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ملخص: 

تعددت م�ضارب املف�رشين، وتنوعت مناهجهم، يف طريقة تناولهم لتف�ضري كتاب اهلل 
اأنه ل ميكن الت�ضليم بكل ما يف هذا  تعاىل. فرتكوا تراثًا تف�ضرييًا من الأهمية مبكان، غري 
ومل  كتابه،  باألفاظ  تعبدنا  العاملني  ورب  منزًل،  ن�ضًا  لي�ص  املف�رشين  كالم  لأن  الرتاث، 

يتعبدنا باألفاظ املف�رشين.

تناول البحث اآلية التعامل مع هذا الرتاث يف نطاق الدعوة اإىل احلداثة واملعا�رشة، اإذ 
ل بد من النظر يف القراآن الكرمي بنظرة الع�رش الذي نعي�ص فيه، والواقع الذي نحياه، فاإن 
لكل زمن ظروفه اخلا�ضة التي متيزه عن غريه، والقراآن كتاب اهلل للنا�ص كافة، منذ نزوله 
على �ضيدنا حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم وحتى قيام ال�ضاعة. مع التاأكيد على اأن املعا�رشة 
)احلداثة( املن�ضودة يف التف�ضري، ل تقوم على اأ�ضا�ص جتاوز الن�ص القراآين، اأو ال�رشب بجهود 
املف�رشين ال�ضابقني عر�ص احلائط، واإمنا هي اللتزام بالن�ص الأ�ضلي، مع اإعادة النظر يف 

اجلهد الإن�ضاين املتعلق بتف�ضري هذا الن�ص مبا يتالءم وظروف الع�رش.
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Abstract: 
The approaches of the interpreters of the holy Quran varied and their 

methodologies diversified in the manner of their dealing with interpreting 
the Book of Almighty God. So, they left an important interpretation heritage. 
However, not all what is in this heritage can be taken as it is because the words 
of the interpreters are not revealed text. We are Allah’s worshippers through 
the expressions of his book and we are not worshippers for the expressions of 
the interpreters. 

This research deals with the mechanism of dealing with this heritage in 
the scope of the call for modernity and novelty. For we have to look at the 
Holy Quran with the view of the age and the reality in which we live. Each 
age has its special circumstances which distinguish it from other age. The 
Qurán is Allah’s Book for all people since it had been revealed to Prophet 
Mohammad, may Allah’s prayer and peace be upon him, till the Judgment Day. 
We emphasize that modernity (novelty) which is sought in the interpretation 
is not based on going beyond the Quranic text or rejecting the efforts of the 
previous interpretations. Rather, it is commitment to the original text and 
reconsideration of the human effort related to interpreting this text in a way 
which is appropriate to the circumstances of the age.
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متهيد:

ب�ضكٍل  فهمه  اأنَّ  يف  ريب  ول  اخلالد،  ود�ضتوره  الأول،  الإ�ضالم  م�ضدر  الكرمي  القراآن 
ة من تدّبره، ُبغية الو�ضول اإىل اللتزام  �ضليم هو غاية كّل م�ضلم، وهو الثمرة العلمية املرجوَّ

باأحكامه وتوجيهاته اإميانًا وعماًل ودعوة.
يف  النظر  على  حثَّنا  وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  اأنَّ  اهلل،  كتاب  من  مو�ضع  غري  يف  ويظهر 
ُروَن اْلُقْراآََن اأَْم َعَلى  كتابه، وتدّبر معانيه، وا�ضتنباط اأحكامه وِحَكمه. قال تعاىل: {اأََفاَل َيَتَدبَّ

ُقُلوٍب اأَْقَفاُلَها})1(. والأمر بتدبر القراآن الكرمي غري مقت�رٍش على فرتة زمنية بعينها.
يقول  كما   – للقراآن  ال�ضليم  ال�ضوي  الفهم  على  ي�ضاعد  الذي  الأمر  اأن  يف  �ضّك  ول 
القر�ضاوي- هو: »ُح�ضن تف�ضريه مبا يبنّي مقا�ضده ويو�ضح معانيه، ويك�ضف اللثام عّما فيه 

