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المفسر – االتجاه )
بيان معنى ( المنهج –
ِّ

اغبمد هلل رب العاؼبُت والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلُت نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت وبعد ؛
فهذه الدروس دبشيئة اهلل ستكوف منقسمة إىل قسمُت - :
القسم األوؿ  :مناىج اؼبفسرين  ،والقسم الثاين  :اذباىات التفسَت .
اؼبفسر-ٖ .االذباه ) .
وقبل أف نبدأ ُب ىذا اؼبوضوع حيسن بنا أف ِّ
نعرؼ ثبلثة مصطلحات -ٔ ( :اؼبنهجِّ -ٕ.
النهج ىو  :الطريق  .فمناىج اؼبفسرين من حيث الًتكيب
أوالً ( اؼبنهج )  -:مأخوذ من مادة ( نػَ َه َج )  ،و ْ
اللغوى معناىا  :طرؽ اؼبفسرين .
الفٍت فهي تبحث عن ما كتبو اؼبفسر من
و ىذه الطرؽ اليت نبحثها َب مناىج اؼبفسرين تتعدد من جهة التنوع ّ
بداية كتابو إىل هنايتو  ،وكيف سار ُب تفسَته ؟ و كيف يذكر اؼبعلومات سواءً كانت معلومات مرتبطة بالتفسَت

أو بعلوـ القرآف  ،أو معلومات عامة داخلة ُب كتابو ؟ وما ىى مصادره َب كتابو ؟ وغَت ذلك من اؼبوضوعات
اؼبفسرين "  ،وسنأتى إىل قضية اؼبناىج ونفصل فيها أكثر لكن ما ذكرناه
الىت تش ّكل لنا ما َّ
يسمى بػ ػ ػ ػ " مناىج ِّ
ىنا تعريف هبا فقط .
مفسر بعد
اؼبفسر )  -:عندما نتكلم عن قضية مناىج اؼبفسرين يُطرح علينا سؤاؿ  :من الذى يطلق عليو ِّ
ثانياً ( ِّ
النىب  ؟
و قبل اإلجابة على ىذا السؤاؿ نضرب أمثلة توضح ىذه الفكرة  :اإلماـ السيوطي ُب كتابو " الدر اؼبنثور " صبع
أي رأ ٍي إال عبمع
اؼبرويات والتفسَت عن النيب ٍ ب عن الصحابة ٍب عن التابعُت ٍب عن أتباع التابعُت و ليس لو ّ

 ،كذلك اإلماـ ابن أيب حاًب ُب تفسَته صبع ما صح عنده عن النيب  و عن الصحابة و التابعُت و أتباعهم ،
وليس ليس لو رأي أيضاً بل ؾبرد الرواية فقط  ،و مثلهما أيضاً تفسَت عبد الرزاؽ  ،وابن اؼبنذر ؛ فهذه الكتب
اؼبروي عن الصحابة أو التابعُت أو أتباع التابعُت دوف أف يكوف ؽبم رأى َب ىذه اؼبرويات فبعض
اعتمدت صبع ّ
اؼبفسر " باعتبار أهنم نقلة للتفسَت  ،لكن ُب ىذا اإلطبلؽ ذباوز َب التعبَت ؛
العلماء يطلق على ىؤالء لفظ " ِّ
أي فيما يرويو  ،فعندما نأتى مثبلً
ألف الناقل للتفسَت ليس مفسراً ألنو ليس صاحب رأ ٍي  ،و ِّ
اؼبفسر ىو الذى لو ر ٌ
إىل ابن عباس  قبده صاحب رأ ٍى وليس ناقبلً فقط  ،كذلك ؾباىد قبده نقل التفسَت عن ابن عباس
أى
وكاف لو رأى أيضاً وليس ناقبلً فقط  ،وعندما نأتى للطربي و ابن كثَت  -رضبهما اهلل  -قبدمها ينقبلف وؽبما ر ٌ
اؼبفسر ال ديكن أف يتجرد من النقل إال أف يبتدع من ىواه
اؼبفسر ىو رأيو ولو كاف ناقبلً ؛ ألف ِّ
أيضاً  ،فالذى يُربز ِّ
 ،والذي يتبع طريقة العلماء البد أف يكوف جامعاً بُت النقل والرأي ّأما إذا كاف عملو ىو النقل احملض لآلثار
مفسراً .
ناقل للروايات فقط وليس ِّ
وليس لو أى دور َب االختيار فهو ٌ
جامع و ٌ
ذبوز ُب دخوؿ
و الذي أريد أف أصل إليو فبا َّ
أصلتو ىنا أننا عندما نتكلم عن مناىج اؼبفسرين فسيكوف ىناؾ ٌ
نقلة التفسَت ُب مناىج اؼبفسرين .

-1-

الفصل بينهما  ،فاؼبنهج
لكن األوىل
ثالثاً ( االذباىات ) -:يرى بعض الدارسُت أف االذباىات واؼبناىج مًتابطة َّ
ُ
للمفسر  ،و ما من تفسَت إال ويربز ُب بعض اعبوانب العلمية
ىو الطريقة ّ ،أما االذباه فيبحث ُب الوجهة العلمية
ِّ

و بروزه ُب ىذا اعبانب جيعل الباحث يصنِّفو َب ىذا االذباه  ،فمثبلً تفسَت " البحر احمليط " أليب حياف األندلسي
يغلب عليو االذباه النحوي  ،وليس معٌت ىذا أف تفسَته ليس فيو فقو أو لغة أو أثر  ،و إمنا ىذا بالنظر إىل ما
غلب على تفسَته .
فيبلحظ أننا َب االذباىات ننظر إىل العلم الذي برز على التفسَت فنصنَّف الكتاب فيو  ،و ديكن أف نصنف كتاباً
الببلغي ألنو من أوائل من برع ُب ىذا العلم  ،و
ُب أكثر من اذباهٍ علمى كتفسَت الزـبشري يُنسب إىل االذباه
ّ
االذباه اللغوي أيضاً موجود فيو واذباه النحو كذلك .
نقسم التفاسَت بناءً عليو ألنو ما من
وىناؾ ملحظ آخر مرتبط باالذباىات نسميو " االذباه العقدي " ديكن أف ِّ
فسر إال وقد أظهر معتقده من خبلؿ تفسَته سواءً كاف صحيحاً أو خطأً فمثبلً تفسَت الرازي ينسب إىل االذباه
ُم ِّ
الرماىن َّ ،أما تفسَت
األشعري ومثلو أبو حياف والطاىر بن عاشور  ،وتفسَت الزـبشري ينسب إىل االعتزاؿ وكذلك ّ
الطربي و ابن كثَت و السعدي فتنسب ألىل السنَّة .
قائل  :ىل ديكن أف نصنف التفاسَت اؼبعاصرة مثل تفسَت " اؼبنار " حملمد رشيد رضا بناءً على ىذا
وقد يقوؿ ٌ
صعب ألف ىذا التفسَت فيو خلط ففيو شيء من أىل السنَّة وفيو شيء من
االذباه
أمر ٌ
ّ
العقدي ؟ فنقوؿ  :إف ىذا ٌ

الكبلـ فيصعب أف تصنِّفو  ،لكن بعض التفاسَت اؼبعاصرة تسمي بػ ػ" اؼبدرسة العقلية "  ،وبعض ىذا اؼبصطلحات
والنسب ال يلزـ أف تكوف صادقةً صدقاً تاماً ألف العقل مع أىل الشرع فعندما نقوؿ " اؼبدرسة العقلية " ال يعٍت
ىذا أف غَتىم أىل ٍ
جهل  ،ولكن غلب ىذا اؼبصطلح على ىؤالء و إال فاؼبلتزمُت بالشرع ىم أصحاب العقل
الصحيح .
وىذا جاء أيضاً على باب الظن كمسألة اصطبلحية ألف العقل فبدوح أصبلً لكن ىكذا اشتُهرت مثل ىذه
اؼبصطلحات ومل يشنَّع عليها فينبغى التنبو ؽبذا .
مفسر  -خصوصا بعد اؼبذاىب األربعة -
الفقهى
وىناؾ اذباه آخر يتعلق باؼبذىب
للمفسر فاألصل أنو ما من ِّ
ِّ
ّ
شافعي َب تفسَته " النِكت والعيوف "
فقهى ؛ فاؼباوردي مثبلً ينتمى إىل اؼبذىب ال ّ
إال ويكوف منتمياً إىل مذىب ّ
 ،والقرطىب َب تفسَته " اعبامع ألحكاـ القرآف " ينتمى إىل اؼبذىب اؼبالكي .
يتصور إطبلقاً
اؼبفسر ينحو غالباً إىل اؼبذىب الذي تتلمذ عليو ُب تفسَته وال َّ
ونذكر ىنا قاعدة مهمة وىى  :أف ّ
اغبنفي ٍب ماؿ َب تفسَته إىل اؼبذىب اؼبالكي  ،لكنو قد يذكر اؼبذاىب
اؼبفسرين تتلمذ للمذىب
أف ذبد أحد ِّ
ّ
األخرى ويغلب عليو ُب النهاية مذىبو الذي تتلمذ عليو كما ُب تفسَت القرطيب فإنو يذكر اؼبذاىب الفقهيَّة لكنو
ُب النهاية دييل إىل اؼبذىب اؼبالكي .
الفقهى قبد بعضها ال ديكن أف ننسبو إىل أحد ىذه اؼبذاىب لعدـ
وعند تصنيف التفاسَت بناءً على ىذا االذباه
ّ
الفقهي  ،أو لوجوده قبل ىذه اؼبذاىب أصبلً فمثبلً تفسَت عطاء بن أيب رباح ال ديكن أف ننسبو إىل
بروز مذىبو
ّ
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اؼبفسر
أحد ىذه اؼبذاىب الفقهية ألنو كاف قبل ظهورىا  ،أو لكوف ىذه اؼبذاىب الفقهية كانت موجود ًة َب زمن ِّ
لكن االختبلؼ مل يكن قوياً ؛ فاإلماـ الطربى مثبلً َب تفسَته ال ديكن أف تنسبو إىل مذىب فقهى من ىذه
معُت .
اؼبذاىب وإف كاف بعضهم ينسبو إىل اؼبالكيَّة لكن الصواب أنو كاف ؾبتهداً وال يصح نسبتو إىل مذىب َّ
اؼبفسر  ،واالذباه ) .
ىذا باختصار ما يتعلق هبذه اؼبصطلحات الثبلثة ( اؼبنهج  ،و ّ
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المفسر
المسائل التى تبحث لبيان منهج
َّ

سبق أ ْف قررنا َّ
اؼبفسرين
اؼبفسر ُب كتابو فعندما نأتى لدراسة منهج ألحد ِّ
أف اؼبنهج ىو الطريقة اليت يسَت عليها ِّ

فما ىى اؼبسائل الىت نتناوؽبا لبياف منهجو َب كتابو ؟
اؼبفسر وأحداث عصره  ،و حيسن بنا
فنقوؿ  :إف طريقة البحث اؼبعاصرة أف تُدرس أوالً قضيةٌ تنظَتيةٌ تتعلق حبياة ِّ
اؼبفسر وإف وجدت َب تفسَته
أف ننتبو إىل قضية َب ىذه الطريقة اؼبعاصرة من حيث دراسة األحداث اليت عاشها ِّ
اؼبفسر أف يصطبغ تفسَته هبذه األحداث  ،وال يلزـ أف قبد فيها تاريخ خاص
لكن ينبغي أف نعرؼ أنو ال يلزـ ّ
للمؤلف ؛ ألف التفسَت عند اؼبتقدمُت كاف حبثاً علمياً ومل يكن مظنّةً إلظهار اآلراء الشخصية للمؤلِّف فبل يلزـ
اؼبفسر عندما يأتى آلية معينة أف يذكر الوقائع الىت حدثت َب وقتو ألف مهمتو بياف معاىن اآليات فقط .
ّ
س للتفسَت اؼبوضوعي نػَ َعى على بعض اؼبفسرين ألهنم مل يدخلوا قضايا عصرىم
وإمنا أقوؿ ىذا ألف بعض من َّ
أس َ

