرين من تالميذه وأصحاب 
لشعر كما حث عليه عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.١٠  الستشهاد  املبالغة – تعليم لطالبه 
وعلى هذا فإن تدوين العلوم كغريب القرآن ومعاين القرآن وإعراب القرآن يرجع بشكل كبري إىل 
لعجم وفشا فيهم اللحن وظهرت  اإلسعاف حباجة الناس بعد عهد النزول من الذين اختلطوا 
املصطلحات وتغريت معاين الكلمات وتبدلت بغريها وُترك بعضها. ولذلك اشرتط العلماء على 

املفسر أن يعرف العلوم العربية كاللغة والصرف واالشتقاق والنحو واملعاين والبيان والبديع.١١ 
م كانوا  مًة، أل لظروف واألسباب اليت ألجلها نزل الوحي كانت  والثاين أن معرفتهم 
يعيشون يف تلك الظروف. وهذان، أي معرفة لغة النص ومعرفة الظروف اليت نزل فيها الوحي 
واملدين  املكي  وعلم  النزول  أسباب  العلماء  دّون  ولذلك  الصحيح.  الفهم  عليهما  يتوقف  مما 
ت يف ذلك إذا صحت عن الصحابة رضي هللا عنهم  والنسخ واملبهمات، ونصوا على لزوم الروا

 .٤٢٤
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سورة الفاطر ١/٣٥.  ٥
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ت املوقوفة عليهم فيما ال مساغ لالجتهاد فيه؛١٢ ألنه يوقف املفسر على اجلو الذي نزل  كالروا
ستقراء  فيه الوحي. ويضاف إىل ذلك معرفة طبيعة اجملتمع الذي نزل فيه القرآن الكرمي. وذلك 
م العرب وأخبارهم وأمثاهلم وأشعارهم ومبا ورد  الشعر العريب اجلاهلي واملخضرم وما يقرتن به من أ

يف كتب التاريخ والسري واملغازي إىل جانب القرآن الكرمي وكتب احلديث والتفسري.١٣ 
نة.١٤ وهو مبني بنفسه وببيان النيب صلى هللا عليه وسلم.  إل والثالث أن هللا وصف كتابه 

وبيانه صلى هللا عليه وسلم كثرياً ما يتعلق مبجمالت القرآن الكرمي. 
والرابع أن النيب صلى هللا عليه وسلم الذي يقرأ عليهم الوحي ويبّينه هلم بقوله وفعله كان 
من  بعضهم  أن  ت  الروا يف  ورد  يفهمونه كما  ال  عما  يسألوه  أن  هلم  فكان  ظهرانيهم،  بني 
املسلمني والكفار سألوه عن مسائل أشكلت عليهم، وإن كانت أسئلة الكفار أكثرها للجدل 
ولإلنكار.١٥ ومع ذلك فكان على النيب صلى هللا عليه وسلم أن يبّني هلم إذا مل يفهموه، وإال 
َ ِللنَّاِس َما نـُزَِّل ِإَلْيِهْم  نيِّ بـَ زَْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلتـُ لبيان. قال تعاىل: «َوَأنـْ مل يقم بوظيفته املتعلقة 

ُروَن»١٦  َفكَّ تـَ َوَلَعلَُّهْم يـَ
واخلامس أنه لو مل يتم الفهم الصحيح يف النص أو حصل اخلطأ فيه مع األسباب املقتضية له 
املتوفرة فيهم ألنزل هللا تعاىل وحيًا مينعهم من اخلطأ يف الفهم وُيرشدهم إىل الصواب ال حمالة، ألنه 
أنزل القرآن ليفهمه الناس ويتذكروا به ويعملوا وفق ما فيه. ولو مل يتم الفهم مل يتحقق املقصود من 

إنزال الوحي. وهذا عبث يف أفعاله أو عجز عن حتقيق املقصود، وهللا منزه عنهما كما سبق. 
وعلى هذا فإن الناس يف عهد النزول مسلمني كانوا أو كافرين قد فهموا رسالة القرآن الكرمي 
حق الفهم. وهذا يقتضي محل ألفاظ القرآن الكرمي على املعاين اليت فهموها هم منها، ألن القرآن 
ا بتلك األلفاظ. وإال مل  ملعاين اليت يقصدو ا يف لغتهم و أللفاظ اليت يستخدمو الكرمي نزل 
يتم الفهم منهم ومل يتحقق املقصود.١٧ وهذا يؤدي إىل ما ال ينبغي هلل تعاىل من العبث والعجز 

مثلة: املذكورين. فلنبّني املسألة 

انظر: خالد بن عثمان السبت، ج. ١، ص. ٥٤؛ ج. ٢، ص. ٧٢١.  ١٢
انظر: هارون أوكمش، محاضرات، ص. ٨٦-٨٧.  ١٣

سورة الزخرف ٢/٤٣؛ سورة الدخان ٢/٤٤.  ١٤
انظر: سورة اإلسراء ٨٥/١٧؛ سورة الكهف ٨٣/١٨.  ١٥

سورة النحل ٤٤/١٦.  ١٦
وانظر: الشاطبي، الموافقات، ج. ٢، ص. ١٢٥-١٢٦.  ١٧
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يعتقده  ملا  خالفًا  العرب١٨  من  قبيلًة  منها  املقصود  لو كان  «اجلن».  األول كلمة  املثال 
ويدهلم  الفهم  يف  اخلطأ  من  مينعهم  وحيًا  هللا  ألنزل  النزول  عهد  يف  الكرمي  لقرآن  املخاطبون 
على الرشاد، ألن التفاهم بني املتكلم واملخاطب يقتضي مطابقة األلفاظ املستعملة يف الكالم 
اجلاري بينهم على املعاين املقصودة منها. وإذا أراد املتكلم من لفظ معًىن غري املعىن الذي فهم 
منه املخاطب مل يتم الفهم الصحيح. وإذا أراد هللا سبحانه وتعاىل بكلمة اجلن قبيلًة وفهم منها 
املخاطبون جنسًا من املخلوق يغيب عن أعني الناس مل يتحقق الفهم. وإذا كان هللا سبحانه 
وتعاىل الذي ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء الخيفى عليه خطؤهم يف الفهم أيضًا 
ال ُيتصور أن يرتكهم يف خطئهم هذا مع أنه مطلع عليه. وكيف وإن هذا يؤدي إىل أن هللا يوقع 
م على الصحيح ويغرّرهم بذلك. وإذا صح هذا جيوز أن نفرتض يف  عباده يف اخلطأ ويومههم أ
غريه من األمور الكثرية أن هللا أراد معًىن بلفظ أورده يف كتابه وفهم منه املخاطبون معًىن آخر. 
م الكثرية، منها ما يتعلق  وهذا يؤدي إىل فساد الشريعة كلها. أال ترى أن هللا تعاىل أبطل معتقدا
لغيب١٩ واسرتاقهم بعض األخبار  مبثالنا الذي نتناوله حيث أبطل ما يعتقدونه من معرفة اجلن 
الستماع إىل املأل األعلى.٢٠ وأما افرتاض أن املخاطبني يف عهد النزول فهموا من كلمة اجلن 
طلة متامًا، ألنه لو كان األمر كذلك لُنقل  قبيلًة من العرب ولكن مل ُينقل ذلك عنهم فدعوى 
لتوفر الدواعي على نقل أمثاله. ولو صح ذلك لوجب أن جنّوز انقالب كثري من األخبار يف 
أثناء انتقاهلا عرب التاريخ ومل تطمئن النفس إىل شيء منها. إذن، إن املقصود من كلمة اجلن ال 
ا يف عهد النزول. وإال مل يتم الفهم الصحيح ومل يتحقق  بد أن يكون ما فهم منه املخاطبون 
املقصود. وهذا القول ال يوجب اإلميان جبميع ما رآه العرب يف اجلن قبل اإلسالم، وهم يرون 
أن العامل عاملان، عامل اإلنس وعامل اجلن الذي يوجد يف إزاء عامل اإلنس. وعلى هذا فإن اجلن 
م  مهم مثل أ م يعيشون يف قبائل من أهل املدر واحلضر يقتل بعضهم بعضًا، هلم أ يف معتقدا
العرب ويعتقدون٢١ أن لكل شاعر جنيًا إىل آخر ذلك من األساطري.٢٢ منها ما رفضه القرآن 

 Esed, أيضًا:  وانظر  ٥٩٣؛   ،٥٨٤ ص.   ،٢ ج.  والمفسرون،  التفسير  الذهبي،  انظر:  الحديثة.  القرون  في  الناس  بعض  ادعاء  هذا   ١٨
Muhammed, Kur’ân Mesajı, III, 1032, 1196

سورة سبأ ١٤/٣٤.  ١٩
سورة الحجر ١٨/١٥؛ سورة الصافات ٨/٣٧-١٠؛ سورة الملك ٥/٦٥.  ٢٠

انظر: جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، ج. ٥، ص. ٧١١.   ٢١
انظر: جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، ج. ٦، ص. ٧٣٣-٧٣٤.  ٢٢
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لغيب واسرتاقهم األخبار على ما سبق، ومنها ما مل يتعرض له استهانًة بشأنه  الكرمي كمعرفتهم 
أو استبعاداً عن املقاصد العلية اليت قّدمها على غريها. والذي جيب اإلميان به هو ما ينص عليه 

الكتاب والسنة. وتصديق ما سوى ذلك منظور فيه حسب األدلة الشرعية والعقلية.
واألمر يف كلمة «اْلَمَلك» كاألمر يف كلمة «اجلن». وهو 