من كنوٍز واأ�رشار، ويفتح مغاليقه للعقول والقلوب«)2(.
النظري على تف�ضري كتاب اهلل قدميًا  الإقبال املنقطع  فاإننا ل ن�ضتغرب هذا  ومن هنا 
وحديثًا، حتى توّفر لدينا هذا الَكّم الهائل من الرتاث التف�ضريي الذي تزخر به مكتباتنا يف 

هذه الأيام.
وياأتي هذا البحث لبيان النظرة ال�ضائبة واملطلوبة جتاه هذا الرتاث التف�ضريي، وبيان 

الآلية الدقيقة يف التعامل معه.
زمنية  مرحلة  ولكل  متعددة،  زمنية  مراحل  يف  مّر  تف�ضريي  تراٌث  الآن  اأيدينا  فبني 
ظروفها وخمرجاتها، وكل تف�ضري من هذه التفا�ضري له طابعه اخلا�ص الذي مييزه عن غريه. 
منا�ضبًا  كان  منق�ضيًا  تراثًا  باعتبارها  نتجاوزها  هل  التفا�ضري؟  هذه  مع  نتعامل  فكيف 
حلقبة تاريخية م�ضت؟ اأم نتم�ضك بها بطريقة ت�ضاويها بالن�ص القراآين املقد�ص على منهج: 
{َقاُلوا َح�ْضُبَنا َما َوَجْدَنا َعَلْيِه اآََباَءَنا} )3(؟ اأم اإن هناك خياراً ثالثًا، ميثل املنهج املعتدل يف 

التعامل مع الرتاث التف�ضريي، وذلك من خالل العمل على تنقية هذا الرتاث والبناء عليه؟ 
ولدينا الآن دعوات للتجديد واملعا�رشة يف التعامل مع التف�ضري القراآين. ما طبيعة هذه 
الدعوات؟ واأين ال�ضلبية والإيجابية فيها؟ وما العالقة بني الأ�ضالة واملعا�رشة؟ واأين نحن 

من كل ذلك؟ 
هذه اأ�ضئلة اأ�ضا�ضية جاء هذا البحث ليبحث عن اإجابات �ضافية مقنعة لها.
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املبحث األول: 

علم التفسري وهداية القرآن: 

املطلب الأول- معنى التف�سري:  ◄ 
التف�ضري لغة: ال�رشح والبيان والك�ضف. وف�رّش ال�ضيء: و�ضحه واأبانه. وف�رشُت الفر�ص: 
اإظهار املعنى املعقول«)5(.  الأ�ضفهاين: »الَف�رش:  الراغب  اإذا ك�ضفته وعريته لينطلق)4(. قال 
قرِّ َواأَْح�َضَن َتْف�ِضرًيا} )6(. وهو ي�ضتعمل لغة يف  َثٍل اإِلَّ ِجْئَناَك ِباحْلَ قال تعاىل: {َوَل َياأُْتوَنَك مِبَ

الك�ضف احل�ضي ويف الك�ضف عن املعاين املعقولة، وا�ضتعماله يف الثاين اأكرث.
اأما يف ال�ضطالح، فاإن العلماء و�ضعوا له تعريفات كثرية، وهذه التعريفات واإن كانت 
خمتلفة من جهة اللفظ، فاإنها متحدة من جهة املعنى وما تهدف اإليه. فهي كلها تتفق على 
اأن علم التف�ضري علم يبحث يف بيان معاين القراآن على قدر الطاقة الب�رشية. فقد عرفه اأبو 
الإفرادية  واأحكامها  القراآن ومدلولتها  باألفاظ  النطق  باأنه: »علم يبحث عن كيفية  حيان 
والرتكيبية، ومعانيها التي حتمل عليها حالة الرتكيب، وتتّمات لذلك«)7(. وعرفه الزرقاين 
باأنه: »علم يبحث فيه عن اأحوال القراآن الكرمي من حيث دللته على مراد اهلل تعاىل بقدر 