فسر  ،وىذا من أخطاء البحث العلمى اؼبعاصر .
ُب التفسَت و جعل ىذا خلبلً عند اؼب ِّ
اؼبفسر دبا مل يلتزمو فتجد أحدىم مثبلً ينتقد تفسَت اؼباوردى بأنو مل ينتقد الروايات اإلسرائيلية ؛ ُب
وأحياناً يلزموف ِّ
حُت أف اؼباوردى مل يشًتط على نفسو أف يعلق على الروايات اإلسرائيلية  ،و ىذا عندى ليس نقداً صحيحاً وإمنا
افتيات على اؼبؤلف فبل ينبغى أف نلزمو دبا مل يلزـ بو نفسو .
وأحياناً تُفتعل قضيةٌ ٍب يُنعى على اؼبؤلف ألنو مل يتطرؽ ؽبا مثل قضية األحداث اؼبعاصرة اليت ذكرناىا قبل قليل
ويُقاؿ إف اؼبؤلف أصابو قصور ُب تفسَته ألنو مل يعاِب قضايا عصره  ،وىذه من اؼبسائل اليت ال يلزـ هبا اؼبفسر
ألف اؼبفسر ُب حقيقتو مبُت لكبلـ اهلل . 
والواجب أف يكوف البحث موضوعياً متناسقاً مع األفكار العلمية فبل نفتعل قضايا من عند أنفسنا  ،وال نُلزـ
اؼبؤلفُت دبا مل يُلزموا بو أنفسهم ّ ،أما لو اشًتط اؼبؤلف على نفسو شيئاً معيناً ومل يلتزـ بو فهنا ننبو أنو مل يلتزـ دبا
اشًتطو .
الفقهى
اؼبسألة الثانية  :عقيدة اؼبؤلف ومذىبو
ّ

اؼبفسر يتجو إىل القضايا اؼبتناسبة مع مذىبو الذي دييل إليو
ودراسة ىذه اؼبسألة ؽبا أثر ظاىر على التفسَت فتجد ّ
و حياوؿ أف ُيرَّد األقواؿ اؼبخالفة لو وىذا يتضح ُب بعض كتب أحكاـ القرآف فبعضهم يتهجم على اؼبذاىب
األخرى لكن ىذا فبا يرجع إىل طبائع النفوس وليس من العدؿ ُب شيء وإمنا جيب التواضع واألدب مع العلماء
واحًتاـ أقواؽبم وإف كاف ىذا ال يعٍت عدـ االعًتاض عليها إذا كانت ـبالفةً للحق فبلبد من االعتداؿ واإلنصاؼ.
اؼبفسر العلمية
اؼبسألة الثالثة  :مكانة ِّ
ودراسة ىذه القضية من اؼبوضوعات اؼبهمة لبياف اؼبنهج ؛ فمثبلً لو جئنا إىل اإلماـ ابن كثَت قبده عاؼباً متفنناً َب
كثَت من العلوـ خببلؼ غَته كالواحدى مثبلً فقد أفٌت عمره ُب علم العربية ُب أوؿ حياتو ٍب صار إىل التفسَت ،

للمفسر تظهر على تفسَته وصاحب التنوع ال شك أنو يكوف أكثر إثراءً ُب كتابو فبن ليس لو
فاؼبكانة العلمية
ِّ
تنوع ُب العلوـ .
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اؼبسألة الرابعة  :مصادر اؼبؤلِّف ُب التفسَت
و دراسة ىذه اؼبصادر مهمة جداً ألهنا تُظهر لنا إف كاف اؼبؤلف صاحب رأ ٍي أو ناقبلً  ،و تفيدنا أيضاً َب معرفة
قدر فهم اؼبؤلف لعبارة من نقل عنهم ألنو مع جبللة العلماء فقد يقع ألحدىم خطأ ُب النظر أو عدـ إدر ٍ
اؾ
ؼبسألة معينة لكونو ُب تلك اللحظة مل يقرأ جيداً أو َوِى َم ُب قراءة النص فيستدرؾ عليو .
ومعرفة اؼبصادر أيضاً ؽبا فائدة استطرادية ؼبن أراد أف يوازف بُت النص اؼبنقوؿ والنص اؼبوجود ُب الكتاب ألنك
أحياناً ذبد نصوصاً منقولةً عن بعض اؼبصادر اؼبوجودة بُت أيدينا لكنها غَت موجودة فيها فبا يدؿ على أف
نقص .
الكتاب اؼبطبوع فيو ٌ
وفبا يُلحظ َب ىذه القضية أف بعض اؼبفسرين يأخذ فبن سبقو دوف اإلشارة إليو فمثبلً عندما نعقد موازنة بُت
تفسَت " فتح البياف " حملمد صديق خاف و تفسَت " فتح القدير " للشوكاىن قبلو  ،و" أحكاـ القرآف " للقرطيب ؛
قبد أف القرطيب اعتمد على بعض اؼبصادر كتفسَت " احملرر الوجيز " البن عطية و " أحكاـ القرآف " البن العريب
وغَتمها فينقل منها بالنص أحياناً أو بأداء اؼبعٌت اؼبوجود فيها فتجد شييئاً من التداخل ٍ ،ب جاء الشوكاين و ػبص
يلخص ففقد كتابو الًتتيب
كثَتاً فبا ُب القرطىب وأضاؼ عليو وإف كاف يلحظ عليو  -رضبو اهلل  -أنو ؼبا ػبَّص مل ِّ
الذي كاف موجوداً عند القرطيب فعندما تقرأ ُب " فتح القدير " للشوكاىن ذبد أف اؼبعلومات مشوشة و عندما تقرأ
ُب كتاب " اعبامع ألحكاـ القرآف " للقرطيب ذبدىا منظم ًة ألف القرطيب كاف منظماً َّ ،أما صديق خاف -رضبو
اهلل -فقد كاف معجباً إعجاباً كبَتاً بالشوكاين و نقل كثَتاً من علمو .
واإلشكاؿ الذى حيدث َب مثل ىذا ىو تسرب األخطاء فتجد اػبطأ الذي وقع فيو أحدىم قد تكرر عند غَته ،
فمثبلً عندما نقرأ تفسَت آية الكرسي ُب تفسَت ابن جرير الطربي  -رضبو اهلل  -يقع إشكاؿ ىل اؼبراد عنده
بالكرسي  :العلم  ،أـ اؼبراد بالكرسي  :اؼبخلوؽ الذي جاءت بو اآلثار ؟ فالطربي  -رضبو اهلل  -ابتدأ كبلمو بأف
الصحيح أف الكرسي ىو  :اؼبخلوؽ الذي جاءت بو اآلثار وذكر أثراً ومل خيرجو ٍب ذكر ما روي عن ابن عباس
 أنو  :العلم  ،فجاء أبو جعفر النحاس  -وكثَتاً ما ينسب إىل الطربي  -و نسب إىل الطربي القوؿ بأف
الكرسي ىو  :العلم  ،و ابن عطية َب " احملرر الوجيز " نسب إىل الطربي ىذا القوؿ أيضاً  ،ونقل القرطىب من ابن
عطية ىذا القوؿ ٍ ،ب نقلو الشوكاىن َب " فتح القدير " من القرطىب ؛ فمن ىنا حدث اللبس وعندما يقوؿ أحد
الناس  :إف العلماء قد نسبوا إىل ابن جرير القوؿ بأف الكرسي ىو  :العلم منهم ابن عطية والقرطيب والشوكاين ؛
فهذا خطأٌ ألف الذى نسب ىذا القوؿ إىل ابن جرير الطربى ىو ابن عطية ٍب نقل ىؤالء العلماء عن ابن عطية ،

والذى ّبُت لنا ىذا اللبس إمنا ىو معرفة اؼبصدر .
والصحيح أف ابن جرير الطربى مل يقل بأف الكرسي ىو العلم وإف كانت عبارتو مومهة لكنو ذكر أف الصحيح ما
تدؿ عليو اآلثار ٍ ،ب َّبُت وجو القوؿ اآلخر .
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اؼبفسر مع أقواؿ اؼبفسرين
اؼبسألة اػبامسة  :كيفية تعامل ِّ
اؼبفسرين  -بغض النظر عن أقواؿ السلف  -من القضايا الىت ينبغى االعتناء هبا ،
اؼبفسر مع أقواؿ ّ
وقضية تعامل ّ
و يبحث أيضاً ُب كيفية تعاملو مع أقواؿ اؼبخالفُت  ،و كيف يسوغ عبارتو حينما يتكلم عن ٍ
قوؿ ظهر لو أف فيو
ضعف و قد نسب إىل ابن عباس  ؟ فهل سيقوؿ  :أخطأ ابن عباس ُب ىذه اآلية ؟ الشك أف مثل ىذه
يعودوف طالب العلم كيف يتعامل مع عبارات
اؼبفسرين ِّ
العبارة ليس فيها تأدب مع السلف  ،والغالب أف ىؤالء ِّ
العلماء  ،وال يقوؿ قائل  :إف بعضهم قد يشنِّع ُب عباراتو ؛ ألف الذين يشنعوف ُب العبارات معروفوف  ،لكن لو
قرأت كبلـ العلماء ذبد فيو األدب مع السلف وؽبذا عندما تقرأ ُب " جامع التفاسَت " للراغب األصفهاين ذبده
قد نبَّو على أمهية التأدب مع أقواؿ اؼبفسرين السابقُت ومعرفة وجوه أقاويلهم إف كاف ؽبا وجو ألنو قد خيفى عليك
وال يكوف رأيك صواباً فهذا فبا يتنبو إليو َب دراسة اؼبنهج .

اؼبفسر ُب تأليفو للكتاب
اؼبسألة السادسة  :طريقة ِّ
اؼبفسر طريقتو َب تأليف الكتاب فننظر ىل يفسر كل ٍ
آية لوحدىا ؟
من القضايا اليت تُبحث أيضا عند بياف منهج ِّ
 ،و ىل يفسر كل لفظة ؟  ،و ىل يلتزـ بًتتيب اآليات عند تفسَتىا أـ يتنقل دوف مراعاة للًتتيب ؟ و ىل
يذكر اآلية كامل ًة أـ جيزئها ؟  ،وىل لو ُب ذبزيئو طريقة معينة ؟ أـ أنو يذكر صبلة من اآليات كما يفعل بعضهم
فيذكر طبس أو عشر آيات ٍب يبدأ باإلعراب ٍب يذكر الوقوؼ ٍب األحكاـ ٍب يذكر اؼبعٌت بعد ذلك  ،وىذه
الطريقة يفعلها أغلب اؼبفسرين .
ومن التفاسَت الىت تتميز حبسن الًتتيب تفسَت اغبوُب والرماين واؼباوردي وابن اعبوزي َّ ،أما اؼبوسوعات ففي الغالب

أف اؼبعلومات فيها تكوف متداخلة  ،وىذا يتضح عند اؼبقارنة مثبلً بُت تفسَت ابن عطية وبُت تفسَت اغبوُب مع أف
ابن عطية ذكر َب مقدمتو أنو سيتتبع اآليات آي ًة آي ًة  ،فاؼبقصود أف ىذه القضية قضية وصفية تتعلق بطريقة
اؼبفسر َب كتابو .
ّ
اؼبفسر العلمية
اؼبسألة السابعة  :مادة ِّ
يفسر سورة البقرة مثبلً ُب ؾب ٍ
لد ٍ
كامل
وىذه اؼبسألة تتعلق باؼبسألة السابقة  ،واؼببلحظ أننا قبد كثَتاً من اؼبفسرين ِّ
ويفسر باقي القرآف ُب سبع ؾبلدات  ،وىذا يدؿ على أنو زاد اؼبادة العلمية َب البداية ٍب قلَّلها فًتؾ النكات
ِّ
النحوية والببلغية وغَتىا فبا كاف يذكره َب البداية خببلؼ من يبدأ كتابو بنَػ َه ٍم وخيتمو بنهم كالطاىر بن عاشور ُب
كتابو " التحرير والتنوير " والسمُت اغبليب ُب " الدر اؼبصوف " فاألداء فيهما يكاد أف يكوف واحداً من أوؿ
الكتاب إىل آخره .
اؼبسألة الثامنة  :القيمة العلمية للتفسَت
اؼبفسر  ،ويبحث فيها عن ما دييز ىذا التفسَت عن
وىذه اؼبسألة من آخر اؼبسائل الىت تبحث عند دراسة منهج ّ
غَته ألف األصل أنو حينما يكتب أحد اؼبؤلفُت تفسَتاً ويكوف لو فيو رأي فإنو يتميز عن غَته ؛ فعقل الطربي
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مثبلً ليس كعقل ابن كثَت فبلبد أف يكوف ىناؾ ما دييز تفسَت ٍ
كل منهما عن األخر فتجد الطربي يتميز عن ابن
كث ٍَت بكثرة اؼبرويات  ،وذبد ابن كثَت يتميز عن الطربى برباعتو ُب استعماؿ السنة النبوية َب تفسَته لآليات .
ومن القضايا اليت تبحث َب ىذه اؼبسألة قضية اؼبآخذ على اؼبؤلِّف  ،و السؤاؿ ىو  :ىل يلزـ أف قبد شيئاً يؤخذ
على اؼبؤلف ؟ فنقوؿ َّ :أما من جهة البحث العلمي الصحيح فبل يلزـ  ،و َّأما البحث اؼبعاصر فبلبد من إجياد
مآخذ على اؼبؤلف وإال لصار البحث نافقاً  ،وىذا اػبطأ ينتج من حبث اؼبنهج قبل اؼبنهج فتجد الباحث
يتصور وجود مآخذ على اؼبؤلف قبل أف يبحث ُب منهجو فيقع ُب اػبطأ .