اليوم  الطبيعة  علماء  يسّميه  ما  على  الشرع  يف  ُيطَلق  امسًا  اْلَمَلك  لو كان  الثاين:  املثال 
بـ»ـالقوة» اليت متّكن احليوان من احلياة والنمو أو على اخلواطر اخلرية اْلُملقاة إىل روع اإلنسان 
ومل يكن له وجود يف اخلارج٢٣ خالفًا ملا يعتقده املخاطبون يف عهد النزول ألنزل هللا وحيًا مينعهم 
من اخلطأ يف الفهم ويرشدهم إىل الصواب. أال ترى أنه نفى أن تكون املالئكة بنات له سبحانه 
ذه  وتعاىل٢٤ وأن تكون أنثى٢٥ وأن تشفع هلم بدون إذن منه.٢٦ ولو أراد هللا سبحانه وتعاىل 
النزول  عهد  يف  منها  املخاطبون  فهمه  الذي  املخلوق  دون  احليوان  يف  املذكورة  القوة  الكلمة 
ها عند احلديث عن كلمة اجلن من عدم حتقق املقصود يف الفهم  حلصلت احملذورات اليت ذكر

واإلفهام وما يتبعه من العبث أو العجز يف هللا سبحانه وتعاىل مما ال ينبغي له. 
واملثال الثالث القصص القرآنية لو كانت غري مرادة حبقيقتها٢٧ حلصلت احملذورات املذكورة 
ا يف عهد النزول فهموها على حقيقتها. وهو يؤدي إىل عدم فهم مراد  أيضًا، ألن املخاطبني 
هللا من كالمه الختالف املعاين اليت أرادها من األلفاظ عن املعاين اليت فهمها املخاطبون منها. 
واألشخاص  األقوام  من  وغريهم  ومثود  وإرم  عاداً  أن  القرآين  القصص  من  فهموا  م  أ وذلك 
املذكورين يف أخبارهم وأشعارهم وأمثاهلم٢٨ عاشوا يف التاريخ وصدر منهم ما نسبه هللا تعاىل 
م مل يعيشوا يف احلقيقة أو عاشوا ولكنهم مل يصدر منهم ما  إليهم من األقوال واألفعال مع أ
ُنسب إليهم من األقوال واألفعال، أو صدر منهم ما ُنسب إليهم ولكن ُنقل كل ما ُنقل عنهم 

هذا مفاد قول األستاذ اإلمام محمد عبده رحمه الله. انظر: محمد عبده – محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج. ١، ص. ٢٢٣-٢٢٦؛ من   ٢٣
الناس من فّسر المالئكة والشياطين بالقوى قديمًا وحديثًا. انظر في ذلك: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج. ١٣، ص. ٢٣٨؛ الذهبي، التفسير 

والمفسرون، ج. ٢، ص. ٥٩٣، ٦٢٦-٦٢٩. 
سورة النحل ٥٧/١٦-٥٩، ٦٢؛ سورة الصافات ١٥٣/٣٧؛ سورة الزخرف ١٦/٤٣-١٨.  ٢٤

سورة الزخرف ١٩/٤٣.  ٢٥
سورة النجم ٢٦/٥٣.  ٢٦

انظر: محمد خلف الله، الفن القصصي في القرآن الكريم، ص. ٢٣٥-٢٣٦، ٢٥٤-٢٥٥، ٢٥٩-٢٦٠.  ٢٧
انظر: المقضل، المفضليات، ص. ١٩٦، ٣٠١، ٣٥٢؛ األصمعي، األصمعيات، ص. ١٣٣؛ أبو تمام، ديوان الحماسة، ج. ١، ص. ١٢٤،   ٢٨

١٣٣؛ ٢، ص. ٣٠٥؛ 
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لتبديل والتغيري حسب مصلحة الدعوة اإلسالمية٢٩ خالفًا ملا فهموه من أن احلوادث املتعلقة 
لقصص القرآنية ليس سرد األحداث التارخيية  م وقعت يف التاريخ حقًا. ال شك أن املقصود 
ا إىل الناس وبرهان على نبوة النيب صلى هللا عليه وسلم٣٠ وتسلية  مباشرًة، بل إيصال الرسالة 
له وللمؤمنني٣١ وداللة على وحدة رساالت األنبياء عليهم السالم يف األصول٣٢ وعربة ألويل 
ً، ويتكرر  ا أحيا ريخ القصة وموضعها وحىت أصحا األلباب وغري ذلك.٣٣ ولذلك ال ُيذكر 
ز عليها فقط دون غريه،  أكثرها يف سور خمتلفة وُيذكر يف كل سورة ما يتالءم مع الرسالة اليت رُكِّ
حسن القصص. وهي كاألمثال من  ستثناء قصة يوسف عليه السالم املسماة  وال ُتذكر كلها 
ا خمتلقة.٣٤ بل ال بد هلا من حقيقة. وإال فكيف ُيتصور  هذه اجلهة، ولكن هذا ال يقتضي أ
ا من املعاين؟ وهم يفهمون منها  ا على ما يفهمه املخاطبون  مطابقة األلفاظ اليت أوحى هللا 
ئهم جيًال بعد جيٍل عاشوا وفعلوا ما نسبه هللا إليهم من  أن عاداً وإرم ومثود الذين مسعوهم من آ
م ال وجود هلم يف  األفعال. فكيف نقول بعد ذلك إن هللا مل يقصد ما فهموه؟ وكيف نقول إ
احلقيقة أبداً وإمنا اختذ هللا هذه األمساء وقصصهم اليت تدور على أفواه الناس فرصة للمقاصد اليت 
يريد حتقيقها، وصاغها صياغًة جديدًة تتوافق مع الرسائل اليت يريد إيصاهلا إليهم، وقصها عليهم 
ومكارم  واآلخرة  والنبوة  التوحيد  مبادئ  من  الشرعية  مقاصده  على  ا  ينّبه  جديدة  ساليب 
األخالق!٣٥ أفليس هذا نوعًا من التغرير؟ فهل جيوز التغرير للوصول إىل الغاية ولو كانت حسنة؟ 
ها  ذا؟ اللهم ال! وعلى فرض عدم حصول احملذورات اليت ذكر ن يصف ربه  فهل يرضى عبد 
من قبل فإن صحة هذا القول تتوقف على دليل لغوي مثل قرينة اجملاز وغريها. مث إن هللا سبحانه 
ا وأوعدهم  ا ويعتربوا بعاقبة أصحا وتعاىل قص على الناس القصص يف القرآن الكرمي ليتذكروا 
م إذا حذوا حذو األمم املكذبة لألنبياء وما جاءوا به ُيهلكهم كما أهلكهم. وإذا قلنا  ا أ
إن القصص غري مرادة حبقيقتها يرد احتماالن: أوهلما أن األصول اإلميانية اليت ُأهلكت األمم 

انظر: محمد خلف الله، الفن القصصي في القرآن الكريم، ص. ٢٣٥-٢٣٦، ٢٥٤-٢٥٥، ٢٥٩-٢٦٠.  ٢٩
سورة آل عمران ٤٤/٣؛ سورة هود ٤٩/١١؛ سورة يوسف ١٠٢/١٢.  ٣٠

سورة هود ١٢٠/١١.  ٣١
سورة األعراف ٥٩/٧، ٦٥، ٧٣، ٨٥؛ سورة هود ٢٥/١١-٢٦، ٥٠، ٦١، ٨٤؛ سورة الشعراء ١٠٥/٢٦-١٠٩، ١٢٣-١٢٦، ١٤١-  ٣٢

.١٤٤، ١٦٠-١٦٤، ١٧٦-١٨٠
سورة يوسف ١١١/١٢.  ٣٣

هارون أوكمش، محاضرات في علوم القرآن وتاريخ التفسير، ص. ٨٢.  ٣٤
انظر: محمد خلف الله، الفن القصصي في القرآن الكريم، ص. ٢٣٥، ٢٥٤-٢٥٥، ٢٥٩-٢٦٠.  ٣٥
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السالفة بتكذيبهم هلا غري شاملة جلميع الناس عرب التاريخ، بل هذه األمة ُكلِّفت بتصديق الرسول 
وما جاء به دون غريها ممن سبقتها مثًال، وعلى هذا ُذكرت قصص األولني ختويفًا هلذه األمة 
محًال هلم على اإلميان؛ والثاين أن الوعيد الوارد يف املكذبني من هذه األمة ليس إال للتخويف، ومل 
رهم بقصص األمم  ُيرد هللا سبحانه وتعاىل تعذيبهم قط ولو حصل منهم التكذيب، ولذلك ذكَّ
ا ُأهلكت، فليست يف التاريخ أمم ُأهكلت  فضًال عن أ السالفة اليت مل تعش يف التاريخ أبداً 
م! فأي هذين االحتمالني يصح؟ أفال  بسبب تكذيبهم، وال يف احلاضر أمة ُهدِّدت بعاقبة إخوا
تدلنا نصوص القرآن الكرمي على أن الرسل من آدم ونوح عليهما السالم إىل النيب صلى هللا عليه 
م  لعذاب وحيملو م  وسلم جاءت إىل الناس ترتى ُيقررون التوحيد ويبّلغون رساالت هللا وُينذرو
على مكارم األخالق؟٣٦ فأي مؤمن مهتم بدينه ومراٍع لألدب مع ربه خيطر بباله أن الوعيد الوارد 
بتها األمم السالفة  يف القرآن الكرمي ختويف ال أصل له؟ وصفوة القول أن األصول اإلميانية اليت كذَّ
لعذاب ألجلها إن كانت مبادئ شاملة جلميع الناس يف  وُأهلكت بسببها وُهدِّدت هذه األمة 
ا هكذا – فليس لنا أن نقول بوجه إن قصص تلك األمم خمتلقة  التاريخ واحلاضر – ال شك أ
ال أصل هلا! وأما ما قيل من أن أكثر املفسرين رأوا القصص من املتشابه٣٧ فلعل مرادهم يف ذلك 