الطاقة الب�رشية«)8(.
فعلم التف�ضري �ُضمي بهذا ال�ضم، ملا فيه من الك�ضف والتبيني. واخت�ص بهذا ال�ضم دون 
بقية العلوم، مع اأنها كلها م�ضتملة على الك�ضف والتبيني، لعالقته بالألفاظ القراآنية وبيان 
مراد اهلل منها، وجلاللة قدره، واحتياجه اإىل زيادة ال�ضتعداد، وق�ضده اإىل تبيني مراد اهلل 

من كالمه كاأنه هو التف�ضري وحده دون ما عداه)9(.
والإظهار،  والبيان  الك�ضف  اإىل  ي�ضري  الذي  التف�ضري،  لعلم  ال�ضابق  املفهوم  من  يظهر 
مدى حاجة هذا العلم اإىل اجلهد الب�رشي لإظهار الدللت املرادة من الألفاظ. فكلمة التف�ضري 
تقت�ضي وجود ن�ص لأن املف�رش يعكف على ذلك الن�ص للك�ضف عن املراد منه. والن�ص هنا 
هو اآيات القراآن الكرمي، ول يجوز جليل خماطب بالن�ص القراآين اأن يتخلى عن م�ضوؤوليته يف 
التف�ضري مكتفيًا بجهد الأجيال ال�ضابقة، لأّن القراآن متجدد يف خماطبة املكلفني، ومن واجب 

املخاَطب اأن ينظر يف القراآن، واأن ي�ضتنبط منه احلكم ال�رشعي، والقيم والتوجيهات.
املطلب الثاين- علم التف�سري وجتلية هداية القراآن:  ◄ 

علم التف�ضري له مرتبتان: الأوىل: تفا�ضري ركز اأ�ضحابها على تف�ضري الألفاظ الغريبة، 
واإعراب اجلمل، اأو بيان النكت البالغية، اأو الأحكام الفقهية، اأو التو�ضع يف الق�ض�ص ... الخ، 
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وكان ذلك ح�ضب ما برع به املف�رش من علوم. وهذه ت�ضكل كتب الرتاث التي حتتاج اإىل تنقية 
من الإ�رشائيليات والروايات ال�ضعيفة والآراء ال�ضقيمة.

والثانية: يتجاوز اأ�ضحابها هذه احلدود، ويجعلون هدفهم الأعلى جتلية هداية القراآن 
وتعاليمه، وحكمة اهلل فيما �رشع للنا�ص من اأحكام على وجه يجتذب الأرواح ويفتح القلوب. 
وهذه املرتبة هي اخلليقة با�ضم التف�ضري، كما يرى اأ�ضحاب املدر�ضة الإ�ضالحية يف التف�ضري، 
املتميز يف  الإ�ضالحي  �ضار على منهجه  الأفغاين، ومن  الدين  ال�ضيد جمال  ويف مقدمتهم 
الدعوة اإىل املعا�رشة، والعر�ص اجلديد لتف�ضري القراآن الكرمي من املف�رشين، كالإمام حممد 

عبدة وال�ضيخ حممد ر�ضيد ر�ضا.
ول يخفى اأّن اأ�ضحاب املدر�ضة الثانية قد اأفادوا كثرياً من منهج املدر�ضة الأوىل يف 
التف�ضري، وبنوا عليه. فكانت املدر�ضة الأوىل كالأ�ضا�ص والثانية كالبنيان، ومتام البناء يطلق 