واؼبآخذ لو وجدت فهي على قسمُت :
أوالً  :مآخذ علمية متفق عليها كقضية اؼبخالفات العقدية .
ثانيا  :مآخذ ترجع إىل وجهات النظر  ،والتقصَت فيها غالباً يكوف من جهة الباحث وليس من اؼبؤلف كما

ذكرت مثاالً لذلك سابقاً فتجد أحدىم مثبلً يع ّد من اؼبآخذ على تفسَت ابن كثَتعدـ تعليقو على بعض
اإلسرائيليات  ،مع أف ابن كث ٍَت مل يشًتط على نفسو أف يعلق على اإلسرائيليات لكنو علق على بعضها وترؾ
البعض وىذا ال يعد انتقاصاً لو  ،وقد أخذ بعضهم على الطربي عدـ نسبتو للقراءات إىل أصحاهبا وإمنا ينسبها
إىل األمصار  ،وىذا َب اغبقيقة ليس عيباً .
وقِس على ىذا أمثلة كثَتة َب ذكر عيوب للمفسرين وىي ُب اغبقيقة وجهات نظر  ،والتقصَت َب كثَت من
األحياف يكوف من الباحث ألنو إما أف يكوف قد افتعل قضي ًة معينةً  ،أو أنو ألزـ اؼبؤلف دبا مل يُلزـ بو نفسو .
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المفسرين
فوائد البحث في مناىج
ِّ

اؼبفسرين لو عدَّة فوائد من أمهها ما يلي -:
إف البحث ُب مناىج ِّ

أوالً  :إبراز القيمة العلمية للتفسَت فنعرؼ ما الذى ديكن أف نستفيده من ىذا التفسَت دوف غَته  ،وىل ىذا
التفسَت مهم أـ أف غَته يغٌت عنو ؛ فمثبلً لو ُخ َِّت أح ٌد بُت " فتح القدير " للشوكاىن و بُت " فتح البياف "
لصديق حسن خاف الخًتنا لو األوؿ ألف الثاىن ينقل عنو َب أغلب األحياف .
ثانياً  :إبراز اإلجيابيات اليت سبيز هبا التفسَت واالستفادة منها فمثبلً قبد من أبرز اإلجيابيات ُب تفسَت ابن جرير
الطربي إعمالو لقواعد التفسَت ُب الًتجيح  ،و من أبرز اإلجيابيات ُب تفسَت ابن كثَت اعتماده على السنة النبوية
ُب بياف القرآف  ،و ىذه اإلجيابيات يستفاد منها َب دراسة اؼبوضوع باستقبلؿ .
ثالثاً  :إبراز اؼب َبلحظ على التفسَت ليتجنبها القارئ فمثبلً تفسَت " النكت والعيوف " للماوردي فيو نػُ ُقوؿ عن

اؼبعتزلة فينبغي اغبذر عند النقل منو فيُنظر إىل من نسب إليو التفسَت فإف كاف من علماء اؼبعتزلة فبل يؤخذ القوؿ
مباشرًة  ،و إف كاف قوالً مطلقاً مل ينسبو ألحد ورأى عليو القاريء أمارات االعتزاؿ فإنو يتوقف فيو  ،ومن ذلك
مشهور عند الثعليب  ،و كذلك
أيضاً ما يكوف عند بعض اؼبفسرين من ذكر األحاديث اؼبوضوعة َب كتبهم وىذا
ٌ
الكشاؼ والواحدي فإهنم قد نقلوا َب تفاسَتىم اغبديث اؼبوضوع ُب فضائل السور  ،فإذا عُلمت ىذه اؼببلحظ
وجب على القاريء ذبنبها .
مفسر فإذا قارنَّا مثبلً بُت ابن جرير الطربي و ابن كثَت َب قضية
رابعاً  :إبراز الفروؽ ُب العلوـ اليت يطرحها كل ِّ
تفسَت القرآف بالقرآف قبده يظهر بصورة أوضح عند ابن كثَت َّ ،أما إعماؿ قواعد الًتجيح فيظهر أكثر عند ابن

جرير  ،و معرفة ىذه الفروؽ بُت التفاسَت تتضح من خبلؿ دراسة مناىج اؼبفسرين .
خامساً  :إبراز الفروقات بُت االذباىات العلمية ُب التفسَت سواءً كانت علميةً أو فقهيةً .
سادساً  :ترشيح التفاسَت الصاغبة للقراءة فيستغٌت ببعض التفاسَت عن غَتىا لوجود نفس اؼبادة العلمية فيها
بشكل أكرب.
اؼبفسر واالستفادة منها .
سابعاً  :معرفة طريقة التفسَت اليت سار عليها ِّ
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المفسر
طرق الوصول إلى منهج
ِّ

اؼبفسر لو ثبلثة طرؽ -:
قد يسأؿ سائل  :كيف نتوصل إىل منهج ِّ
اؼبفسر ؟ فنقوؿ  :إف الوصوؿ إىل منهج ّ

اؼبفسر َب مقدمة كتابو على منهجو كما َب " احملرر الوجيز " البن عطية  ،و " التسهيل " البن
األوىل  :أف َّ
ينص ِّ
جزى وغَتمها .
الثانية  :االستقراء للكتاب من أولو إىل آخره  ،و يًرجع ُب ذلك إىل اؼبتخصصُت ؼبعرفتهم بكتب التفسَت ؛ ألف
ىذا خيتلف حىت باختبلؼ طلبة العلم غبرص بعضهم على جوانب معينة َب كتب التفسَت .
وقد يذكر اؼبؤلف شيئاً من منهجو َب ثنايا كتابو فيقوؿ مثبلً  ( :وعادتنا َب ىذا الكتاب أف نفعل كذا وكذا )..
وىذا ال يتبُت إال باستقراء الكتاب كامبلً .
الثالثة  :أف يكتب باحث ُب منهج من مناىج ىؤالء اؼبفسرين .
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أنواع الدراسة في مناىج المفسرين
ذكرنا ُب الفصل السابق طرؽ معرفة مناىج اؼبفسرين  ،و إذا رجعنا إىل النوع الثالث ؽبذه الطرؽ لوجدنا أف

الكتابات اؼبعاصرة(ٔ) ُب مناىج اؼبفسرين ديكن أف نقسمها إىل قسمُت -:
القسم األوؿ  :الدراسة الوصفية :
وتقوـ ىذه الدراسة غالباً على منهج الوصف العاـ ؼبنهج اؼبؤلف دبعٌت  :أف الباحث يضع أمامو نقاطاً َّ
ؿبددةً ٍب
صبلة ٍ
احملددة  ،والسبب ُب ذلك أف كتب التفسَت غالباً تتفق ُب ٍ
يبحث ُب الكتاب عن ىذه النقاط َّ
كبَتة فبا

تطرحو من معلومات فهي ؿبل لكثَت من علوـ القرآف  ،فيتصور الباحث أف ُب ىذا التفسَت الذى يبحث عن
منهجو تفسَت للقرآف بالقرآف وتفسَت للقرآف بالسنة وتفسَت للقرآف بأقواؿ الصحابة وأقواؿ التابعُت  ،و إيراد
للقراءات و الناسخ و اؼبنسوخ و اؼبكي واؼبدين و أسباب النزوؿ  ،و ىذا كلو يُتصور وجوده َب كتب التفاسَت
الكبَتة  ،لكن ال يتصور مثبلً عدـ وجود ذلك ُب تفسَت مثل تفسَت القاظبي ؛ فإذا جاء الباحث و أراد أف
يبحث ُب منهج القاظبي ُب تفسَته فإنو يضع اػبطة األوليَّة بعد قراءةٍ سر ٍ
يعة للمجلد األوؿ و يكوف بذلك قد
وضع القالب األوؿ لبحثو  ،و ُب الغالب أف ىذا القالب الذي وضعو يتحكم ُب دراستو للكتاب  ،ودبا أنو مل
يقرأ الكتاب كامبلً ٍب يستنبط األفكار فإنك ذبده هبذا األسلوب الذى اتبعو يبحث عن أمثلة لؤلفكار اليت

وضعها و اليت تتفق فيها غالب دراسة مناىج اؼبفسرين َب الدراسات اؼبعاصرة .
فوت اؼبنهج
فوت معرفة الفوائد اػباصة اليت سبيز هبا الكتاب  ،كما أهنا تُ ِّ
اؼبفسر هبذه الطريقة تُ ِّ
و دراسة منهج ِّ
يفسر القرآف
التحليلي لؤلفكار اليت صبعها فبل يكوف عندنا إال الوصف  ،فتجد الباحث مثبلً يذكر أف اؼبؤلف ِّ

جل اؼبفسرين يفسروف القرآف بالقرآف لكن ىل تفسَت القرآف بالقرآف عند ابن كثَت مثلو
بالقرآف  ،وىذا خطأ ألف َّ
عند الواحدي أو عند الرازي أو غَته ؟!
و قد حضرت جلسة ألحد الباحثُت َب منهج أحد التفاسَت فقاؿ الطالب لؤلستاذ  :ىل يلزـ أف أقرأ تفسَت فبلف
كلو  -وىو سبعة ؾبلدات  -حىت أستخرج منهجو ؟ فقاؿ لو األستاذ  ( :ال ؛ إمنا تذىب إىل اؼبواطن اليت تتوقع
أف يكوف للمؤلف فيها كبلـ عن ىذه اؼبسائل فتقرأ فيها ) .
و إذا كاف البحث هبذه الطريقة فبل شك أنو سيخرج وصفياً  ،و ليست ىذه ىي الطريقة الصحيحة للبحث  ،إمنا
الطريقة الصحيحة أف يقرأ الكتاب كامبلً ٍب يستخرج منو اؼبعلومات .

ونبلحظ أيضاً عند قراءة ىذه البحوث عدـ وجود فوائد مبتكرة جديدة فتجد مثبلً معلومات عن عقيدة اؼبؤلف ،
ومنهجو الفقهي  ،و العلوـ اليت تعرض ؽبا فقط  ،لكن كيف تعرض ؽبذا العلوـ ليستفاد منها ؟و كيف وظَّفها ُب

مطولة تستقرىء الكتاب كامبلً  ،ومنها دراسات قصَتة تعطى مبلمح سريعة عن الكتاب  ،وحديثنا اآلف عن
(ٔ) الدراسات اؼبعاصرة منها دراسات َّ

اؼبطولة .
الدراسات َّ
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تفسَته ؟  ،ىذا ال ديكن أف يظهر من خبلؿ الدراسة الوصفية  ،وَب الدراسات اؼبعاصرة اؼبطبوعة الكثَت فبن سار
على ىذا اؼبنهج الوصفي .
القسم الثاىن  :الدراسة التحليلية النقدية :
و ىذه الدراسة التحليلية النقدية ىي اعبديرة بالبحث  ،و تقوـ أوالً على الوصف إذ البد من وجوده لكن دوف
أف يطغى على اعبانب التحليلي  ،فإذا طغى فإف اؼبعلومات تكوف ضعيف ًة ال يستفيد منها الباحث  ،فكيف
تكوف الدراسة ربليليةً إذاً ؟
نقوؿ  :إف افًتاض األفكار قب ل البدء ُب البحث يعيق الباحث عن ابتداع أفكار زبرج لو أثناء القراءة  ،وال بأس
من افًتاض بعض األفكار اليت يكاد أف يتفق عليها كل من يدخل ُب تفسَت القرآف لكن ال ينبغي أف تكوف ىذه
االفًتاضات قيداً على الباحث ال خيرج عنها ألف ىذا األسلوب يورث مشكلة َب البحث .