ً.٣٨ وهللا أعلم!  التشابُه يف ألفاظ القصص املتكررة يف السور املخلتفة إجيازاً وإطنا
أن  إىل  الطوائف  من  وغريهم  واإلمساعيلية  الصفا  إخوان  ذهب  والنار.  اجلنة  الرابع  واملثال 
ار اجلارية والفواكه  ا وما تتضمنه من النعم املادية كاأل جلنة غري حقيقتها حبيث إ املقصود 
اللذيذة وحلوم الطري وكؤوس اخلمر واحلور العني والغلمان والولدان وغري ذلك وردت لتحمل 
عوام الناس على الصراط املستقيم يف الدنيا حبضهم على السعادة يف اآلخرة. وكذلك النار وما 
قوال معقولة  م لو ُخوطبوا  وا عنه. وذلك أل فيها من العذاب والنكال ُذكرت لتحذيرهم مما ُ
لفضائل، والشقاوة يف اقرتاف الرذائل» ملا أذعنوا ملا ُأمروا  جمردة مثل «إن السعادة يف اإلتيان 

انظر: سورة األعراف ٥٩/٧، ٦٥، ٧٣، ٨٥؛ سورة هود ٢٥/١١-٢٦، ٥٠، ٦١، ٨٤؛ سورة الشعراء ١٠٥/٢٦-١٠٩، ١٢٣-١٢٦،   ٣٦
.١٤١-١٤٤، ١٦٠-١٦٤، ١٧٦-١٨٠

محمد خلف الله، الفن القصصي في القرآن الكريم، ص. ٣٤؛ وأما ما ادعاه صاحب الدعوى من أن قوله ُيزيل مشكالت المفسرين وُيبطل   ٣٧
مزاعم الملحدين فيما يتعلق بالقصص من أخطاء تاريخية كأن ُيذكر هامان في عهد فرعوِن موسى مع أنه متأخر عنه وأن ُتذكر مريم أخت 
هارون مع أن بينهما أكثر من عشرة قرون، ألنه لم يشترط وقوع القصص وقصر ذكرها على التذكرة والعبرة فغريب جداً، ألنه يثق بالدراسات 
الواهية في القرون الغابرة دون ما أخبر به عالم الغيوب! انظر: محمد خلف الله، الفن القصصي في القرآن الكريم، ص. ٧-٨، ٢٥-٢٨، 

 .٢٢٦-٢٢٧، ٢٣٠، ٢٥٥، ٣٣٩
انظر: الطبري، جامع البيان، ج. ٥، ص. ١٩٧؛ الخطيب اإلسكافي، درة التنزيل، ص. ٢١٧-٢١٩.   ٣٨
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ما غري حقيقتهما من اللذائذ الروحانية أو العذاب  وا عنه. وإال فاملقصود  به وملا اجتنبوا ما ُ
جلهل.٤٠ ويقرب من هذا  لعلم والنار  املعنوي.٣٩ ومن اإلمساعيلية والصوفية من يؤّول النعيم 
لبعد عن هللا تعاىل.٤١ وهذه األقوال جيب إرجاعها إىل ضابطنا الذي هو  قول من يؤوِّل النار 
لقرآن الكرمي يف عهد النزول حىت يتبني صحته وجيب أن نتساءل:  عبارة عن فهم املخاطبني 
ت  لقرآن الكرمي يف عهد النزول مسلموهم وكافروهم عندما ُتليت عليهم آ ما فهم املخاطبون 
اجلنة والنار؟ فهل فيهم من خيطر بباله محلها على غري حقيقتها؟ أم فهموا ما يعرفون من نعم 
الدنيا ولذائذها وأمثاهلا ومن هذه النار احملرقة لإلنسان إذا مست بدنه؟ ال شك أن اجلواب 
الصحيح هو الثاين. وإذا كان األمر كذلك فاملعىن الذي محل عليه هذه الطوائف ألفاظ اجلنة 
ما مردود بال شك. ألنه إذا كان صحيحًا ترد حمذورات عدة: إما أن هللا  والنار وما يتعلق 
تعاىل قصد بذلك ما ادعوه ومل يتنبه املخاطبون يف عهد النزول لقصده مث مل يهتم هللا سبحانه 
وتعاىل خبطئهم يف الفهم ومل يرشدهم إىل الصواب؛ وإما أن هللا قصد بذلك ما ادعوه ولكن أوهم 
املخاطبني يف عهد النزول غريه من احلقيقة حىت حيملهم على الطريق القومي تغريراً هلم. وهللا منزَّه 
لعذاب  لنعيم أو يهّددهم  عن هذين احملذورين كليهما. وإما أن هللا تعاىل مل ُيرد أن يبّشرهم 
ما من  ما يطول ذكرمها يف كتابه لكو وذكر أوصافهما يف كتابه من غري حكمة أرادها مع أ
أحد األصول اإلميانية، وإما أراد هللا سبحانه وتعاىل أن يبّشرهم حبقيقة النعيم ويهّددهم حبقيقة 
النار ورأى أن مراده مل يتبني عند عباده ومع ذلك تركهم على ما هم عليه ومل ينّبههم على قصده. 
مر اهلداية. وكالمها مما جيب تنزيه هللا عنه  واألول عبث والثاين عجز أو إمهال وعدم اكرتاث 
كما مر. مث إن مالحظة العوام يف هذا الرأي تشري إىل أن خواصهم فهموا املراد. وهذا يقتضي 
مراعاة الشارع ملرتبيت العوام واخلواص يف أخبار الدين وأحكامه وأراد مع العوام املعاين الظاهرة 
طل ومبطل للدين.٤٢ وأما قوله تعاىل «َمَثُل اْجلَنَِّة الَِّيت ُوِعَد  ومع اخلواص معاين أخرى، وهذا 

٢٣٨؛  ص.   ،١٣ ج.  الفتاوى،  مجموع  تيمية،  ابن  أيضًا:  وانظر  ٥٢٧-٥٢٨؛  ص.   ،٣ ج.  الصفا،  إخوان  رسائل  الصفا،  إخوان  انظر:   ٣٩
Öztürk, Mustafa, Kur’ân ve Aşırı Yorum, s. 369-379؛ وهذا ما يؤدي إليه قول المشائية من الفالسفة: انظر: ابن رشد، 
فصل المقال، ص. ٨٠-٨١، ٩٢؛ حمل محمد بن األسد رحمه الله بعض الكلمات المتعلقة باآلخرة على التمثيل مثل الحميم والغساق. 
 Turan, Maşallah, Kur’ân’ın Anlaşılmasında ذلك:  انتقاد  في  وانظر  Esed, Kur’ân Mesajı, III, 930-931؛  انظر: 

Sembolizm Tartışmaları, s. 239-240.
 Öztürk, Kur’ân ve Aşırı Yorum, s. 369-370. ٤٠ انظر: الغزالي، جواهر القرآن، ص. ٧١-٧٢؛

انظر: ابن عربي، فصوص الحكم (مع شرح الجامي)، ٢٤٨-٢٤٩، ٢٥٢-٢٥٣.   ٤١
ولو كان األمر كذلك فرضًا لظهر لتوفر الدواعي على نقله كما ظهرت أحوال الباطنية الذين ال يكشفون المعاني إال ألنفسهم وُيخفونها من   ٤٢

غيرهم. انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج. ١٣، ص. ٢٤٩-٢٥٦.
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ا متثيل ملا غاب  ُقوَن»٤٣ وأمثاهلا اليت قال فيها الزخمشري (ت. ١١٤٣/٥٣٨) رمحه هللا «إ اْلُمتـَّ
عنا مبا نشاهد»٤٤ فال يقتضي نفي حقيقتها، بل يشري إىل فضل نعم اجلنة على نعم الدنيا كما 
ْعَمُلوَن»٤٥  رَِّة َأْعُنيٍ َجزَاًء ِمبَا َكاُنوا يـَ ْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي َهلُْم ِمْن قـُ َال تـَ يدل عليه قوله تعاىل « فـَ
َلذُّ اْألَْعُنيُ»٤٦ وهناك نعم معنوية أفضل مما سبقت  ُفُس َوتـَ وقوله تعاىل « َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه اْألَنـْ
ُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم»٤٧ وكذلك ما ُروي  كما يدل عليه قوله تعاىل « َوِرْضَواٌن ِمَن اهللَِّ َأْكبـَ
َنا  َها ِمْن مثَََرٍة ِرْزًقا َقاُلوا َهَذا الَِّذي ُرِزقـْ م فّسروا قوله تعاىل «ُكلََّما ُرِزُقوا ِمنـْ عن السلف من أ
ن مثرات اجلنة ُتشبه مثرات الدنيا يف الشكل دون طعمها٤٩ ليس  ْبُل َوُأُتوا ِبِه ُمَتَشاًِا»٤٨  ِمْن قـَ

لنفي حقيقة نعيم اجلنة كما هو واضح.٥٠ 

٢. البحث عن الفهم الصحيح فيما مل ُينقل عن الصحابة شيء
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا أن األمثلة السابقة مأخوذة من األصول اإلميانية كما يف 
كلمة امللك ووصف اجلنة والنار، فال غبار يف ورود اخلرب فيها عن الصحابة رضي هللا عنهم، 
ولكن مل يرد عنهم يف املسائل الفرعية شيء كثري، فإن ما ورد عنهم من األخبار يف التفسري مل 
يكد يكون ُمخس ما ُروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم والسلف كلهم.٥١ وليس يف كل آية 
رواية عنهم إضافة إىل أن بعض ما ُنقل عنهم متناقض على فرض صحته عنهم. فإذا كان األمر 
كذلك فكيف ميكن إرجاع تلك املسائل إىل الضابط املذكور الذي هو عبارة عن فهم املخاطبني 