على جمموع الثنتني، ولول الأوىل ملا جتلت الثانية.
البعد عن هداية  ابتعدوا كل  باأن امل�ضلمني قد  التجديدية  اأ�ضحاب املدر�ضة  اأدرك  لقد 
القراآن وتوجيهاته يف ال�ضيا�ضة والقت�ضاد، والجتماع والرتبية، والفكر والت�رشيع، وجهلوا 
�ضننه الجتماعية يف التغيري والبناء، وهذا كله �رش الركود احل�ضاري الذي عا�ضه امل�ضلمون 
قرونا طويلة، ف�ضاع التخلف وتعددت مظاهره، فانربى هوؤلء لتغيري الأو�ضاع وجتديدها 

والأخذ باأيدي امل�ضلمني من اأجل اخلروج بهم من دائرة التخلف.
القدامى اعتناءهم باملماحكات  الأفغاين على املف�رشين  الدين  ال�ضيد جمال  لذا عاب 
احلياة  لقيادة  �ضالح  هو  حيث  من  القراآن  يف  النظر  عن  وابتعادهم  والكالمية،  اللغوية 
واحتواء احلقائق الكونية والجتماعية والأخالقية، فيقول رحمه اهلل يف حديثه عن القراآن: 
»واإين لآ�ضف اإذ دفن امل�ضلمون بني دفتيه الكنوز وطفقوا يف فيايف اجلهل يفت�ضون عن الفقر 
املدقع ... وكيف ل اأقول وا اأ�ضفاه واإذا نه�ص اأحد لتف�ضري القراآن فال اأراه يهيم اإل بباء الب�ضملة 
ويغو�ص، ول يخرج من خمرج حرف �ضاد ال�رشاط حتى يهوي هو ومن يقراأ ذلك التف�ضري يف 
هوة عدم النتفاع مبا ا�ضتمل عليه القراآن من املنافع الدنيوية والأخروية- مع ا�ضتكماله 

الأمر على اأمت وجوههما- فعم اجلهل وتف�ضى اجلمود«)10(.
واإنها لثورة على املناهج التف�ضريية ال�ضلبية، ومنها كتب التف�ضري الباطني التي حوت 
كثرياً من ال�ضطحات التي ت�رش بتقدم الأمة وعلو �ضاأنها، واأي�ضًا التف�ضريات الفل�ضفية التي 
حوت علم الكالم والعبارات اجلافة التي ل تزيدنا اإل تعقيداً وبعداً عن و�ضطية املنهج الرباين 
مباحث  يف  تغرقه  لأنها  وهدايته،  القراآن  نور  امل�ضلم  عن  حتجب  املناهج  وهذه  وعدالته. 
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لفظية وكالمية، وم�ضطلحات غريبة ي�ضعب عليه فك مغاليقها وحل رموزها، حتول دون 
القراآن والنتفاع بتعاليمه. فقال م�ضتنكرا: »ان�رشفنا عن الأخذ بروح  اإىل هداية  الو�ضول 
القراآن والعمل مبعانيه وم�ضامينه، اإىل ال�ضتغال باألفاظه واإعرابه والوقوف عند بابه دون 
اأحكام  حول  ومناق�ضات  األفاظا  القراآن  مع  حملنا  اليوم  نحن  واإمنا  حمرابه،  اإىل  التخطي 
فر�ضية، وا�ضتنتاجات لي�ضت يف م�ضلحة الب�رش ول هي من و�ضائل هدايتهم اإىل الإميان به، 

واأ�ضفنا اإليه من ال�رشح والتف�ضري مال يح�ضل له �ضوى الإغراب واإر�ضاء العامة«)11(.
فاملف�رش يف نظر رجال هذه املدر�ضة ل يقوم بدر�ص تطبيقي لقواعد الإعراب اأو نكات 
عقول  يف  ر�ضخ  ما  يقتلع  اأن  ة  احلقَّ وظيفته  واإمنا  الكرمي،  القراآن  ن�ضو�ص  على  البالغة 
امل�ضلمني من اأفكار خاطئة ومفاهيم مزيفة عن احلقائق الدينية، واأن يحيي تلك التعاليم يف 
نفو�ص امل�ضلمني، اأو بعبارة اأخرى يجب اأن نبني ال�ضخ�ضية الإ�ضالمية املتكاملة واملجتمع 