متأمل ًة ليخرج بنتائج جيدة قد
حرًة ِّ
والواجب على الباحث أف يقرأ الكتاب الذي يريد أف خيرج منهج مؤلفو قراء ًة َّ
أعد قوالب للبحث ٍب بدأ يبحث عن ٍ
يغفل عنها إف كاف قد َّ
أمثلة ؽبذه القوالب .
فعندما نأٌب مثبلً إىل تفسَت القرآف بالقرآف قبد أنو ال خيلو منو كتاب من كتب التفسَت  ،فلو أخذنا تفسَت ابن
جرير الطربي وقلنا إف من مصادره تفسَت القرآف بالقرآف فبلبد من بياف كيفية استفادتو من ىذا اؼبصدر و كيفية
مشكل ًة ٍ
فسر آي ًة ِ
بآية أخرى  ،و مرًة يستشهد ُب تفسَت من التفاسَت
توظيفو لو ُب كتابو ؟ وعند التأمل قبده مرًة ي َّ
يضعف قوالً من األقواؿ بسبب ٍ
آية  ،و ىذه الفوائد ال زبرج مع
بآية  ،ومرًة يذكر النظائر ُب اآليات  ،ومرًة ِّ
الباحث إال إذا كاف عنده قدرة للتحليل اعبيد ؼبعرفة كيفية االستفادة من تفسَته للقرآف بالقرآف .

اؼبفسر بأنو يفسر القرآف بالقرآف ليست ميزًة بذاهتا  ،وإمنا الذى دييزه كيفية استفادتو من القرآف كمصدر
و وصف ّ
مفسر إال ويرجع للقرآف حىت أىل البدع فإهنم يفسروف
 ،وكيفية توظيفو للقرآف َب كتابو ؛ ألنو كما ذكرنا ما من ِّ
القرآف بالقرآف لكن ألهنم يذىبوف إىل أف ىذه اآلية معناىا كذا وىذه اآلية معناىا كذا عندىم فيحملوف ىذه
اآلية على ىذه اآلية  ،فمثبلً قولو  ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ األنعام 2٠4 :تدؿ
معتزيل وقاؿ إف قولو  ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
عند اؼبعتزلة على نفي الرؤية فلو جاء مفسر
ّ

يفسرىا قولو  ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ القيامة 14 - 11 :فهذا بالنسبة
ﭪ ﭼ ِّ
ؼبنهجو تفسَت للقرآف بالقرآف لكن تفسَته خطأ ُب األوىل  ،و ُب الثانية خطأٌ بالنسبة لنا .

مفسر إال ويستفيد من تفسَت القرآف بالسنة سواءً كاف
وقل مثل ىذا ُب تفسَت القرآف بالسنة أيضاً  ،وما من ِّ
نقل  ،أما التفسَت بعموـ السنة فهو
بالتفسَت النبوي اؼبباشر أو بعموـ السنة وىو األىم ألف التفسَت النبوي اؼبباشر ٌ
الذي ي ِ
ات ولطائف  ،ومن الفوائد اؼبهمة أف نعرؼ كيف نستفيد من السنة ُب
بدع فيو ِّ
اؼبفسر ويكوف لو فيو إشار ٌ
ُ
اؼبفسر على السنة وكيفية
بياف القرآف  ،وىذا نوع من أنواع بياف السنة للقرآف  ،و ىذا البياف يكوف بقدر اطبلع ِّ
توظيفها ُب بياف القرآف  ،و كيفية ترجيح أو تضعيف أحد األقواؿ هبا وغَت ذلك من أنواع االجتهادات .
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وقد صبع أحد الباحثُت قرابة ٍ
طبسة وعشرين أسلوباً من أساليب تفسَت القرآف بالسنة وكيفية االستفادة منها ُب
تفسَت القرآف  ،و لو خرج ىذا البحث لوجدنا أمثلةً كثَتًة ديكن لئلنساف أف يستفيدىا عند قراءتو ُب سنة النيب

 فهذا اغبديث يتناسب ذكره مع ىذه اآلية  ،وىذا يتناسب مع ىذه اآلية وغَت ذلك .

ومن أمثلة بياف السنة للقرآف ما ذكره ابن كثَت عند قولو  ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ
فسرىا
عبس 23 -24 :فقد فسر بعض ِّ
اؼبفسرين (( السفرة )) بأهنم  :الذين يكتبوف الوحي للرسوؿ  ، و ّ
يقوي القوؿ الثاين حديث النيب  ((من قرأ القرآن وىو ماىر بو مع السفرة
بعضهم بأهنم  :اؼببلئكة  ،و ّ
الكرام البررة )) فنبلحظ أف لفظ السفرة جاء َب اغبديث وصفاً للمبلئكة  ،فحمل ىذا الوصف الذى جاء َب

القرآف على اؼببلئكة أوىل من ضبلو على كتبة الصحابة ؽبذا اغبديث اؼبذكور  ،وىذا نوع من أنواع االستفادة من
السنة النبوية ُب تفسَت القرآف .

اؼبفسر وتوظيفو للغة و السَتة النبوية و أسباب النزوؿ و القصص وغَت ذلك
وقل مثل ىذا أيضاً ُب كيفية استفادة ِّ
اؼبفسر  ،ولنضرب مثاالً أخَتاً لكيفية ىذه الدراسة بعلم
من العلوـ  ،فهذا ىو اؼبقصد من الدراسة التحليلية ؼبنهج ِّ
اؼبفسرين يذكروف من علم النحو َب كتبهم  ،ووصف الكتاب هبذا فقط ال دييزه عن غَته  ،بل
النحو  ،فغالب ِّ
البد من ذكر ما سبيز بو ىذا التفسَت عن غَته عند ذكر للفوائد النحوية  ،فينظر مثبلً إىل قضية ذكر احملتمبلت
اؼبفسر للجانب النحوى َب مسائل التفسَت وىل
وىل للمؤلف قاعدة ُب معرفتها أـ ال  ،وينظر كيف اعًتض ىذا ّ
يذكر كل األقواؿ حىت ولو كانت باطلة ؟  ،فمثبلً أبوحياف ُب " البحر احمليط " ضبط نفسو فبل يذكر األقواؿ
عوؿ عليها ُب الًتكيبات النحوية وىذه ميزة ال ديكن أف تعلم إال بقراءة كتاب أيب حياف
الشاذة واألقواؿ اليت ال يُ َّ

قراءة ربليلية .
كذلك ينظر إىل التقديرات النحوية وعبلقتها باؼبعٌت  ،فالطربي مثبلً ال يقبل من التقديرات النحوية إال ما وافق
تفسَت السلف  ،وىذه ميزة ال تعلم إال بقراءة تفسَته كامبلً قراءة ربليلية ؼببلحظة منهجو .
و اؼبقصود أف ُب الدراسة التحليلي ال يكوف اإلنساف واصفاً فقط بل يدخل ُب عمق األمثلة وحيللها وحياوؿ أف
يستخرج طريقة اؼبؤلف ُب تفسَته ؽبذه العلوـ وكيفية استفادتو منها .
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المفسرين
سبب اختالف مناىج
ِّ

قد يسأؿ سائل  :ما سبب اختبلؼ مناىج اؼبفسرين ؟ ولئلجابة على ىذا التساؤؿ نرجع قليبلً إىل الوراء لنرى ما

الذى غلب على تفسَت السلف  -رضبهم اهلل تعاىل  -فنجد أف تفسَت السلف غلب عليو االذباه إىل بياف اؼبعٌت
فقد كاف حرصهم على بياف اؼبعٌت َّ
مقدـ على غَته من الفنوف األخرى  ،ولو صبعنا كل ما أثر عن السلف ُب
اؼبطولة اليت تصل أحياناً إىل ثبلثُت ؾبلداً .
التفسَت ورتبناه فلن ديثِّل ثلث كتاب من كتب التفاسَت َّ
وبناءً على ىذا البد أف نعرؼ ماىية التفسَت ؟ وما الذى دخل ُب كتب التفسَت اؼبتأخرة حبيث تشكلت منها
ووصلت إىل ىذا الكم الضخم ؟
فنقوؿ باختصار  :إف التفسَت ُب حقيقتو ىو  ( :بياف معاين القرآف ) فإذا ًبَّ اؼبعٌت فقد ًب التفسَت َّ ،أما إذا مل يتم
اؼبعٌت فقد بقي ُب التفسَت بقية  ،وما بعد ذلك من اؼبعلومات اؼبوجودة َب كتب التفسَت ىل ىي من التفسَت أـ

سنحرره اآلف ولنضرب لذلك مثاالً يوضح ىذا اؼبفهوـ .
ليست منو ؟ ىذا ما ِّ

فمثبلً إذا قرأت قوؿ اهلل  ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ وأنت ال تعرؼ معٌت (( كورت )) ولذلك فأنت مل
ٍ
فعندئذ ًبَّ اؼبعٌت دبعرفتك معٌت
تفهم معٌت اآلية  ،فلو قيل لك  :إف معٌت (( كورت )) أى ُ ( :صبعت ولَُّفت )

فعل ٍ
لفاعل ؿبذوؼ تقديره ( إذا
ىذه اؼبفردة َّ ،أما إذا تكلمنا ُب إعراب ىذه اللفظة (( كورت )) فقلنا إهنا ٌ
كورت الشمس كورت ) على تقدير بعض النحاة  ،و يرى بعضهم أف (( الشمس )) مبتدأ و(( كورت )) خرب

 ،فذكرنا ؽبذه اػببلفات واؼبعلومات النحوية ال يؤثر ُب بياف معٌت اآلية فبل يدخل ُب التفسَت  ،وىناؾ بعض
اؼبعلومات تتأثر اآلية بفقدىا فتع ّد من تفسَت اآلية.
و اؼبقصود أف ىذه اؼبعلومات إف أفادت و أثَّرت ُب بياف اؼبعٌت فهي تدخل َب التفسَت وإال فليست من التفسَت ،
وليس معٌت ىذا أننا نًتؾ ىذه اؼبعلومات اليت ال تؤثر َب فهم اؼبعٌت وال نقبلها بل نقوؿ  :إف ىذه اؼبعلومات
معُت وىو علم النحو  ،أما ُب باب التفسَت فليست مفيدة .
مفيدةٌ َب موضوع َّ
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المفسرين
دراسة تطبيقية لمناىج
ِّ

من خالل مقدِّمة أبي حيان األندلسي في تفسيره " البحر المحيط "
اؼبفسرين "  ،وُب ىذا الفصل نتناوؿ تطبيقاً ؽبذا اؼبوضوع من
تناولنا ُب الفصل السابق دراسة نظرية حوؿ " مناىج ِّ
األندلسي ُب تفسَته " البحر احمليط " مع دراسة بعض النماذج من تفسَته .
خبلؿ مق ّدمة أيب حياف
ّ
تعريف ـبتصر باؼبؤلف وكتابو :
األندلسي "  ،ولد ُب غرناطة سنة أربع وطبسُت وستمائة  ،وكانت
ىو ؿبمد بن يوسف الشهَت ب ػ ػ" أيب حياف
ّ
وفاتو سنة أربع وطبسُت وسبعمائة .
سكن مصر ُب آخر حياتو  ،والتقى بشيخ اإلسبلـ ابن تيمية  -رضبو اهلل  -ودار بينهما حديث وكاف معجباً
بشيخ اإلسبلـ حىت ذكر لو شيخ اإلسبلـ أف ُب كتاب سيبويو أخطاء كما جاء ُب إحدى الروايات أف شيخ
اإلسبلـ قاؿ لو  ( :ال تعلمها أنت وال سيبويو )  ،وكاف أبو حياف معظِّماً لسيبويو فلم تعجبو ىذه الكلمة فانتقل

إعجابو بشيخ اإلسبلـ إىل ضدِّه  ،وال شك أف ىذا فبا يقع بسبب طبائع النفوس وإال فاألجدر بأىل اإلسبلـ و
أىل العلم منهم خصوصاً أف يكوف بينهم من اؼبودة والرضبة ما بينهم .
و ىذا الكتاب يعترب ُب اغبقيقة من الكتب النفيسة ُب علم التفسَت خصوصاً أف مؤلِّفو فبن تضلَّع ُب علم العربية
أىم علوـ اؼبؤلف.
وكاف لو فيها باع طويل ويظهر من خبلؿ قراءاتنا لبعض ما َب مقدمتة أف ىذا العلم ىو ّ

قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل –  [ :وما زال يختلج في ذكري  ،ويعتلج في فكري  ،أني إذا بلغت األمد الذي

يتغضد فيو األديم  ،ويتنغص برؤيتي النديم  ،وىو العقد الذي يحل عرى الشباب  ،المقول فيو إذا بلغ
الرجل الستين  ،فإياه وايا الشواب  ،ألوذ بجناب الرحمن  ،وأقتصر على النظر في تفسير القرآن  ،فأتاح
اللّو لي ذلك قبل بلوغ ذلك العقد  ،وبلغني ما كنت أروم من ذلك القصد  ،وذلك بانتصابي مدرسا في
وبل بمزن الرحمة معهده  ،وذلك في
علم التفسير في قبة السلطان الملك المنصور  ،قدس اللّو مرقده ّ ،
دولة ولده السلطان القاىر  ،الملك الناصر  ،الذي رد اللّو بو الحق إلى أىلو  ،وأسبغ على العالم وارف
ظلو  ،واستنقذ بو الملك من غصابو  ،وأقره في منيف محلو وشريف نصابو  ،وكان ذلك في أواخر سنة
عشر وسبعمائة  ،وىي أوائل سنة سبع وخمسين من عمري  ،فعكفت على تصنيف ىذا الكتاب] (ٔ).