يف عهد النزول؟ 
لنسبة جملموع  واجلواب عنه أن ما صح عن الصحابة رضي هللا عنهم يف التفسري قليل جداً 

سورة الرعد ٣٥/١٣؛ سورة محمد ١٥/٤٧.  ٤٣
الزمخشري، الكشاف، ج. ٢، ص. ٥٣٢.  ٤٤

سورة السجدة ١٧/٣٢.  ٤٥
سورة الزخرف ٧١/٤٣.  ٤٦

سورة التوبة ٧٢/٩.  ٤٧

سورة البقرة ٢٥/٢.  ٤٨
ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج. ١، ص. ٨٣.  ٤٩

وانظر أيضًا: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج. ١٣، ص. ٢٧٩.  ٥٠
إذا نظرنا إلى مرويات ابن أبي حاتم مثًال فما ُنسب منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة بالمائة، وما ُنسب إلى الصحابة رضي الله عنهم   ٥١
اثنان وعشرون بالمائة فقط؛ وجميع ما بقي منها منقول عن التابعين. وتوزيع المرويات في تفسير الطبري إلى من ُنسبت إليه قريب من ذلك. 
 Koç, Mehmed Âkif, İsnad Verileri Çerçevesinde Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri – İbn :انظر في هذه النسب

Ebî Hâtim (ö. 327/939) Tefsiri Örneğinde Bir Literatür İncelemesi –, s. 102-103.
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ت فيه بال شك. وليس يف كل آية رواية عنهم. بل رمبا مل يفّسروا القرآن الكرمي من سورة  املرو
الفاحتة إىل سورة الناس أبداً فُينقل عنهم ذلك إذ مل حيتاجوا إليه. ولعل ما ورد عنهم مما أجابوا 
ً كان هذا النص –  عن أسئلة تالميذهم من التابعني. وذلك أن احلاجة إىل تفسري النص – أ
ً خلَّصًا نزل القرآن الكرمي بلغتهم  تزداد مبرور الزمن عليه. فالصحابة رضي هللا عنهم كانوا عر
ا. وإىل جانب ذلك كانوا يعيشون يف الظروف اليت نزل فيها القرآن الكرمي.  اليت يتكلمون 
ت وعما حتدثت. وحاهلم مثل حال املستمعني إىل  ولذلك كان عامتهم يعرفون فيما نزلت اآل
كلمة خطيب. فهو ال حيتاج إىل شرحها كثرياً، ألنه يتكلم أمامهم حيًا بصورته وحركاته وأن 
م لكلمته  الذين ألقى عليهم كلمته حاضرون مشاَهدون له، هلم ردود أفعال تدل على استحسا
م هلا. ولذلك يعرفون ما يتحدث عنه اخلطيب وعمن يتحدث عنهم. فهل هناك  أو استهجا
خطيب سياسي مثًال ألقى على الشعب احلاضر أمامه كلمة مث جاء مساعده يقول شارحًا «إن 
ذه الكلمة هذا، وبتلك الكلمة ذاك»؟ ال! ألن اخلطيب يشرح كلمته إذا رأى  رئيسنا قصد 
احلاجة دعت إىل ذلك. وكذلك حال النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة رضي هللا عنهم. مل 
يشرح النيب صلى هللا عليه وسلم هلم كل آية من القرآن قرأها عليهم قائًال:  أصحايب! رمبا مل 
تفهموها، تعالوا إيل أشرحها لكم! بل كان تفسريه لسؤال منهم أو مشكل أشكل على بعضهم 
أو جممل بيَّنه هلم قوًال وفعًال. أما التابعون فلم يشهدوا نزول القرآن الكرمي مثلهم. وفيهم من 
ا أخرياً ممن ليسوا من  كان من املوايل أو أبناء املوايل الذين تعلموا لغة القرآن الكرمي اليت نزل 
م ُحرموا الشيئني املذكورين الذين توقف عليهما الفهم الصحيح. وإضافًة  ُخلَّص العرب. أعين أ
م رمبا أتوا ببعض األشياء من دينهم القدمي أو ثقافتهم القدمية عندما أسلموا وأشكل  إىل ذلك أ
عليهم بسبب ذلك بعض ما ورد يف القرآن الكرمي. وهذه األسباب وغريها من اختالط املسلمني 
ألجانب وكثرة اإلسرائيليات فيهم وظهور االختالف بينهم إخل زادت حاجتهم إىل التفسري. 
ا اليوم،٥٢  وازدادت هذه احلاجة يف األجيال املتأخرة عنهم كلما تقدم الزمن ووصلت إىل ذرو
ً كان هذا النص – يصعب كلما بـَُعد عن الزمن الذي ُكتب فيه. وإذا  ألن فهم النص – أ
لنسبة للقرآن الكرمي فهو العهد الذي نزل فيه. هذا ما أدَّى إىل قلة النقل  الحظنا هذا األمر 

انظر: هارون أوكمش، محاضرات، ص. ١٠٣.  ٥٢
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عن الصحابة رضي هللا عنهم أظن أنه ال حاجة إىل إطالة الكالم فيه. وهو أمر بديهي ال قدح 
فيه. وأما حتديد ما فهمه املخاطبون وقت النزول ميكن من خالل ما يلي: 

األول أننا ال نقصد بـ»ـاملخاطبني يف عهد النزول» الصحابة رضي هللا عنهم، وال بفهم أولئك 
ت املنقولة عن الصحابة رضي هللا عنهم يف أسباب النزول واملبهمات والنسخ  املخاطبني الروا
والتفسري وعلم املكي واملدين فقط. ال شك أن هذه املنقوالت أجل ما لدينا يف هذا الباب 
لقرآن الكرمي وتفسريه مباشرة ولورودها عن الذين شهدوا نزول القرآن الكرمي ممن هلم  لتعلقها 
صحبة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ولكن قصد بـ»ـاملخاطبني يف عهد النزول» يعم 
لقرآن الكرمي إىل جانب الصحابة رضي هللا عنهم. ولذلك خنتار تسمية  الكفار من املخاطبني 
«املخاطبني يف عهد النزول» مع طوهلا دون االكتفاء بقول «الصحابة» على وجازته، ألن يف 
أحوال العرب يف عهد النزول كلهم من املسلمني والكفار ما ُيعني على املعرفة مبراد هللا تعاىل. وإن 
شئت فقل «ما فهمه املخاطبون يف عهد النزول من القرآن الكرمي».٥٣ نتعلم أحوال العرب يف 
م ومن  م العرب وأخبارهم وأمثاهلم وأنسا عهد النزول من الشعر العريب القدمي وما يتعلق به من أ
مراجع التاريخ والسري واملغازي إىل جانب القرآن الكرمي نفسه ومراجع التفسري واحلديث. فإذا 
رجعنا إىل الشعر العريب القدمي مثًال نرى أمثلة كثرية تدل على متكن العصبية يف العرب وحرصهم 
دة فيه ووجهة  على الثأر والغنيمة وترفعهم عن الدية وإعراضهم عن القصاص ورغبتهم يف الز
نظرهم إىل املرأة واملكارم احملمودة عندهم من الشجاعة والكرم والعفة إخل ونطلع بذلك على 
لقصاص  ت املتعلقة  حياة وثقافة الناس الذين نزل عليهم القرآن الكرمي،٥٤ ونعرف سياق اآل
والدية والعفو وأحكام النساء وغري ذلك، ومنّيز ما فهمه املخاطبون منها يف عهد النزول مما ال 
يفهمون. ولذلك اشرتط العلماء على املفسر معرفة األخبار والقصص ومعرفة أحوال العرب يف 
ها ليس مقطوعا به، ولكن  عهد النزول.٥٥ نعم، إن ما ورد يف بعض هذه املراجع اليت ذكر
رجاع املختَلف فيه إىل املقطوع به أو املتفق عليه، وعلى رأسها الكتاب  ميكن االستفادة منها 

والسنة.٥٦ وإذا كان املقصود بفهم املخاطبني يف عهد النزول هكذا تتسع دائرة الفهم. 