الإ�ضالمي الفا�ضل املتوازن)12(.
القراآين،  الن�ص  مع  للعالقة  جديدة  طريقًا  نفتح  اأن  اأمكننا  الدعوة  هذه  من  انطالقًا 
ا�ضتقر  العالقة حتّدد للتف�ضري هدفا مغايراً ملا  )13(. هذه  )القراآن كتاب هداية(  اأن  �ضعارها 
 : عبده-  حممد  ال�ضيخ  قال  كما  اإنه-  ال�ضلبي،  الجتاه  ميثل  الذي  التقليدي  التف�ضري  عليه 
»ذهاب املف�رّش اإىل فهم املراد من القول وحكمة الت�رشيع يف العقائد والأحكام على وجه 

يجذب الأرواح وي�ضوقها اإىل العمل والهداية املودعة يف الكالم«)14(.
الإلهّي ل ميكن �ضبط دللته نهائيًا،  الوحي  باأّن  للقول  املنار ي�رّشع  »يف هذا كان 
اأف�ضل  فهمًا  يتيحان  املقّد�ص  الن�ص  مع  جدلهما  يف  الإن�ضانيني  واملعرفة  التاريخ  واأن 
واأ�ضمل لدللت احلقيقة الكامنة يف الن�ص املوحى. اإنه امل�ضار الذي �ضيتحدد تدريجيًا حتى 
نهاية القرن الع�رشين والذي ت�ضبح معه قد�ضية الن�ّص القراآين-يف جانب منها- مو�ضولة 
اإىل املعنى يتحقق باجلدل مع طاقات الإن�ضان،  التو�ضل  اأن  اأي  بالإن�ضان واأفقه وثقافته؛ 

وباعتبار فاعلّية واقعه الفكرّي والجتماعّي«)15(.
بعده  من  الداعني  لكل  عبده  حممد  ر�ضمه  الذي  اجلديد  التف�ضريي  املنهج  هو  هذا 
للمعا�رشة واحلداثة يف التف�ضري، نبه اإىل �رشورة وجود اإدراك اأمثل للعالقة بني عمل املف�رشرِّ 
ومقا�ضد ال�رشيعة. وتكمن اأهمية هذا التوجه يف اعتبار اأن الواقع وحتدياته املختلفة لهما 
تعامل  يف  املرجعية  الدائرة  يو�ضع  وهذا  القراآين،  الن�ص  يف  املودعة  احلقيقة  فهم  يف  اأثر 

املف�رّش مع الن�ص القراآين.
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املبحث الثاني: 

املفهوم اإلجيابي والسليب للمعاصرة: 

املطلب الأول- اأبعاد الدعوة للتجديد واملعا�رصة يف التف�سري:  ◄ 
هل الدعوة اإىل املعا�رشة والتجديد تعني ذلك املنهج الذي ارت�ضاه بع�ص امل�ضتغربني 
ممن اأ�ضيبوا ب�ضدمة ح�ضارية يف بداية القرن املا�ضي نتيجًة لالنبهار مبا و�ضل اإليه الغرب 
من التقدم العلميرِّ وال�ضناعيرِّ والع�ضكريرِّ ف�ضاغوا اأفكارهم من خالل ذهنيٍة منهزمة اأمام 
ما اأنتجته الثقافة الغربية؟ وهل هي تلك النظرة العقلّية للن�ص القراآين جمرَّدة عن الوحي؟ 
اأو النابعة من قناعات فكريرِّة غالبًا ما تكون من خملَّفاِت ال�ضت�رشاق؟ مما يجعل �ضاحبها 