التعليق
أشار اؼبؤلف ىنا إىل أنو كاف يريد إذا بلغ الستُت أف يفسر القرآف ٍب ذكر أنو عكف على تصنيف ىذا الكتاب ُب

أواخر سنة عشر وسبعمائة وىي أوائل سنة سبع وطبسُت من عمره أي  :أنو ابتدأ تأليفو ؽبذا الكتاب قبل وفاتو
خبمسة وثبلثُت سنة .
(ٔ) تفسَت " البحر احمليط " أليب حياف األندلسي  ،ط  .دار الكتب العلمية . ) 99 / ٔ ( ،
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قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل  [ : -فعكفت على تصنيف ىذا الكتاب  ،وانتخاب الصفو واللباب  ،أجيل الفكر
فيما وضع الناس في تصانيفهم  ،وأنعم النظر فيما اقترحوه من تآليفهم  ،فألخص مطولها  ،وأحل مشكلها
 ،وأقيد مطلقها  ،وأفتح مغلقها  ،وأجمع مبددىا  ،وأخلص منقدىا  ،وأضيف إلى ذلك ما استخرجتو القوة
المفكرة من لطائف علم البيان  ،المطلع على إعجاز القرآن ] (ٔ).
التعليق

ذكر اؼبؤلف ىنا بعض األفكار اؼبنهجية ُب كتابو ديكن أف نلخصها ُب نقطتُت :
األوىل  :أنو استفاد فبن سبقو فبن كتب ُب علم التفسَت  ،و نبلحظ أنو كاف معتنياً بالتقييد  ،وىذه الطريقة ُب
استفادتو من الكتب من أىم األشياء اليت ينبغي لطالب العلم أف يتعلمها سواءً ُب كتب علم التفسَت أو غَته .
وخص ىذه الفوائد بقولو
الثانية  :أنو سيضيف إىل ىذا الكتاب إضافات خاصة بو استفادىا من ذات نفسو ،
ّ

[من لطائف علم البيان  ،المطلع على إعجاز القرآن ] فكأنو يعٍت أنو ستكوف لو عناية خاصة بعلم الببلغة .
**********

قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل –  [ :ومن دقائق علم اإلعراب  ،المغرب في الوجود أي إغراب  ،المقتنص في
األعمار الطويلة من لسان العرب  ،وبيان األدب  ،فكم حوى من لطيفة فكري مستخرجها  ،ومن غريبة
ذىني منتجها  ،تحصلت بالعكوف على علم العربية  ،والنظر في التراكيب النحوية  ،والتصرف في
أساليب النظم والنثر  ،والتقلب في أفانين الخطب والشعر  ،لم يهتد إلى إثارتها ذىن  ،وال صاب بريقها
مزن  ...الخ ] (ٕ).
التعليق
َّبُت اؼبؤلف ىنا أنو سيضيف ُب كتابو دقائق ُب علم اإلعراب مل يُسبَق إليها  ،وكما بيّنا سابقاً أنو يعتٍت ُب كتابو
جبانب التلخيص من كتب السابقُت  ،و مع ذلك أيضاً يضيف من عنده إضافات ُب علم البياف و علم اإلعراب
خصوصاً .
**********

(ٔ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٔٓٓ /
(ٕ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٔٓٓ /
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قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل –  [ :فالكتاب ىو المرقاة إلى فهم الكتاب  ،إذ ىو المطلع على علم اإلعراب ،
والمبدي من معالمو ما درس  ،والمنطق من لسانو ما خرس  ،والمحيي من رفاتو ما رمس  ،والراد من
نظائره ما طمس  .فجدير لمن تاقت نفسو إلى علم التفسير  ،وترقت إلى التحقيق فيو والتحرير  ،أن
المعول عليو  ،والمستند في حل المشكالت إليو ] (ٔ).
يعتكف على كتاب سيبويو  ،فهو في ىذا الفن ّ
التعليق

يشَت اؼبؤلف بالكتاب األوؿ إىل " كتاب سيبويو "  ،وىذا يوضح عنايتو التامة بعلم اإلعراب  ،وكذلك احتفائو
اػباص بكتاب سيبويو كما ىو ظاىر من كتابو ىذا ومن كتبو األخرى  ،وقد جعلو مصدراً يفهم بو التفسَت ،

وبُت أف ىذا العلم طريق إىل معرفة كتاب اهلل  ، لكنو قاؿ بعد ذلك بعدة أسطر  [ :ولنبين أن علم التفسير
َّ
ليس متوقفا على علم النحو فقط  ،كما يظنو بعض الناس  ،بل أكثر أئمة العربية ىم بمعزل عن التصرف

في الفصاحة والتفنن في البالغة  ،ولذلك قلت تصانيفهم في علم التفسير  ،وقل أن ترى نحويا بارعا في
النظم والنثر  ،كما قل أن ترى بارعا في الفصاحة يتوغل في علم النحو .وقد رأينا من ينسب لإلمامة في
علم النحو  ،وىو ال يحسن أن ينطق بأبيات من أشعار العرب  ،فضال عن أن يعرف مدلولها  ،أو يتكلم
على ما انطوت عليو من علم البالغة والبيان .فأنى لمثل ىذا أن يتعاطى علم التفسير ] (ٕ) ،فهل ىذه

العبارة الثانية متناقضة مع عبارتو األوىل وتشديده على العناية بعلم النحو ؟

نقوؿ  :ليس ىناؾ تناقض بُت العبارتُت ؛ ألف مراده ُب العبارة الثانية أف علم التفسَت ليس متوقفاً على علم النحو
مفسراً لكن من
فقط بل البد من علم آخر وىو علم البياف والببلغة  ،وأف من يعتٌت بعلم النحو ال يلزـ أف يكوف ِّ
أراد أف يفسر القرآف فبلبد أف يعتٍت بعلم النحو والببلغة .
**********
قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل –  [ :وأرتحل من بلد إلى بلد  ،حتى ألقيت بمصر عصا التسيار  ،وقلت ما بعد

عبَّادان من دار ،

ىذه مشارق األرض ومغاربها  ،وبها طوالع شموسها وغواربها  ،بيضة اإلسالم  ،ومستقر

األعالم  ،فأقمت بها لمعرفة أبديها  ،وعارفة علم أسديها  ،وثأي أرأبو  ،وفاضل أصحبو  ،وبها صنفت
تصانيفي  ،وألفت تآليفي  ،ومن بركاتها على تصنيفي لهذا الكتاب ] .

التعليق
نستفيد من ىذا الكبلـ فائد ًة عامةً تتعلق بتاريخ اؼبؤلف ومكاف تأليفو ؽبذا الكتاب  ،فذكر أنو أقاـ مد ًة دبصر
وكاف من بركات ىذا البلد عليو تأليفو ؽبذا الكتاب ُب تفسَت القرآف .
**********
(ٔ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٔٓٔ /
(ٕ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٔٔٔ /
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قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل –  [ :وترتيبي في ىذا الكتاب  ،أني أبتدىء أوالً بالكالم على مفردات اآلية التي

أفسرىا  ،لفظةً لفظةً  ،فيما يحتاج إليو من اللغة واألحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل التركيب  .وإذا
كان للكلمة معنيان أو ٍ
معان  ،ذكرت ذلك في أول موضع فيو تلك الكلمة  ،لينظر ما يناسب لها من تلك
المعاني في كل موضع تقع فيو  ،فيحمل عليو ] .

التعليق

ابتدأ اؼبؤلف ىنا ُب ذكر منهجو ُب ىذا الكتاب  ،فذكر أف أوؿ ٍ
عمل سيقوـ بو ىو بياف معاين األلفاظ  -وىو
ما يسمى ب ػ ػ ػ" غريب األلفاظ "  -وبياف األحكاـ النحوية ؽبا قبل الًتكيب حسب ما حيتاج إليو  ،فيأخذ مقطعاً
طويبلً من اآليات ويذكر معاين اؼبفردات الواردة فيو حبيث أنو ديكن أف يستخرج من كتابو معاين اؼبفردات ،
ومعلوـ أف للمؤلف كتاب مستقل ُب مفردات القرآف ظباه " ربفة األريب ُب معرفة ما ُب القرآف من الغريب " ،
وديكن ألحد الباحثُت أف يوازف بُت ىذا الكتاب وبُت بياف اؼبؤلف لؤللفاظ الغريبة ُب تفسَته ليتضح عملو فيهما.
**********

قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل  [ : -ثم أشرع في تفسير اآلية  ،ذاكراً سبب نزولها  ،إذا كان لها سبب  ،ونسخها

ومناسبتها وارتباطها بما قبلها  ،حاشداً فيها القراءات  ،شاذَّىا ومستعملها ،

ذاكراً توجيو ذلك في علم

العربية  ،ناقالً أقاويل السلف والخلف في فهم معانيها  ،متكلماً على جليِّها وخفيِّها  ،بحيث أني ال أغادر

منها كلم ًة  ،وإن اشتهرت  ،حتى أتكلم عليها  ،مبدياً ما فيها من غوامض اإلعراب ودقائق اآلداب من
بديع وبيان ] (ٔ).

التعليق
يفهم من قوؿ اؼبؤلف ىنا عدـ ترتيبو للمعلومات اليت سيذكرىا ُب كتابو ترتيباً معيناً وإمنا يذكرىا حبسب سياقات
الكبلـ فيذكر القراءات مرًة  ،وسبب النزوؿ مرةً  ،والناسخ واؼبنسوخ مرًة ...إىل غَت ذلك من العلوـ دوف ترتيب

معُت .
ٍب ذكر اؼبؤلف اؼبعلومات اليت سيذكرىا من العلوـ اؼبختلفة  ،و ال يلزـ أف يذكر ىذه العلوـ ُب كل ٍ
آية بل يذكرىا
حبسب ما يتيسر لو منها  ،و لو نظرنا ُب كتابو لوجدنا أنو مل يتقيد بذكر ىذه اؼبعلومات اليت ذكرىا ُب كل ٍ
آية .
**********

(ٔ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٖٔٓ /
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قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل  [ : -مجتهداً أني ال أكرر الكالم في ٍ
لفظ سبق  ،وال في ٍ
جملة تقدم الكالم عليها
ٍ
الح َوالة على الموضع الذي تكلم فيو على تلك اللفظة أو
 ،وال في آية فسرت  ،بل أذكر في كثير منها َ
الجملة أو اآلية  ،وإن عرض تكر ٌير فبمزيد فائدة ] .