ألن تحقق الفهم يقتضي مطابقة مراد الله تعالى على ما فهمه المجتمع العربي منه في عهد النزول كما سبق.  ٥٣
Öğmüş, Harun, Câhiliyye Döneminde Araplar, s. 64-122, 179-252.  ٥٤

انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج. ١، ص. ٢٥.  ٥٥
انظر: هارون أوكمش، محاضرات، ص. ٨٦-٨٧.  ٥٦
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عنهم،  هللا  رضي  الصحابة  على  تتلمذوا  الذين  التابعني  عن  ُروي  ما  إىل  الرجوع  والثاين 
م وإن كان منهم من ُتكلِّم فيه وأكثر من نقل اإلسرائيليات من غري نقد وال متحيص إال أن  أل
ً وإن  فيهم من يوثق به كسعيد بن جبري واحلسن البصري رمحهما هللا. مث جتتمع كلمتهم أحيا
اختلفت كثرياً. وإذا اجتمعت كلمتهم تكون حجًة فيه٥٧ تشري إىل ما فهمه الذين شهدوا نزول 
م تالميذهم. وعلى التالميذ أثر األساتذة أكثر  القرآن الكرمي من الصحابة رضي هللا عنه، أل

ء. من اآل
ا فيما يتعلق بفهم املخاطبني  والثالث الرجوع إىل اآلراء اليت يقبلها معظم العلماء ويتبنو
خذوها ممن سبقهم جيًال بعد جيل حىت السلف  يف عهد النزول. وذلك ألن من احملتمل أن 
من الصحابة والتابعني رضي هللا عنهم فتكون حجة فيما فهمه املخاطبون يف عهد النزول من 
القرآن الكرمي وإن مل تكن بدرجة الطريقني السابقني، ألن القبول عندهم كقرينة تدل على بطالن 
لرواية  ضدها. وذلك أن اإلنسان يقول فيما خيلو عنه الضد «إنه لو صح ضده النتقل أيضًا 
لتوفر الدواعي على نقله». وبذلك يكون قبول العلماء فيما يتعلق بفهم املخاطبني يف عهد 
النزول حجًة. ومل ال؟ فإن انتقال الثقافة بني األجيال يستند إىل النقل التقليدي. واألمر كذلك 
حىت يف اللغة اليت هي عماد الثقافة. بل إن نقل معظم اللغة يكون خبرب الواحد كما ذكر فخر 
الدين الرازي (ت. ١٢٠٩/٦٠٦) رمحه هللا يف كتابه احملصول يف علم األصول.٥٨ وإن كان يف 
هذا القول إفراط ما بسبب أن مدلوالت األلفاظ مما اصطلح عليها اجملتمع من البداية ومل خيتلفوا 
اختالف  ويؤيده  شك.  بال  صحيح  منه  جزءاً  أن  إال  ذلك –٥٩  بعد  بّينه  مجيعها – كما  يف 
ا. ومع ذلك فليس هناك سبيل يف نقل اللغة سوى النقل  اللغويني يف بعض الكلمات ومدلوال
التقليدي. وإذا كان األمر يف اللغة اليت هي عماد الثقافة كذلك فلماذا ال نرجع إىل ما يقبله 
معظم العلماء فيما يتعلق بفهم املخاطبني يف عهد النزول، ولكن هذا ال يعين أنه جيب تقديس 
كل شيء يقبله العلماء يف ذلك. وهذا يكون تقديسًا للتقليد. بل الواجب هو إرجاع آرائهم يف 
ذلك إىل ما سبق يف الطريقني السابقني من الشعر العريب القدمي وما يتعلق به ومن مراجع التاريخ 
والسري واملغازي إىل جانب القرآن الكرمي ومراجع التفسري واحلديث. وبذلك يكون جتديد الثقافة 

Bk. Gümüş, Sadrettin, Kur’ân Tefsirinin Kaynakları, s. 99-102.  ٥٧
انظر: الرازي، المحصول في علم األصول، ج. ١، ٢٠٣-٢٠٩.  ٥٨

انظر: الرازي، المحصول في علم األصول، ج. ١، ص. ٢١٥-٢١٧.  ٥٩
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طلة، ألن السبيل إىل التخلص منها مسدود بسبب  الدينية التقليدية. وأما رفضها متامًا فدعًوى 
أن عمادها الذي هو عبارة عن اللغة يستند إىل النقل التقليدي كما سبق. والتصديق لكل شيء 
لركون إليها والتسليم هلا قد يؤدي إىل احنراف وابتعاد عن الشرع والعقل والفطرة والواقع.  فيها 
لرجوع إىل املراجع املذكورة من قبل. وبذلك يستمر الفهم  والسبيل الوحيد هو تصحيحها دائمًا 
الصحيح لكتاب هللا جل وعال.٦٠ ولنذكر مثاًال يوّضح ما سبق. قال بعضهم: إن اسم آدم عليه 
السالم يف القرآن الكرمي اسم جنس، ال علم خاص؛ ألنه لو كان علمًا خاصًا كما تلقى الناس 
لقبول لكان شخصًا واحداً، وهذا يؤدي إىل زواج األخ من األخت كما ورد يف األخبار.  ذلك 
وأما إذا قلنا إنه اسم جنس فال يقع هذا احملذور. ويؤيد ذلك قوُله تعاىل «َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُمثَّ 
اِجِديَن»٦١  ْلَنا ِلْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َملْ َيُكْن ِمَن السَّ ُكْم ُمثَّ قـُ َصوَّْرَ
لسجود آلدم،  ألنه خاطب الناس أوًال ونص على خلقهم وتصويرهم مث ذكر األمر للمالئكة 
س، وليس علمًا  لسجود آلدم فإن املقصود بـ»آدم»  إذا كان خلق الناس مقدمًا على األمر 
ستعمال  خاصًا. واملعىن «اسجدوا جلنس آدم». هذا هو القول.٦٢ وأما دحض هذا القول 
الرأي املقبول لدى العلماء فكما نقول: إن القول املقبول لدى العلماء من البداية إىل اآلن أن 
آدم علم خاص يدل على أيب الناس والنيب األول كما ورد يف األخبار، وكل ما كان مقبوًال لدى 
لشكل املذكور فالراجح أنه هو ما فهمه املخاطبون من اسم  العلماء من البداية إىل يومنا هذا 
آدم يف عهد النزول، ألنه لو ورد ضده لُنقل لتوفر الدواعي على نقله، ولكن مل يرد ذلك من 
السلف، بل ورد عكسه. وهذا يدل على أن القول املقبول لدى العلماء هو ما فهمه املخاطبون 
يف عهد النزول. وكل ما فهمه املخاطبون يف عهد النزول من القرآن الكرمي فهو الصحيح دون 
نقيضه، وهذا القول نقيض ما فهموه، إذن هو ليس بصحيح. وأما اخلطاب للناس يف اآلية 
زِّل خلق أبيهم منزلة  املذكورة فألن املقام مقام امتنان عليهم بنعمة اخللق والتصوير، ولذلك نـُ
ا َطَغى اْلَماُء َمحَْلَناُكْم ِيف اْجلَارَِيِة»٦٣  خلق ذريته فُخوطبوا بدًال منه كما يف قوله تعاىل «ِإَّ َلمَّ
فإن احملمولني يف السفينة املؤمنون بنوح عليه السالم، ال من بعدهم. وأداة «مث» يف اللغة العربية 

يمشي  إلخ...  باالستمرار  وتتطور  وتتجدد  والسنة،  الكتاب  رأسها  وعلى  المراجع  بتلك  والتصفي  بالتجدد  التقليدية  الدينية  الثقافة  وتستمر   ٦٠
تجددها مع استمرارها جنبًا بجنب إلى يوم القيامة. انظر: 

 Öğmüş, “Kur’ân-ı Kerim Tefsirinde Geleneği Reddetmenin İmkânı”, s.13.     
سورة األعراف ١١/٧.  ٦١

Sarmış, İbrahim, Rivayet Kültürü ve Olumsuz Kadın Algısı, s. 41 vd.  62

سورة الحاقة ١١/٦٩.  ٦٣



473

الكريم القرآن  تفسير  في  الصحيح  الفهم  حول 

ً للرتاخي الرتيب داللًة على أن املعطوف أرقى  يت أحيا ليست للرتاخي الزمين يف كل موضع، بل 
رتبة من املعطوف عليه كما كان هنا.٦٤ 

والرابع الرجوع إىل الكتاب على قاعدة «القرآن يفّسر بعضه بعضًا» واالستمداُد يف ذلك 
من السنة النبوية. وذلك ألن لغة الكتاب وإن كان أكثر معانيها منقوًال خبرب الواحد واختلف 
ا شيء واقعي اصطلح عليه اجملتمع كما سبق. والعلماء ذهبوا إىل  اللغويون يف كثري منها إال أ
من  حوهلا  وما  الشعرية  والدواوين  املعاجم  ودّونوا  فيه،  جهداً كبرياً  وبذلوا  جلمعها،  الصحارى 
م، ودرسوا الكلمات والرتاكيب ودقائقهما، ووضعوا علوم  م العرب وأخبارهم وأمثاهلم وأنسا أ
الصرف والنحو والبالغة، وألَّفوا يف ذلك كتبًا ويف غريب القرآن ومعاين القرآن وإعراب القرآن 
وقراءات القرآن وإعجاز القرآن وغري ذلك. والرجوع إىل الكتاب مستمداً من هذه العلوم املدوَّنة 

ُيعني على تعيني ما فهمه املخاطبون يف عهد النزول من القرآن الكرمي بقدر ما. 