يتخبَّط تخبُّطًا وا�ضحًا ويْنَحرُف انحرافًا �ضديداً يف فهم الإ�ضالم .
ل يخفى اأن الذي ينظر يف الن�ص القراآين- يف حالٍة كهذه- �ضيكون م�ْضتَلبًا ِمْن ِقَبل 
الغرب، ويكون هو املعيار يف حتديد مفهوم املعا�رشة، وهو امل�ضيطر عليه يف فهم احل�ضارة. 
املغلوب  )تقليد  بـ  ال�ضهرية،  نظريته  َخْلدون يف  ابُن  عليها  ا�ضطلح  التي  احلالة  وهذه هي 
وِزيرِّه ونحلته  �ضعاره  بالغالب يف  بالإقتداء  اأبداً  املغلوب مولٌع  »اإن  ، حينما قال:  للغالب( 
و�ضائر اأحواله وعوائده، وال�ضبب يف ذلك اأن النف�ص اأبداً تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت 

اإليه«)16(. 
اأن هذا العتقاد بالكمال يف ح�ضارة الغالب نده وا�ضحًا يف كثرٍي من  ول �ضك يف 
ون باحلياة ال�ضيا�ضية والجتماعية والقت�ضادية  اأدبيات امل�ضتغربني، الذين دائمًا ما يب�رشرِّ
اأو معيار  والفل�ضفة دون وعي  والآداب  العلوم  الغربية يف  الو�ضعية  وباملناهج  اأوربا،  يف 
ديني. ولعل يف مقدمة هوؤلء طه ح�ضني الذي يقول بكل �رشاحة: »اإنَّ �ضبيل النه�ضة وا�ضحٌة 
م�ضتقيمٌة لي�ص فيها عوج ول التواء، وهي اأْن ن�ضري �ضرية الأوربيني ون�ضلك طريقهم لنكون 
ُيَحّب  وما  وُمررِّها،  ُحلِوها  و�رشرِّها،  خرِيها  احل�ضارة:  يف  �رشكاء  لهم  ولنكون  اأنداداً،  لهم 
منها وما ُيكره، وما ُيْحمد منها وما ُيعاب«)17(. وهذه الدعوة من طه ح�ضني تعرب عن واقع 
الهزمية النف�ضية، والنبهار بح�ضارة الغرب، اإىل درجة التواري خجاًل من الثقافة الإ�ضالمية 
الأ�ضيلة. هذه الثقافة التي لو فتح لها قلبه وروحه، لأدرك متامًا اأنها مل تكن يف يوم من 
الأيام عائقًا اأمام التقدم والتطور املادي واحل�ضاري، بل على العك�ص من ذلك متامًا فهي 

الرائدة يف هذا املجال، والداعية اإىل الأخذ بزمام العلم واملعرفة.
اإذا كانت هذه هي املعا�رشة وهذا هو التجديد، فاإن ذلك وبال �ضك �ضينتج لنا تف�ضرياً 
التي  النظرة هي  القراآن ب�ضلة. ولعل مثل هذه  اإىل  للقراآن غريبًا عن م�ضمونه، بل ل ميت 
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الهداية  مثل:  من  كتبًا  لنا  فاأظهرت  التف�ضري،  يف  املنحرفة  الجتاهات  بع�ص  لنا  اأنتجت 
والعرفان لأبي زيد الدمنهوري، ور�ضالة الفتح لعبد الرحمن فراج، وحماولة لفهم ع�رشي 