التعليق
يكرر الكبلـ ُب ٍ
لفظ سبق أف بيَّنو فلو وردت لفظة ُب
ذكر اؼبؤلف ىنا قاعدةً منهجيةً لو ُب كتابو وىي أنو ال ِّ
سورة األنفاؿ كلفظ (( دأب )) ووردت كذلك ُب سورة آؿ عمراف ؛ فإنو يبينها ُب موضعها األوؿ من سورة آؿ
عمراف وال يكرر الكبلـ عليها ُب سورة األنفاؿ  ،وحييل ُب ذلك أحياناً إىل اؼبوضع األوؿ الذى بينها فيو  ،وإذا
كرر كبلماً فإف ذلك يكوف ؼبزيد فائدة .
َّ
**********

قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل  [ : -ناقالً أقاويل الفقهاء األربعة  ،وغيرىم في األحكام الشرعية مما فيو تعلق
باللفظ القرآني  ،محيالً على الدالئل التي في كتب الفقو  ،وكذلك ما نذكره من القواعد النحوية أحيل في
تقررىا واالستدالل عليها على كتب النحو ] (ٔ).

التعليق
يشَت اؼبؤلف ىنا أنو سينقل أقاويل اؼبذاىب األربعة وغَتىم ُب بياف األحكاـ الفقهية اؼبنصوص عليها ُب اآليات ،
فإف كاف ىناؾ استطرادات فإنو حييل على كتب الفقو  ،و ّبُت أيضاً أنو سيذكر اؼبسائل النحوية فإف كاف ىناؾ
استطرادات أو مسائل ربتاج إىل مزيد فإنو حييل على كتب النحو .
**********

قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل  [ : -وربما أذكر الدليل إذا كان الحكم غريباً  ،أو خالف مشهور ما قال معظم
الناس  ،بادئاً بمقتضى الدليل وما دل عليو ظاىر اللفظ من حجا لو لذلك ما لم يصد عن الظاىر ما يجب
إخراجو بو عنو ] (ٕ).

التعليق

ما ذكره اؼبؤلف ىنا من ذكره للدليل إذا كاف اغبكم غريباً ...اخل يتعلق بالفقو  ،وكبلمو ىذا نشأ من أثر ربولو
تأثر كبَتٌ دبا
وتنقلو بُت اؼبذاىب الفقهية وذلك أنو كاف ظاىرياً ٍب ربوؿ إىل اغبنفية ٍب إىل الشافعية لكن بقي عنده ٌ
كاف عليو أوالً من مذىب الظاىرية .
**********

(ٔ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٖٔٓ /
(ٕ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٖٔٓ /
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قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل ِ [ : -
تنزه القرآن عنها  ،مبيِّناً أنها مما يجب أن
منكباً في اإلعراب عن الوجوه التي َّ

يُعدل عنو  ،وأنو ينبغي أن يحمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب  ،إذ كالم اللّو تعالى أفصح الكالم ،
يجوزه النحاة في شعر َّ
الشماخ والطِّ ِرَماح وغيرىما من سلوك التقادير البعيدة
فال يجوز فيو جميع ما ِّ
والتراكيب القلقة والمجازات المعقدة ] (ٔ).

التعليق

َّبُت اؼبؤلف ىنا منهجو ُب اإلعراب و أنو حيمل القرآف على أكمل وأفصح الوجوه  ،وىذا بالنسبة لو َّ
وإال فقد
يكوف أحسن الوجوه عند غَته خبلؼ ما ذىب إليو  ،وىذه قاعدة مهمة ُب التعامل مع كتاب اهلل  فبل جيوز
أف حيمل كبلـ اهلل  إال على أحسن الوجوه وأفصحها  ،وليس كما وقع عبثاً ُب بعض كتب أعاريب القرآف
فحملوا ألفاظ القرآف على وجوهٍ
ٍ
مستقبحة ال تليق بكتاب اهلل  ، والسبب ُب ذلك أهنم انطلقوا من اإلعراب
ومل ينطلقوا من اؼبعٌت ومل ينتبهوا إىل ما جيوز وما ال جيوز ُب كبلـ اهلل . 
**********
قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل  [ : -ثم أختتم الكالم في جملة من اآليات التي فسرتها إفراداً وتركيباً بما ذكروا

فيها من علم البيان والبديع ملخصاً  ،ثم أتبع آخر اآليات بكالم منثور أشرح بو مضمون تلك اآليات على
ما أختاره من تلك المعاني  ،ملخصاً جملها في أحسن تلخيص  ،وقد ينجر معها ذكر معان لم تتقدم في
التفسير  ،وصار ذلك أنموذجاً لمن يريد أن يسلك ذلك فيما بقي من سائر القرآن ] (ٕ).

التعليق
اؼبسمى ب ػ ػ ػ" علم الببلغة "  ،وبعد ذكره
َّبُت اؼبؤلف أنو بعد ذلك يشَت إىل ما ُب اعبملة من علم البياف والبديع َّ
ٍ
ٍ ٍ
لى لآليات على ما خيتاره من اؼبعاين  ،وىذا ىو
ؽبذه اؼبعلومات من كبو ولغة وببلغة وغَت ذلك يذكر اؼبعٌت اعبم ّ

اؼبقصد األوؿ للتأليف ُب علم التفسَت .
و قولو [ :وقد ينجر معها ذكر ٍ
معان لم تتقدم في التفسير  ،وصار ذلك أنموذجا لمن يريد أن يسلك ذلك

فيما بقي من سائر القرآن ] يشَت بذلك إىل أنو سيذكر ىذه اؼبعلومات من ـبتلف العلوـ ُب اؼبواضع األوىل من
اآليات ليكوف أمنوذجاً ؼبن أراد أف حيتذيو ُب بقية القرآف .
**********

(ٔ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٖٔٓ /
(ٕ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٖٔٓ /
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قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل –  [ :وستقف على ىذا المنهج الذي سلكتو إن شاء اللّو تعالى  ،وربما ألممت
بشيء من كالم الصوفية مما فيو بعض مناسبة لمدلول اللفظ  ،وتجنبت كثيراً من أقاويلهم ومعانيهم التي
يحملونها األلفاظ  ،وتركت أقوال الملحدين الباطنية المخرجين األلفاظ القريبة عن مدلوالتها في اللغة إلى

علي  -كرم اللّو وجهو  -وعلى ذريتو  ،ويسمونو علم التأويل ] (ٔ).
ىذيان افتروه على اللّو تعالى وعلى ٍّ
التعليق

يشَت اؼبؤلف أف من منهجو ُب كتابو أف يذكر شيئاً من كبلـ الصوفية إف كاف فيو مناسبة ؼبدلوؿ اللفظ  ،وأعرض
عن كثَت من أقواؽبم ومعانيهم اليت حيملوهنا األلفاظ وىي ليست صحيحة  ،و ترؾ أيضاً أقواؿ اؼببلحدة الباطنية
أصحاب القوؿ الباطل مثل اإلظباعيلية وغبلة الباطنية ألهنا كما ذكر ىذياف و ليس فيها أي علم على اغبقيقة ،
فذكره ألقواؽبم يكوف النتقاضهم .
كرـ اهلل وجهو ) أثر من آثار التشيع  ،وال يصح ما يزعمو البعض من أف
وُب زبصيصو لعلى  بقولو ( َّ
ط ؛ ألف غَته من الصحابة أيضاً مل يسجدوا لصنم قط كعبد اهلل
زبصيص على  بذلك ألنو مل يسجد لصنم ق ّ
بن الزبَت وغَته من الصحابة . 
**********
قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل  [ : -وقد وقفت على تفسي ٍر لبعض رؤوسهم  ،وىو تفسير عجيب يذكر فيو أقاويل
السلف مزدرياً عليهم وذاكراً أنو ما جهل مقاالتهم  ،ثم يفسر ىو اآلية على شيء ال يكاد يخطر في ذىن
عاقل  ،ويزعم أن ذلك ىو المراد من ىذه اآلية وىذه الطائفة ال يلتفت إليها  ،وقد َّ
رد أئمة المسلمين

عليهم أقاويلهم وذلك مقرر في علم أصول الدين  .نسأل اللّو السالمة في عقولنا وأدياننا وأبداننا ] (ٕ).
التعليق

كأف اؼبؤلف يريد أف يقوؿ  :إف ىؤالء الطوائف من الباطنية وغَتىم يعرفوف أقوؿ السلف لكنهم يزدروىا ويزعموف
أف ليس فيها علم بل ما ىي إال علم ظاىر بسيط فبا يتفكو بو العامة َّأما العلم اغبقيقي فهو علم الباطن الذي
يذكرونو ىم  ،وىذا موجود ُب كتب الباطنية واؼبطلع على بعض كتب اإلظباعيلية وغَتىم جيد ىذا واضحاً فيها .
**********

(ٔ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٖٔٓ /
(ٕ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٔٓٗ /
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المفسرون تفاسيرىم من ذلك اإلعراب  ،بعلل النحو ودالئل
قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل  [ : -وكثيراً ما يشحن
ِّ
مقرر في تآليف ىذه العلوم  ،وإنما يؤخذ ذلك مسلَّماً في
أصول الفقو ودالئل أصول الدين  ،وكل ىذا َّ

علم التفسير دون استدالل عليو ] (ٔ).

التعليق
اؼبفسرين يشحن كتابو بعلل النحو
نستفيد من ىذه العبارة نقد اؼبؤلف لكثَت من كتب التفسَت عموماً  ،فكثَت من ِّ
ودالئل أصوؿ الفقو ودالئل أصوؿ الدين فيجعلو ؿبطَّاً ألمثلة ىذه القضايا  ،وينتقد اؼبؤلف ىذا ويقرر أف ىذه
القضايا ؿبلها تآليف ىذه العلوـ  ،فعلم النحو ليس ىو التفسَت  ،وعلم العقيدة ليس ىو التفسَت  ،وعلم أصوؿ
الفقو ليس ىو التفسَت بل إف كل علم من ىذه العلوـ لو مسائلو وأدلتو  ،وحينما يكتب أحد اؼبؤلفُت كتاباً ُب

التفسَت ويشحنو دبسائل وأدلة علم من العلوـ فإنو بذلك قد أضاؼ إيل التفسَت صبلةً فبا ليست منو .
خاصة ال يصلح أف يدخل فيها غَتىا من اؼبوضوعات ولو كانت من علوـ الدين ،
َّأما علم التفسَت فلو ماىيَّة
َّ
وتقرير ىذه اؼبوضوعات كما ذكر ُب تآليف ىذه العلوـ  ،وإمنا يؤخذ ذلك مسلماً ُب علم التفسَت دوف استدالؿ
كبوية أو أصو ٍ
قضية ٍ
عليو  ،فإذا أتينا إىل ٍ
لية أو غَت ذلك من العلوـ فإننا نأخذىا مسلَّمةً ُب علم التفسَت دوف أف
وكبررىا  ،فمثبلً إذا جئنا إىل قولو  ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ البقرة 1٢٢ :نذكر أف
نناقشها ونستدؿ ؽبا ِّ

الرب  وال نناقش تفاصيل قضية العلو ُب علم التفسَت .
علو ِّ
فيها دليبلً على ِّ
**********

قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل  [ : -وكذلك أيضاً ذكروا ما ال يصح من أسباب نزول وأحاديث في الفضائل
وحكايات ال تناسب وتواريخ إسرائيلية  ،وال ينبغي ذكر ىذا في علم التفسير ] (ٕ).

التعليق
عاماً لكتب التفسَت  ،فَتى أنو ال يصح أف يذكر ُب التفسَت شيءٌ فيو ضعف من
ذكر اؼبؤلف ىنا أيضاً نقداً َّ
جهة األثر سواءً ُب أسباب النزوؿ أو أحاديث الفضائل أو اإلسرائيليات  ،وال شك أف ما ذكره ىنا ليس على
إطبلقو .
**********

(ٔ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٔٓٗ /
(ٕ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٔٓٗ /
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قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل  [ : -ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب  ،وعلم كيفية تركيبها
في تلك اللغة  ،وارتقى إلى تمييز حسن تركيبها وقبحو  ،فلن يحتاج في فهم ما تركب من تلك األلفاظ
إلى ُمفهم وال معلم  ،وإنما تفاوت الناس في إدراك ىذا الذي ذكرناه  ،فلذلك اختلفت أفهامهم وتباينت

أقوالهم  .وقد جرينا الكالم يوما مع بعض من عاصرنا  ،فكان يزعم أن علم التفسير مضطر إلى النقل في
فهم معاني تراكيبو باإلسناد إلى مجاىد وطاوس وعكرمة وأضرابهم  ،وأن فهم اآليات متوقف على ذلك.
والعجب لو أنو يرى أقوال ىؤالء كثيرة االختالف  ،متباينة األوصاف  ،متعارضة  ،ينقض بعضها بعضا ](ٔ).