٣. املعيار يف جواز تفسري األجيال املتأخرة عن عهد النزول 
لبال هنا سؤال: فهذا الضابط املتحدَّث عنه يف املقال منذ البداية حماولة لقصر  قد خيطر 
التفسري على «فهم املخاطبني يف عهد النزول». فلماذا هذا اإلصرار؟ أفليس كالم هللا شامًال 
للناس كافًة يف كل زمان ويف كل مكان؟ فلماذا تكون معاين كالم هللا عامل الغيب والشهادة 

مقصورًة على فهم املخاطبني يف عهد النزول؟
فاجلواب عنه أنه لو كان لدينا املقدار الذي نقصر به التفسري على ما فهمه املخاطبون من 
القرآن الكرمي يف عهد النزول لفعلنا ذلك، ألنه يكون واجبًا ملا فيه ما يدل على مراد هللا تعاىل 
أفضل من غريه من األدلة األخرى، ولكن املقدار الذي وصل إلينا منهم قليل جداً كما قلنا 
من قبل. ومع ذلك جيب البحث عن طرق تصل إىل ذلك، ألنه هو السبيل الوحيد إىل الفهم 
الصحيح كما سبق. ولذلك جيب السعي إليه. وليس بعيداً أن تكون حكمة إهلية يف قلة املنقول 
يت بعدهم. وهذه الرمحة مثل الرمحة يف  ا رمحة وتوسعة ملن  عن املخاطبني يف عهد النزول، أل
عدم تدوين األحاديث يف العهد الذي ُمجع فيه القرآن الكرمي. وبذلك ُيعذر من مل تثبت عنده 
صحتها وال يكفَّر لنقلها خبرب الواحد إىل عهد التدوين. ولو ُدوِّنت يف العهد الذي ُمجع فيه 

انظر للتفصيل: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج. ٧، ص. ٣٧-٣٨؛ وانظر أيضًا: البيضاوي، أنوار التنزيل، ج. ٣، ص. ٦.  ٦٤
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ويلها وكفر ومل ُيعذر.  ا قطعيًا مثل الكتاب ألنكرها من عجز عن  القرآن الكرمي وكان ثبو
ر الكتاب  وكذلك األمر يف تفسري املخاطبني يف عهد النزول. ولو كان املنقول عنهم كثرياً وُفسِّ
كله مبا صح عنهم لكانت داللته قطعيًة. فهذا قد يكون حرجًا على األمة وخمالفًا لإلسالم الذي 
بتة ال تتغري ووجوه وأجزاء مرنة تتغري بتغري الظروف حسب الزمان واملكان.  له مبادئ وأسس 
ومع هذه احلكمة فإن على املفسر أن حياول تعيني ما فهمه املخاطبون يف عهد النزول، ألنه 
ذا  يّدعي البحث عن القرآن الكرمي من حيث داللته على مراد هللا تعاىل. وسبيله هو ذاك. و
القول يتبني مرة أخرى أننا مل ندّع ورود التفسري يف كل آية عن املخاطبني يف عهد النزول. وإضافة 
إىل ذلك ال نقصر معاين كالم هللا عامل الغيب والشهادة على فهمهم. ال شك أن كالم هللا يلزم 
تون بعد عهد النزول أن يقولوا يف تفسريه. والذي نقوله  كل إنسان إىل يوم القيامة وأن للذين 
أن ما فهمه املخاطبون يف عهد النزول حجر األساس الذي ُيعتمد عليه. وجيب أن تكون أقوال 
الذين بعدهم موافقًة له، أو غري خمالفة له وإن مل تكن موافقة. وبذلك تتنوع األقوال وال تتناقض. 
وإذا قلنا مثًال إن يف وظائف املالئكة متكَني احليوان من احلياة والنشاط وإلقاَء اخلواطر الداعية إىل 
اخلري يف روعي اإلنسان فهو تنوع مقبول؛٦٥ ولكن إذا قصر معىن امللك على القوة اليت حتصل 
ا تلك الوظائف فهو مناٍف ملا فهمه املخاطبون يف عهد النزول ومناقض له مردود. وإذا قلنا 
إن يف معىن النار العذاب املعنوي إىل جانب العذاب احلسي املفهوم من ظاهر النصوص فهو 
تنوع مقبول؛ ولكن قصر معىن النار على العذاب املعنوي مناف للمعىن الذي فهمه املخاطبون 
يف عهد النزول ومناقض له مردود. وهلم جراً! وعلى هذا فإننا ال نقصر معاين القرآن الكرمي على 
فهم املخاطبني يف عهد النزول. وكيف واحلياة تستمر، والظروف تتغري، والدواعي تدعو إىل آراء 
جديدة؛ ولكن جيب على قائلها أن يعلم أن قوله شرح وتوسيع للمعىن الذي فهمه املخاطبون 
يف عهد النزول وتنوع فيه أو غلبة الظن ذكرها فيما مل يرد يف تفسريه عنهم شيء. والتفسري هو 
ما فهموه كما قال اإلمام أبو منصور املاتريدي (ت. ٩٤٥/٣٣٣) رمحه هللا، وغريه من األقوال 
ويل حيتمل وجوهًا من اخلطأ والصواب.٦٦ فعلى القائل أن ميّيز بني التفسري والتأويل. فالتفسري 
الستناد إىل ما قّدمناه من  إما نقل صح عن املخاطبني يف عهد النزول أو تعيني ما فهموه 

الغزالي، إحياء علوم الدين، ج. ٣، ص. ٢٧؛ ذكر األستاذ اإلمام محمد عبده هذا المعنى أيضًا ولكن في آخر كالمه بعد ”أو“ للتخيير.   ٦٥
انظر: محمد عبده – محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج. ١، ص. ٢٢٣-٢٢٥.

انظر: الماتريدي، تأويالت أهل السنة، ج. ١، ص. ٣٤٩.   ٦٦
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الطرق. وأما غري ذلك من األقوال املذكورة من دون سعي إىل تعيني ما فهمه أولئك فتأويل. وهذا 
ال يعين أن التأويل قول جمازف، بل له شروط كما يدل عليه تعريفه يف أصول الفقه بـ»ـصرف 
اللفظ عن املعىن الراجح إىل معىن مرجوح لدليل يقتضيه». وهو مقيَّد مبدلوالت اللغة اليت هي 

شيء واقعي اصطلح عليه اجملتمع. 
هذا يف علم التفسري. وهناك علوم أخرى تدعو احلاجات فيها إىل إبداء آراء جديدة كالفقه 
والكالم، ألن رجوعهما إىل القرآن الكرمي خمتلف عن رجوع التفسري إليه متامًا. فالتفسري يرّكز 
أوًال على تعيني املعىن الذي فهمه املخاطبون من القرآن الكرمي يف عهد النزول كما سبق، ومها 
ما  أل منه،  األحكام  والستنباط  مسائلهما  على  األدلة  اللتماس  الكرمي  القرآن  إىل  يرجعان 
ما السياق اخلارجي (أي: الظروف اليت  ما.٦٧ ولذلك قد يفو حياوالن حل املشاكل املتعلقة 
ما  نزلت فيها النصوص مما تدل عليه أسباب النزول وعلم املكي واملدين وغري ذلك)، بل يفو
ً كما يف استدالل املتكلمني من األشاعرة على خلق أفعال العباد بقوله  السياق اللفظي أحيا
ْعَمُلوَن»٦٨ مع أن سياق الكالم يف أصنام القوم اليت حنتوها، وكما يف  تعاىل «َواهللَُّ َخَلَقُكْم َوَما تـَ
ُه ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَن»٦٩  استنباط الفقهاء وجوب الوضوء عند مس املصحف من قوله تعاىل «َال ميََسُّ
مع أن سياق الكالم يف القرآن الكرمي الكائن يف الكتاب املكنون – وهو اللوح احملفوظ الذي 
ال ميكن مسه – وأن املقصود حفظ الوحي يف أثناء النزول من تسلط الشياطني خالفًا ملا يدَّعيه 
املشركون وأن اآلية يف سورة الواقعة املكية اليت نزلت قبل مجع املصاحف ورمبا قبل تشريع الصالة 
لنسبة للمثال األول إذا استدل قائله  لرغم من ذلك فإن هذا االستنباط ُيغتفر فيه  والوضوء! و
ألدلة من السنة وذكر هذه اآلية لالستئناس، ألن قراءة القرآن الكرمي على الوضوء تتضمن 
على  يرّكزان  والكالم  الفقه  أن  هذا  من  ويتبني  تعاىل.  هللا  جتاه كتاب  والنشاط  فوائد كاليقظة 
ما يتوجهان بذلك إىل  حل املشاكل بني يديهما ويرجعان إىل القرآن الكرمي ألجل ذلك، كأ
احلال واالستقبال أكثر من توجههما إىل املاضي خالفًا للتفسري الذي يتوجه إىل املاضي أكثر 
من احلال واالستقبال للوصول إىل املعىن الذي فهمه املخاطبون يف عهد النزول. ولعل الرعاية 
ً، ولكن منهج رجوعهما إىل القرآن  ملعطيات السياق يف التفسري تعصمهما مما يذهالن عنه أحيا

Albayrak, Halis, Tefsir Nasıl Bir İlimdir?, s. 81-2.  ٦٧
سورة الصافات ٩٦/٣٧. انظر لذلك االستدالل: األشعري، اإلبانة، ص. ٢٣.  ٦٨

سورة الواقعة ٧٩/٥٦. انظر ألقوال الفقهاء وادلتهم في ذلك: ابن رشد، بداية المجتهد، ج. ١، ص. ٤٧.  ٦٩
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م وسلوكهم.٧٠ فالفقه يربط احلياة  م يف عقيد الكرمي ال بد منه ملا فيه رابطة املسلمني بكتا
م  م يلتمسون موقف كتا حلياة، فإذا وجد املسلمون شيئًا جديداً يف حيا لكتاب والكتاب 
منه. فإذا وجدوا دليًال منه على جوازه حيكمون جبوازه وإال فال! وإذا مل يوجد منهج الفقه ومل 
م ومل يكن ملظاهرها أثر  م يف حيا ُيلتمس به الدليل من الكتاب مل تظهر رابطة املسلمني بكتا
لكتاب على جواز اآلراء ووجهات النظر املتجددة  يف العامل. وكذلك علم الكالم ُيستدل فيه 
حلياة مطابقًة على الكتاب  يف احلياة وعدم جوازها حىت تكون أفكار املسلمني فيما يتعلق 
ً كما يف بعض الوجوه البعيدة اليت ذكرها  والسنة. وعلى هذا فإن منهجهما يفوته السياق أحيا
م،٧١ ولكن  اللغويون واملعربون معرضني عن أحوال املخاطبني يف عهد النزول والظروف احمليطة 
ا القرآن الكرمي وال وجوه اللغويني واملعربني أبداً. وإضافة  ال خيرج منهجهما عن اللغة اليت نزل 
صول الفقه وبّينوا فيه مقاصد  إىل ذلك أن األصوليني من الفقهاء وضعوا هلم علمًا ُيسمَّى 
موا األلفاظ من حيث الوضع إىل عام وخاص ومطلق ومقيد وغري ذلك، ومن حيث  الشريعة وقسَّ
الظهور إىل حمكم ومفسر ونص وظاهر، ومن حيث اخلفاء إىل خفي ومشكل وجممل ومتشابه، 
ومن حيث االستعمال إىل حقيقة وجماز وصريح وكناية، ومن حيث الداللة إىل عبارة وإشارة 
موا بعضها يف احلكم على بعض. وهذا  ونص واقتضاء، وربّتبوها مراتب من حيث الداللة، وقدَّ
ا القرآن الكرمي. ومع ذلك فإن منهج  للغة اليت نزل  يدل على اهتمامهم مبراد الشارع تعاىل و
لتفسري. ولذلك جيب  الستنباط واالستدالل أكثر من التسمية  لتسمية  الفقه والكالم أجدر 
ت القرآن  فصلهما عن منهج التفسري الذي ينقاد لضابطنا الذي اشرتطناه. وكذلك االعتبار 