التعليق
يقرر أف من أحاط هبذه العلوـ وأدركها فإنو يستطيع أف يفهم التفسَت دوف الرجوع إىل
كأف اؼبؤلف ىنا يريد أف ِّ

أقواؿ السابقُت ؛ وؽبذا قاؿ [ :وقد جرينا الكالم يوما مع بعض من عاصرنا  ...الخ ] و يري بعض العلماء أف

اؼبراد ىنا ببعض من عاصره  :شيخ اإلسبلـ ابن تيمة  ،وقد ذكر ىذا ُب بعض كتبو .
ض عليو ؛ ألف وجوه التناقض بُت السلف قليلة جداً وىو
معًت ٌ
و ىذا الكبلـ الذي ذكره أبو حياف – رضبو اهلل َ -

ما نسميو بػ ػ ػ " اختبلؼ التضاد "  ،وإمنا أكثر اختبلؼ السلف من باب خبلؼ التنوع .
وكبن اآلف بُت زعم من يقوؿ إف من أدرؾ علم العربية يستطيع أف يدرؾ تفسَت القرآف وبُت من يقوؿ إف علم
العربية مع علم السلف مصدراف مهماف من مصادر التفسَت  ،والقوؿ الثاين أوىل فبل يينبغي التفريط ُب علم اللغة

وال التفريط ُب علم السلف  ،و ال ديكن أف يفهم تفسَت السلف إال دبعرفة اللغة  ،فليس بينهما تناقض بل كبلمها
مكمل ؼبن أراد أف يدخل ُب علم التفسَت .
ِّ
**********
المفسر
العلوم التي يحتاج إليها
ِّ

(ٕ)

ذكر اؼبؤلف – رضبو اهلل – بعد ذلك العلوـ اليت حيتاجها من أراد أف يفسر القرآف وذكر الكتب اؼبفيدة ُب كل
علم من العلوـ  ،فبدأ يتكلم عن علم اللغة العربية و معرفة أحكاـ الكلمة العربية من جهة إفرادىا وتركيبها وىو ما
نسميو " علم النحو " ٍ ،ب تكلم عن علم الببلغة ٍ ،ب أسباب النزوؿ والنسخ وىذا يرجع فيو إىل كتب اغبديث ،
ٍب معرفة اجململ واؼبفصل و ىذا يرجع فيو إىل علم األصوؿ وعلم اللغة ٍ ،ب االختبلؼ فيما جيوز هلل  وما
جيب عليو وىو علم االعتقاد إىل آخر كبلمو عن ىذه العلوـ الىت سبَّمها بعلم القراءات .
**********

(ٔ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٔٓٗ /
(ٕ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٔٔٔ-ٔٓ٘ /
- 14 -

حديثو عن الزمخشرى وابن عطيَّة – رحمهما اهلل -

قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل  [ : -ولما كان كتاباىما في التفسير قد أنجدا وأغارا  ،وأشرقا في سماء ىذا العلم
الدر من
وأنارا  ،وتنزال من الكتب التفسيرية منزلة اإلنسانية من العين  ،والذىب اإلبريز من العين  ،ويتيمة ِّ

الاللي  ،وليلة القدر من الليالي ] إىل أف قاؿ  [ :وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص  ،وكتاب
الزمخشري ألخص وأغوص  ،إال أن الزمخشري قائل بالطفرة  ،ومقتصر من الذؤابة على الوفرة  ،فربما

سنح لو آبي المقادة فأعجزه اعتياصو  ،ولم يمكنو لتأنيو اقتناصو  ،فتركو عقالً لمن يصطاده  ،وغفالً لمن

يرتاده ] (ٔ).

التعليق
يتضح من ىذه العبارات اليت أوردىا اؼبؤلف ثناؤه اؼبطلق على تفسَت الزـبشري وابن عطية ٍ ،ب ذكر بعد ذلك
الزـبشري أروؽ على اؼبعاين الببلغية .
فبُت أف كتاب ابن عطية أثقل عبارة  ،وأف
بعض ما دييز الكتابُت َّ
َّ
وقولو عن الزـبشري  [ :فربما سنح لو آبي المقادة فأعجزه اعتياصو ] كأنو يعٍت أف الزـبشري مل يستطع أف

يبُت مواطن الببلغة ُب بعض اؼبواضع فًتكها ؼبن جاء بعده .
ِّ
**********
قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل  [ : -واعتمدت في أكثر نقول كتابي ىذا على كتاب (( التحرير والتحبير )) ألقوال
أئمة التفسير من جمع شيخنا الصالح القدوة األديب (( جمال الدين أبي عبد اهلل محمد بن سليمان بن
حسن بن حسين المقدسي )) ُعرف (( بابن النقيب ))  -رحمو اهلل تعالى  -إذ ىو أكبر كتاب رأيناه
صنف في علم التفسير  ،يبلغ في العدد مائة سفر أو يكاد إال أنو كثير التكرير  ،قليل التحرير  ،مفرط
اإلسهاب لم يعد جامعو من نسخ كتب في كتابو كذلك كان فيو بحال التهذيب ومراد الترتيب ] (ٕ).

التعليق
ذكر اؼبصنف ىنا مصادره ُب النقل وأنو يعتمد كثَتاً على كتاب " التحرير والتحبَت " لشيخو اؼبعروؼ بػ ػ ػ " ابن

النقيب "  ،و قد سبق ذكر أيب حياف لشيخو عندما تكلم عن علم الببلغة فقاؿ  [ :الوجو الثالث  :كون
اللفظ أو التركيب أحسن وأفصح  ،ويؤخذ ذلك من علم البيان والبديع وقد صنف الناس في ذلك
تصانيف كثيرة  ،وأجمعها ما جمعو شيخنا األديب الصالح أبو عبد اهلل (( محمد بن سليمان النقيب )) ،
وذلك في مجلدين قدمهما أمام كتابو في التفسير ]  ،وُب ىذا اؼبقاـ أنبِّو على ٍ
خطأ شائ ٍع ُب نسبة ىذا

الكتاب وىو أف ىذين اجمللدين اللذين كتبهما " ابن النقيب " قد نُسبا خطأً إىل ابن القيم ُب كتابو " الفوائد "
وبُت ذلك ،
ومها ُب اغبقيقة البن النقيب  ،وقد حقق ىذا الكتاب الدكتور  /عادؿ سليماف دبكتب " اػبالدى " َّ
(ٔ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٖٔٔ /
(ٕ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٔٔٗ /
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وفبا يدؿ أيضاً على عدـ صحة نسبة ىذا الكتاب إىل ابن القيم أف ىذا الكتاب يثبت اجملاز بينما اؼبعروؼ عن
ابن القيم أنو ال يثبتو .
ويتضح من كبلـ أيب حياف أف شيخو " ابن النقيب " كانت مهمتو ُب ىذا الكتاب اعبمع فقط دوف التحرير ،
ولذلك قبد أبا حياف يذكر ُب تفسَته بعض اآلراء وينسبها قائبلً  ( :وذىب بعض من صبع ُب التفسَت إىل كذا
وكذا ) فيحتمل أف يكوف مراده هبذه العبارة ُب كتابو شيخو " ابن النقيب "  ،وفبا ديكن أف يستدؿ بو على مراده
ىذا عبارة ذكرىا أبو حياف ُب كتابو قائبلً  [ :وقد تق ّدم القول في أدنى الكسائي  :أدنأ بالهمز  ،ووقع البعض
من جمع في التفسير  ،وىم في نسبة ىذه القراءة للكسائي  ،فقال  :وقرأ زىير والكسائي شاذاً  :أدنأ ،

فظن أن ىذه قراءة الكسائي  ،وجعل زىيراً والكسائي شخصين  ،وإنما ىو زىير الكسائي يعرف بذلك ،

وبالفرقبي  ،فهو رجل واحد ] (ٔ)؛ فلو كانت ىذه العبارة موجودة ُب كتاب " ابن النقيب " ووقع اػبطأ منو

فيمكن أف يستدؿ بذلك على أف مراد السيوطي بقولو ( ذىب بعض من صبع ُب التفسَت ) شيخو " ابن النقيب
" واهلل أعلم .
**********
المفسرون من الصحابة
ِّ

قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل  [ : -والمنقول عنو الكالم في تفسير القرآن من الصحابة جماعة  ،منهم (( علي
بن أبي طالب ))  ،و (( عبد اهلل بن مسعود ))  ،و (( أبي بن كعب ))  ،و (( زيد بن ثابت ))  ،و (( عبد
اهلل بن عمرو بن العاص ))  ،فهؤالء مشاىير من أخذ عنو التفسير من الصحابة رضي اهلل عنو تعالى عنهم
 ،وقد نقل عن غير ىؤالء غير ما شيء من التفسير ] (ٕ).
التعليق
أيب بن
كعلي بن أىب طالب وعبداهلل بن مسعود و ّ
ذكر اؼبؤلف ىنا بعض من اشتهروا بالتفسَت من الصحابة ّ 
كعب وغَتىم  ،وىنا ترد عدة تساؤالت  :ىل ىؤالء الصحابة الذين ذكرىم اشتهر عنهم نقل التفسَت ؟ و ما
اؼبفسرين من الصحابة ؟ ؛ وذلك ألننا إذا نظرنا مثبلً إىل الروايات اؼبنقولة عن عبد اهلل بن عمرو
ىو ضابط شهرة ِّ

مفسري الصحابة ؟  ،و ىل يكفي
بن العاص ُ ب التفسَت قبدىا قليلةً فهل يعترب ىذا
الصحايب اعبليل من ّ
ّ
مفسري الصحابة فنقبل ذلك منو ؟
إطبلؽ أيب حياف أو غَته أف فبلناً وفبلناً من ِّ
وقد يقوؿ قائل  :إف معرفة ىذا ليس لو شبرة كبَتة  ،لكننا نقوؿ  :إف معرفة ىذا مهم من جهة ضبط اؼبعلومات ،
معُت لكونو من الصحابة فقط فهذا ال يصح علميَّاً .
أما أف ننسب أحداً إىل علم َّ
**********
(ٔ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٖ9ٙ /
(ٕ)" البحر احمليط " ( ٔ . ) ٔٔ9 /
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المفسرون من التابعين
ِّ

ومنهج التفسير في العصور المتقدمة لو والمتأخرة
قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل  [ : -ومن المتكلمين في التفسير من التابعين  ،الحسن بن أبي الحسن  ،و مجاىد
بن جبر  ،و سعيد بن جبير  ،و علقمة  ،و الضحاك بن مزاحم  ،و السدي  ،و أبو صالح  ،وكان الشعبي
يطعن على السدي و أبي صالح  ،ألنو كان يراىما مقصرين في النظر  .ثم تتابع الناس في التفسير وألفوا
فيو التأليف  ،وكانت تآليف المتقدمين أكثرىا إنما ىي شرح لغة  ،ونقل سبب  ،ونسخ  ،وقصص  ،ألنهم
كانوا قريبي عهد بالعرب  ،وبلسان العرب  ،فلما فسد اللسان وكثرت العجم  ،ودخل في دين اإلسالم
أنواع األمم المختلفو األلسنة  ،والناقصو اإلدراك احتاج المتأخرون إلى إظهار ما انطوى عليو كتاب اهلل
تعالى من غرائب التركيب  ،وانتزاع المعاني وإبراز النكت البيانية  ،حتى يدرك ذلك من لم تكن في طبعو ،
ويكتسها من لم تكن نشأتو عليها  ،وال عنصره يحركو إليها  ،بخالف الصحابة والتابعين من العرب  ،فإن
ذلك كان مركوزاً في طباعهم يدركون تلك المعاني كلها من غير موقف وال معلم  ،ألن ذلك لسانهم
وخطتهم وبيانهم  ،على أنهم كانوا يتفاوتون أيضاً في الفصاحة وفي البيان  ،أال ترى إلى قولو ( صلى اهلل

عليو وسلم ) حين سمع كالم ( ( عمرو بن األىتم ) ) في ( ( الزبرقان ) )  :إن من البيان لسحراً  ،وقد
أشرنا فيما تقدم إلى تفاوت العرب في الفصاحة ] (ٔ).

التعليق
إىل ىنا ديكن القوؿ بأف أبا حياف – رضبو اهلل – قد َّبُت لنا اؼبذىب العاـ الذي سيسَت عليو ُب تفسَته  ،ونأخذ

اآلف بعض النماذج من كتابو لنرى ىل ذكر ُب ثنايا كتابو شيئاً يرتبط دبنهجو ومل يذكره ُب اؼبقدمة أـ ال  ،وىل
التزـ باؼبنهج الذي ذكره ُب مقدمتو أـ خالفو .

(ٔ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٔٔ9 /
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النموذج األوؿ  :قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل – عند كبلمو على البسملة  [ :وقد تعرض المفسرون في كتبهم
لحكم التسمية في الصالة وذكروا اختالف العلماء في ذلك وأطالوا التفاريع في ذلك وكذلك فعلوا في
غير ما آية وموضوع ىذا كتب الفقو وكذلك تكلم بعضهم على التعوذ وعلى حكمو وليس من القرآن
بإجماع  .ونحن في كتابنا ىذا ال نتعرض لحكم شرعي إال إذا كان لفظ القرآن يدل على ذلك الحكم أو
يمكن استنباطو منو بوجو من وجوه االستنباطات ] (ٔ).
التعليق
نص عليو القرآف أو أمكن استفادتو من وجوه
َّبُت اؼبؤلف ىنا منهجو ُب التعامل مع آيات األحكاـ ؛ فما َّ
االستنباطات فإنو يذكره َّ ،أما ما ليس لو عبلقة باآلية فبل يذكره  ،وىذا التقييد الذي ذكره ُب تعاملو مع آيات
ينص عليو ُب مقدمة كتابو .
األحكاـ مل ّ

**********

النموذج الثاين  :قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل – عند تفسَته لقوؿ اهلل  ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪﯫ ﯬﯭﭼ

البقرة:14:

[ وقد تعرض الزمخشري ىنا لذكر فائدة تفصيل القرآن

وتقطيعو سوراً  ،وليس ذلك من علم التفسير  ،وإنما ىو من فوائد التفصيل والتسوير ] (ٕ).

التعليق
ىذه العبارة اليت أوردىا اؼبؤلف ديكن أف نستفيد منها فائدة مهمة نوضحها فيما يلي :
اعًتض اؼبؤلف ىنا على الزـبشري ُب إيراده أموراً ليست من علم التفسَت فهل نفهم من ذلك أف كل ما أورده أبو

حياف ُب كتابو إمنا ىو من علم التفسَت ؟  ،ومن اؼبعلوـ أف أبا حياف ذكر ُب كتابو أشياء كثَتة ليست من علم
علمي
التفسَت  ،فهل ننتقده كبن أيضاً ُب ىذا بناءً على انتقاده اللزـبشري ؟ فنقوؿ  :البد أف ننتبو إىل ملحظ ّ
مهم وىو أف انتقاده ىنا ؽبذا اؼبنهج الذي سلكو الزـبشري ال يعٍت التزامو بو  ،ولو طبقنا عليو  -رضبو اهلل -

انتقاده للزـبشري لوجدنا ُب كتابو معلوما ت كثَتة ليست من علم التفسَت  ،وإمنا مراده أف ينبهنا أف ىذه الفائدة
اليت ذكرىا الزـبشري ليست من علم التفسَت ؛ فبل يصح أف نبٍت علي انتقاده أكثر من ىذا ونلزمو منهجاًمل
يشًتطو على نفسو  ،و يستفاد من انتقاده للزـبشري فائد ًة علميةً ُب اؼبنهجية العامة للتفسَت و ىي أنو ليس كل
اؼبفسروف ُب كتبهم يعترب من علم التفسَت .
ما ذكره ِّ
**********

(ٔ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٕٔ9 /
(ٕ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٕٗ٘ /
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النموذج الثالث  :قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل – عند تفسَته لقوؿ اهلل  ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﭼ

البقرة4٢ :

 [ :وقد تكلم بعض الناس على أحكام السكنى  ،والعمرى  ،والرقبى  ،وذكر كالم

الفقهاء في ذلك  ،واختالفهم حين فسر قولو تعالى  :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ البقرة ، 4٢ :وليس في
اآلية ما يدل على شيء مما ذكر ]

(ٔ)

.
التعليق

التزـ اؼبؤلف ىنا دبنهجو كما ذكر سابقاً أنو ال يتكلم ُب القضايا الفقهية اليت مل تشر إليها اآليات ومل يدؿ عليها
ُب وجو من وجوه االستنباطات  ،والكبلـ على السكن وغَته ال عبلقة لو باآلية  ،والذي قصده اؼبؤلف هبذا
فسر ىذه اآلية .
الكبلـ ىو
القرطيب حيث استطرد ُب أحكاـ السكن عندما ّ
ّ
**********

النموذج الرابع  :قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل – عند تفسَته لقوؿ اهلل  ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ البقرة  [ : ٢2وقد نقل المفسرون عن ابن عباس والس ّدي

أخبار كثيرة  ،اللّو
وغيرىما قصصا كثيرا مختلفا في سبب اتخاذ العجل  ،وكيفية اتخاذه  ،وانجر مع ذلك ٌ
حديث صحيح  ،فتركنا نقل ذلك على عادتنا في ىذا
كتاب وال
ٌ
أعلم بصحتها  ،إذ لم يشهد بصحتها ٌ
الكتاب ] (ٕ).
التعليق

ديكن أف نأخذ من ىذا الكبلـ منهجو أيضاً  ،وقد أشار إىل ذلك ُب مقدمتو وأنو ال يذكر األخبار اليت مل تصح
عنده .
**********
النموذج اػبامس  :قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل –عند تفسَته لقوؿ اهلل  ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ البقرة  [ : ٤3لوال  :للتحضيض بمنزلة َّ
ىال ،
فيليها الفعل ظاىراً أو مضمراً  ،وحرف امتناع لوجود فيكون لها جواب  ،ويجيء بعدىا اسم مرفوع بها

عند الفراء  ،وبفعل محذوف عند الكسائي  ،وباالبتداء عند البصريين  ،والخبر محذوف عند جمهورىم ،

وعند بعضهم فيو تفصيل ذكرناه في (منهج السالك) من تأليفنا  ،وليست جملة الجواب الخبر  ،خالفاً
ألبي الحسين بن الطراوة  ،وإن وقع بعدىا مضمر فيكون ضمير رفع مبتدأ عند البصريين  ،ويجوز أن يقع
(ٔ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٖٓٚ /
(ٕ) " البحر احمليط " (ٔ . )ٖ٘9 /
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الجر فتقول  :لوالني ولوالك ولواله  ،إلى آخرىا  ،وىو في موضع جر بلو ال عند سيبويو ،
بعدىا ضمير ّ
وفي موضع رفع عند األخ فش  ،استعير ضمير الجر للرفع  ،كما استعاروا ضمير الرفع للجر في قولهم :

ما أنا كانت  ،وال أنت كانا .والترجيح بين المذىبين مذكور في النحو ] (ٔ).

التعليق
ىذا التفصيل ُب قضية (( لوال )) ينتقد على أيب حياف  ،ألنو خالف منهجو بذلك ومع ؿباولتو االختصار إال أف

علمو الذي برع فيو قد غلب عليو فراح خيتصر ىذه القضية ُب نظره ٍب يقوؿ إف تفصيلها ُب كتب النحو ،
والشك أف ىذا ـبالف ؼبنهجية التفسَت لعدـ فائدتو ُب بياف اؼبعٌت وال عبلقة لو باللفظة اؼبراد بياهنا ُب اآلية ،
لكن كما قلنا إف العلم الذي سبيز بو اإلنساف يغلب عليو دائماً وُب ظٍت أف أبا حياف لو تكلم ُب أسانيد الرجاؿ

لتطرؽ أيضاً إىل قضايا علم النحو .
َّ
ٍ
فعندئذ نعًتض عليو ؛
وكبن ال نعيب عليو ُب سَته على ىذا اؼبنهج لكن أف يكوف ىذا مراداً ُب علم التفسَت

فبُت أف ما ذكره إمنا ىو من علم النحو وليس من
وؽبذا قاؿ [ :والترجيح بين المذىبين مذكور في النحو ] ّ
علم التفسَت  ،وىذه اؼبعلومات وأمثاؽبا ىي اليت صعبت علم التفسَت .
**********

النموذج السادس  :قاؿ اؼبؤلف – رضبو اهلل – عند تفسَته لقوؿ اهلل  ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ البقرة  [ : 2٠٤وقد تكلم المفسرون
ىنا في حقيقة النسخ الشرعي وأقسامو  ،وما اتفق عليو منو  ،وما اختلف فيو  ،وفي جوازه عقالً  ،ووقوعو
وطولوا في ذلك  .وىذا كلو
شرعاً  ،وبماذا ينسخ  ،وغير ذلك من أحكام النسخ ودالئل تلك األحكام ّ ،
موضوعو علم أصول الفقو  ،فيبحث في ذلك كلو فيو  .وىكذا جرت عادتنا  :أن كل قاعدة في علم من
العلوم يرجع في تقريرىا إلى ذلك العلم  ،ونأخذىا في علم التفسير مسلمة من ذلك العلم  ،وال نطول
بذكر ذلك في علم التفسير  ،فنخرج عن طريقة التفسير  ،كما فعلو أبو عبد اهلل محمد بن عمر الرازي ،
المعروف بابن خطيب الري  ،فإنو جمع في كتابو في التفسير أشياء كثيرة طويلة  ،ال حاجة بها في علم
التفسير  .ولذلك حكي عن بعض المتطرفين من العلماء أنو قال  :فيو كل شيء إال التفسير .
وقد ذكرنا في الخطبة ما يحتاج إليو علم التفسير  .فمن زاد على ذلك  ،فهو فضول في ىذا العلم ،
ونظير ما ذكره الرازي وغيره  ،إن النحوي مثالً يكون قد شرع في وضع كتاب في النحو  ،فشرع يتكلم

في األلف المنقلبة  ،فذكر أن األلف في اهلل  ،أىي منقلبة من ياء أو واو ؟ ثم استطرد من ذلك إلى الكالم

في اهلل تعالى  ،فيما يجب لو ويجوز عليو ويستحيل  ،ثم استطرد إلى جواز إرسال الرسل منو تعالى إلى
(ٔ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٖٗٓ /
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الناس  ،ثم استطرد إلى أوصاف الرسول ( صلى اهلل عليو وسلم ) )  ،ثم استطرد من ذلك إلى إعجاز ما
جاء بو القرآن وصدق ما تضمنو  ،ثم استطرد إلى أن من مضمونو البعث والجزاء بالثواب والعقاب  .ثم
المثابون في الجنة ال ينقطع نعيمهم  ،والمعاقبون في النار ال ينقطع عذابهم  .فبينا ىو في علمو يبحث
في األلف المنقلبة  ،إذا ىو يتكلم في الجنة والنار  ،ومن ىذا سبيلو في العلم  ،فهو من التخليط
والتخبيط في أقصى الدرجة  ،وكان أستاذنا العالمة أبو جعفر أحمد بن إبراىيم بن الزبير الثقفي  ،ق ّدس اهلل
تربتو  ،يقول ما معناه  :متى رأيت الرجل ينتقل من فن إلى فن في البحث أو التصنيف  ،فاعلم أن ذلك ،
يظن أن المتغايرات متماثالت .
إما لقصور علمو بذلك الفن  ،أو لتخليط ذىنو وعدم إدراكو  ،حيث ّ

وإنما أمعنت الكالم في ىذا الفصل لينتفع بو من يقف عليو  ،ولئال يعتقد أنا لم نطلع على ما أودعو الناس

في كتبهم في التفسير  ،بل إنما تركنا ذلك عمداً  ،واقتصرنا على ما يليق بعلم التفسير  .وأسأل اهلل
التوفيق ] (ٔ).
التعليق
قعده اؼبؤلف ىنا خيالف ما سلكو من ذكر االستطرادات النحوية ُب كتابو والىت انتقدىا على
و ىذا التقعيد الذي ّ
غَته ُب أكثر من موضع .
**********

(ٔ) " البحر احمليط " ( ٔ . ) ٘ٔٔ /
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