الكرمي، وهو: 
إلشارات –وهي غري إشارة األصوليني–. وهم  ما أحدثه املتصوفون من التأويالت املسماة 

ولذلك عقد ابن عاشور رحمه الله في مقدمة تفسيره بابًا في ”أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن، ُتعتبر مرادًة بها“ وقال فيه رحمه الله   ٧٠
”ويدل لتأصيلنا هذا ما وقع إلينا من تفسيرات مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم آليات، فنرى منها ما نوقن بأنه ليس هو المعنى األسبق 
من التركيب، ولكنا بالتأمل نعلم أن الرسول عليه الصالة والسالم ما أراد بتفسيره إال إيقاظ األذهان إلى أخذ أقصى المعاني من ألفاظ القرآن“ 
وذكر أمثلة لذلك، منها حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولم ُيجب فلما أتاه 
بعد صالته واعتذر بأنه في الصالة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ”ألم يقل الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم“ (سورة األنفال 
٢٤/٨) مع أن االستجابة في اآلية بمعنى االمتثال كما يدل عليه تعلق الدعاء بقوله ”لما يحييكم“. ومنها استغفاره لعبد الله بن أبي بن سلول 
أكثر من السبعين حمًال لقوله تعالى ”استغفر لهم أو ال تستغفر لهم إن تستغفرلهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم“ (سورة التوبة ٨٠/٩) على 
ظاهره مع أنه بمعنى التسوية، واستغفارُه له أكثر من سبعين مرة مع أن العدد للكناية عن الكثرة. (انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج. ١، 
ص. ٩٣-٩٥ وما بعدها) هذه األمثلة وغيرها مما نقلها رحمه الله عن الصحابة واألئمة بعدهم تدل على جواز منهج استنباط الفقهاء مع أنه 

ليس مقصوداً بالذات في اآلية أحيانًا كما نص عليه رحمه الله. انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج. ١، ص. ٩٦. 
انظر: ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، ص. ٣٣.   ٧١
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أصابوا يف املدلول وأخطأوا يف الدليل كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت. ١٣٢٧/٧٢٨) 
ويلها.  ت اليت هم يف صدد  آل م ذكروا ما ينكشف هلم من املعاين وربطوها  رمحه هللا،٧٢ أل
ت من الكلمات مبا يف خواطرهم، فشّبهوا موسى  كثرياً ما توسلوا يف ذلك إىل تشبيه ما يف اآل
وجعلوا  إخل...٧٣  لقوى  و»املأل»  لبدن،  و»إسرائيل»  لنفس،  وجالوت  لقلب،  وداوود 
بذلك قصة طالوت وجالوت٧٤ قصة القتال ضد النفس! وإن كان املعىن الذي استنبطوه صحيحًا 
يف الشرع ال حيمل النص ذلك املعىن الذي قالوه، ومل ُيرده هللا تعاىل، ومل يفهمه املخاطبون يف 
عهد النزول.٧٥ وليس الذي قالوه من النص يف شيء أصًال، ولكنهم حاولوا ربطه به متوسلني 
م أصابوا يف  لتشبيهات اليت تكلفوا فيها. وذلك ما قاله ابن تيمية رمحه هللا من أ إىل ذلك 
طريق  يف  أخطأوا  ولكنهم  النتائج،  من  به  أتوا  فيما  أصابوا  أي:  الدليل.  يف  وأخطأوا  املدلول 
م مل يراعوا مراد هللا تعاىل ومل ينظروا إىل ما فهمه املخاطبون يف عهد النزول  الوصول إليها؛ أل
واعتمدوا على لغة النص فقط، ولكنهم أخّلوا أهّم أوصافها املمتازة. أال وهو أن تكون على 
ا وال خيتلفون فيها كثرياً، إذا أراد واحد منهم  حالة جيتمع عليها أفراد اجملتمع الذين يتكلمون 
لكلمة الذي ذكرها يفهم منها اآلخر ذلك املعىن، وحيصل بذلك التفاهم بينهم. وليست  معًىن 
م،  وقلو خواطرهم  يف  ملا  بعة  هي  بل  آخر،  ضابط  وال  احلالة  هذه  املتصوفني  ويالت  يف 
ختالف أحوال املتصوف الوحيد نفسه يف زمن دون زمن!  ختالف املتصوفني، بل  ختتلف 
وعلى هذا فالذي ُننكر عليه عدم الضابط يف طريقتهم، ال الذي متسكوا به من التشبيه واجملاز 
ويالت  لضوابط والقواعد يف علم البيان كالقرينة والعالقة. و واالستعارات. وتلك الطرق مقيَّدة 
املتصوفة موافقة لضوابط تلك الطرق، ولكن معظم أجزاءها مثل املشبه به ووجه الشبه وغريمها 
ليست مذكورًة يف النص، بل مضافة إليه من ِقَبلهم كما نرى يف تشبيه «موسى القلب» يف املثال 
السابق. وإحلاق تلك التأويالت بقياس الفقهاء بدعوى أن كليهما إحلاق جزئي جبزئي ليس يف 
حمله، ألن الفقهاء ُيعطون املقيس حكم املقيس عليه بعلة مشرتكة بينهما، وهي منضبطة وإن 
كانت ظنية. وأما تشبيه املتصوفني فليس كذلك كما مر. وكذلك الدفاع عن تلك التأويالت 

ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، ص. ٣٩.  ٧٢
انظر: اآللوسي، روح المعاني، ج. ١، ص. ٥٦٥-٥٦٦.  ٧٣

انظر: سورة البقرة ٢٤٦/٢-٢٥١.  ٧٤
وانظر أيضًا: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج. ١٣، ص. ٢٤٠-٢٤٢.  ٧٥
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ا ال تنفي املعاين الظاهرة كتأويالت الباطنية قول بال معًىن، ألن من الباطنية من ال  حبجة أ
ُينكر الظاهر.٧٦ والعلماء خمتلفون يف القبول لتلك التأويالت والرفض هلا. منهم متشددون يف 
الرفض مثل الواحدي (ت. ١٠٧٦/٤٦٨)٧٧ وأيب بكر بن العريب (ت. ١١٤٨/٥٤٣) رمحهما 
(ت.  عاشور  وابن   ١١١١/٥٠٥)٧٩ (ت.  الغزايل  اإلمام  مثل  فيها  متساحمون  ومنهم  هللا،٧٨ 
١٩٧٣/١٣٩٣) رمحهما هللا.٨٠ ومنهم من توسط فيها ورآها من قبيل االعتبار، ال من قبيل 
التفسري؛ وتسامح فيها بشرط أن تقرتن بدليل شرعي يؤيدها كشيخ اإلسالم ابن تيمية واإلمام 
ا:  ا  الشاطيب (ت. ١٣٨٨/٧٩٠) رمحهما هللا.٨١ والعلماء بعدهم ذكروا شروطًا مخسًة يضبطو
لثها  نيها أن تكون مؤيَّدًة بنص شرعي، و أوهلا أال ختالف ظاهر النص الذي ُذكرت معه، و
ا هي املعىن الوحيد أو األصلي،  أال ختالف دليًال شرعيًا أو عقليًا، ورابعها أال يدعي صاحبها أ
ا شرط آخر، وهو أن ُتذكر  وخامسها أال يكون فيها تكلف وبعد.٨٢ واألنسب أن ُيلحق 
ت، ال كالتفسري هلا. وعلى هذا فإن االعتبار بقصة طالوت وجالوت واالستنتاج  آل كاالعتبار 
منها دروسًا وعرباً والقول بـ»ـأن اجلهاد ضد النفس واجب كاجلهاد ضد األعداء» وغري ذلك فال 
وى النفس واجب شرعًا ومؤيَّد بنصوص شرعية. وأما ذكر هذه  س به، ألن اجلهاد ضد ما 
ت بتشبيه ما فيها من موسى وداوود وطالوت وجالوت مبا يف الدروس  الدروس والعرب مع اآل
ت مع أن هللا مل ُيرد  ا تفسرياً لآل من القلب والنفس وغري ذلك فمشكل، ألن الناس قد يرو

ا ما ذكروه، ومل يفهمه املخاطبون يف عهد النزول. 
لتفسري العلمي يف العصر احلديث فقد تعرض له اإلمام الغزايل رمحه هللا  وأما ما ُيسمَّى 
الذي محل على القرآن الكرمي يف كتابه املسمَّى بـ»جواهر القرآن» علومًا كثريًة كالطب والفلك٨٣ 
مث توسعت دائرته وظهرت أمثلته يف مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي رمحه هللا وتفاسري من 

Öztürk, Kur’ân ve Aşırı Yorum, s. 371, 404.  ٧٦
انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج. ١٣، ص. ٢٣١؛ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج. ٢، ص. ١٧٠-١٧١.  ٧٧

أبو بكر بن العربي، العواصم من القواصم، ص. ١٩٩-٢٠٠.  ٧٨
الغزالي، إحياء علوم الدين، ج. ١، ص. ٤٩.  ٧٩

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج. ١، ص. ٣٥-٣٦.  ٨٠
انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج. ١٣، ص. ٢٤١-٢٤٣؛ الشاطبي، الموافقات، ج. ٤، ص. ٢٤٢-٢٥٢.  ٨١

الزرقاني، مناهل العرفان، ج. ٢، ص. ٨١.  ٨٢
الغزالي، جواهر القرآن، ص. ٤٤ وما بعدها؛ لعل هذه النزعة ظهرت مع ظهور الحركات العلمية في القرن الثالث. انظر: الذهبي، التفسير   ٨٣

والمفسرون، ج. ٢، ص. ٥٣٠.
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كثر مما كان من قبل كما نرى يف تفسري  بعده.٨٤ فلما أظلتنا القرون احلديثة ازداد هذا االجتاه 
إىل  يؤول  وذلك  املعارف.  بدائرة  الشبيه   (١٩٤٠/١٣٥٩ (ت.  اجلوهري  للطنطاوي  اجلواهر 
م مبا فيها من العلوم احلديثة واالكتشافات. ولذلك قالوا  احنطاط املسلمني أمام أور وإعجا

ا موجودة يف كتابنا!  إ
ال شك أن القرآن الكرمي ُيكثر من ذكر الكون وما فيه حىت خييَّل لإلنسان أنه يتجول يف 
ح  متحف يصحبه فيه هاٍد يشري إىل السماوات واألرض والليل والنهار والغيث والسحاب والر
آلية ملا فيها داللة على وحدة هللا  والنبات إخل. ولذلك ّمسى األشياء واألحداث يف الكون 
لذات، بل أراد بذكرها التقرير بوحدة خالقها والتنبيه على  وقدرته،٨٥ ولكنه مل يذكرها مقصودًة 
ً عن سؤال  ً عن سؤال «مل» الذي هو يطلبه القرآن الكرمي، ال جوا قدرته. فهي وردت جوا
ه فإن البحث فيها عن جواب  «كيف» الذي يطلبه العلم. وملا كان املقصود بسوقها ما ذكر
«كيف» خروج عن سياقها الذي سيقت ألجله. ولذلك من العلماء من اعرتض على هذا 
هللا  رمحهم  الذهيب  حسني  وحممد  أمني  وأمحد  شلتوت  وحممود  قدميًا  الشاطيب  االجتاه كاإلمام 
حديثًا. وتتلخص حججهم يف ثالثة: األول أن مقصود القرآن الكرمي هداية ال تلك العلوم، 
وتفسري القرآن الكرمي مبعطيات تلك العلوم حط من شأن القرآن الكرمي؛ والثاين أن العلوم احلديثة 
ا يعّرضه للتبديل تبعًا هلا، فهذا قد يورث الشكوك  ت مبعطيا تتقدم وتتبدل دائمًا، فتفسري اآل
يف صدق القرآن الكرمي. والثالث أن القرآن الكرمي كتاب بليغ، والبالغة مطابقة ملقتضى احلال، 
ت القرآن الكرمي ما حيمله عليها أصحاب هذا االجتاه فليس هذا متوافقًا مع البالغة  وإذا ُأريد 
م مل يفهموه يف عهد النزول.٨٦ وهذا األخري متناسب  ملا فيه إعراض عن أحوال املخاطبني، أل
مع الضابط الذي اشرتطناه. ولذلك إذا عرضنا عليه املعاين اليت ذكرها أصحاب هذا االجتاه 
َماَء  نصل إىل ما وصل إليه املعرتضون، ألننا إذا تسائلنا «هل فهم املخاطبون بقوله تعاىل «َوالسَّ
َناَها َِْيٍد َوِإَّ َلُموِسُعوَن»٨٧ يف عهد النزول االنفجار الكبري املسّمى بـ big bang“ مثًال  يـْ نـَ بـَ
فاجلواب ال! وعلى هذا فالتفسري العلمي ال خيتلف كثرياً عن التأويالت الصوفية يف إعراضه عما 

انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج. ٢، ص. ٣٣٦، ٣٨١ وما بعدها؛ البيضاوي، ج. ١، ص. ٥٥؛ أبو السعود، ج. ١، ص. ٦١.  ٨٤
انظر مثًال: سورة البقرة ١٦٤/٢؛ سورة األنعام ٩٧/٦-٩٩؛ سورة الرعد ٢/١٣-٤؛ سورة النحل ١١/١٦-١٣، ٦٥، ٦٧، ٦٩؛ سورة الروم   ٨٥

.٢٠/٣٠=٢٥
انظر: الذهبي، التفسير والمفسرون، ج. ٢، ص. ٥٣٨ وما بعدها.  ٨٦

سورة الذاريات ٤٧/٥١.  ٨٧
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فهمه املخاطبون يف عهد النزول، ولكن بينهما فرق من بعض اجلهات. إن التفسري العلمي ال 
وصاف اللغة متامًا كالتفسري اإلشاري وإن أمهل املخاطبني يف عهد النزول وأحواهلم. مث  ُخيّل 
ألصحابه أن ُجييبوا عن االعرتاض األول بقوهلم إننا نتوسل إىل ذلك ليهتدي به الناس؛ وعن 
ن القرآن الكرمي كالم هللا املشتمل على وجوه كثرية من اإلعجاز، منها أن ُيشري إىل ما  الثاين 
حيدث من االكتشافات العلمية، وهذا ال يؤدي إىل املخالفة ملقتضى احلال، ألن الرعاية ملقتضى 
احلال قد تتحقق بوجازة أسلوب القرآن الكرمي من حيث ال يكون النص غري مفهوم للمخاطبني 
واملتصوفني  واملتكلمني  والفقهاء  للمفسرين  يقع  قد  اخلطأ  ن  الثالث  وعن  النزول؛  عهد  يف 

واللغويني والنحاة وغريهم من العلماء، فلماذا ُحيرم أصحاب هذا االجتاه ما مل ُحيرمه أولئك؟ 
لغيب؛ فقد  وإذا الحظنا أن القرآن الكرمي كالم هللا املعجز بوجوه خمتلفة، منها اإلخبار 
ا  ُيلحق به بعض املعاين اليت ذكرها أصحاب هذا االجتاه وُجيوَّز اجتاههم بشروط أربعة مل ترد 
نزال القرآن الكرمي هداية الناس،  احملذورات اليت ذكرها املعرتضون. األول أال ُينسى أن املقصود 
ال اإلخبار عن اكتشافات العلوم احلديثة اليت هي لراحة الناس وترفهم يف احلياة الدنيا الزائلة، 
والقرآن الكرمي يستهدف سعادة الدارين للناس الذين يستخدمون تلك االكتشافات، فأين هذا 
ييداً لذاك املقصد األقصى؛ والثاين أال تكون املعاين  من ذاك! وعلى هذا فال ُيؤتى بقول إال 
املذكورة خمالفًة ملا فهمه املخاطبون يف عهد النزول؛ والثالث أال يقطع صاحب القول برأي حىت 
ال يقع احملذور الثاين من احملذورات املذكورة؛ والرابع أن يكون صاحب القول حاذقًا يف علم 
التفسري ويف العلم احلديث الذي استخدمه يف تفسري كتاب هللا تعاىل، فال ينبغي ملؤمن خملص أن 
لرغم من هذه الشروط األربعة  ما أو بواحد منهما. و يعبث بكتاب هللا تعاىل مع أنه جاهل 
ت هللا تعاىل  ت والفرضيات العلمية  فالنفس ال تطمئن إىل هذا االجتاه إال من غري ربط النظر
حىت ال يقع أي حمذور.٨٨ وذلك كذكر املعطيات العلمية يف نظام الكون عند تفسري قوله تعاىل 
َفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تـََرى  «الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمسَاَواٍت ِطَباًقا َما تـََرى ِيف َخْلِق الرَّْمحَِن ِمْن تـَ
لنظرية هذه أو الفرضية تلك. وبذا يتصور  ِمْن ُفُطوٍر»٨٩ من غري نص على أن اآلية تتعلق 

القارئ النظام يف الكون بدون حمذور.

انظر: هارون أوكمش، محاضرات، ص. ٧٢-٧٣.  ٨٨
سورة الملك ٣/٦٧.  ٨٩
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اخلامتة 
ت إىل  حمصل القول أن تفسري كتاب هللا تعاىل حيتاج إىل ضابط مينع املفسر من صرف اآل
ما ال حتمله من املعاين وما ال ينبغي هلا من التأويالت. وأحسن ضابط فيه أن يعرض القائل قوله 
ويله على ما فهمه املخاطبون يف عهد النزول. فإن صح عنهم يف ذلك شيء فوافق قوله  أو 
قوهلم أو مل خيالفه فبها ونعمت. وإن مل يصح عنهم يف ذلك شيء جيب عليه أن يتساءل: هل 
ها  لرجوع إىل املواد اليت ذكر فهم املخاطبون يف عهد النزول املعىن الذي أقوله أ أم ال. وذلك 
يف العنوان الثاين من استقراء الكتاب والسنة والرجوع إىل املصادر املتعلقة بعهد النزول وأقوال 

التابعني وخاصة ما اتفقوا عليه. وهللا أعلم! 

املراجع
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