للقراآن مل�ضطفى حممود.
اإّن العتقاد باأن املعا�رشة تقوم على اأ�ضا�ص جتاوز الن�ص القراآين والتنكر له، اأمر ل 
ميكن اأن يكون مقبوًل، لأّن املعا�رشة املن�ضودة يف التعامل مع الن�ص القراآين تعني اللتزام 
بالن�ص الأ�ضلي، مع اإعادة النظر يف اجلهد الإن�ضاين املتعلق بتف�ضري هذا الن�ص، مبا يتالءم 
الإن�ضان هو  القراآين، لأّن  الن�ص  الإن�ضاين يف فهم  الدور  اإنكار  اإذ ل ميكن  الع�رش،  وظروف 
التكليف، ولو  اأمر  املخاطب به، ويتجدد اخلطاب يف كل حلظة مع كل مكلف لكي ي�ضتقيم 
اإّل بخطاب متجدد يخاطب الأجيال املتعاقبة  توقف اخلطاب لتوقف التكليف، فال تكليف 
على الدوام لكي ي�ضتمر الرتباط قويًا بني الن�ضو�ص النقلية والأجيال املتالحقة، وكل جيل 
مكلف بقراءة الن�ص وتف�ضريه مع التزام �رشوط التف�ضري، ول ن�ضتطيع الدعاء باأّن جياًل من 
الأجيال قد انفرد بحق تف�ضري القراآن الكرمي، ولو �ضح ذلك لتوقف الن�ص عن العطاء)18(. ولو 
الر�ضول  اأنزل عليه، وهو  الذي  ال�ضخ�ص  الكرمي، لكان  القراآن  اأن يخت�ص بتف�ضري  كان لأحٍد 
املجال  يبقى  كاماًل، حتى  القراآن  يف�رّش  مل  الر�ضول  اأن  نعلم  ولكننا  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى 
مفتوحًا للنظر والتدبر، في�ضتمر الن�ص القراآين يف النماء والعطاء، من خالل تف�ضري متجدد 

يجمع بني الأ�ضالة واملعا�رشة.
املطلب الثاين- حتديد مفهوم املعا�رصة والتجديد:  ◄ 

التف�ضري ل  اإىل املعا�رشة والتجديد يف  الدقة املراد من الدعوة  حتى نبني على وجه 
معاٍن  ثالثة  يتكوَّن من  اللغوي  معناه  فالتجديد يف  امل�ضطلح وحتديده،  هذا  بيان  بد من 

مت�ضلة، وهي)19(: 
اإن ال�ضيء املجدَّد قد كان يف اأول اأمره موجوداً، وللنا�ص به عهد .  - 

ه واأباله و�ضار قدميًا .  اإن هذا ال�ضيء قد طراأ عليه ما غريَّ - 

اإن ذلك ال�ضيء قد اأعيد اإىل مثل احلالة التي كان عليها قبل اأْن يبلى ويخلق - 

ويف القراآن الكرمي جاء ذكر )التجديد( مبعنى الإحياء والبعث والإعادة، وهي معان 
َبْل ُهْم يِف  ِل  اْلأَوَّ ْلِق  تتفق مع املعنى اللغوي للتجديد، كما يف قوله تعاىل: {اأََفَعِييَنا ِباخْلَ
ا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد َبْل  َلْلَنا يِف اْلأَْر�ِص اأَِئنَّ َلْب�ٍص ِمْن َخْلٍق َجِديٍد} )20(، وقوله: {َوَقاُلوا اأَِئَذا �ضَ
ِهْم َكاِفُروَن} )21(. قال الطربي: »منكرين قدرة اهلل على اإعادتهم خلقًا جديداً بعد  ُهْم ِبِلَقاِء َربرِّ

فنائهم وبالئهم«)22(، وهذا التف�ضري- كما ترى- من�ضجٌم مع املعنى اللغوي للتجديد. 
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يقول ال�ضيخ القر�ضاوي: »اإن التجديد ل�ضيء ما: هو حماولة العودة به اإىل ما كان عليه 
يوم ن�ضاأ وظهر، بحيث يبدو مع قدمه كاأنه جديد، وذلك بتقوية ما وهى منه، وترميم ما بلي، 
ورتق ما انفتق، حتى يعود اأقرب ما يكون اإىل �ضورته الأوىل ... فالتجديد لي�ص معناه تغيري 
التجديد يف  لي�ص من  اآخر م�ضتحدث مبتكر، فهذا  ال�ضتعا�ضة عنه ب�ضيء  اأو  القدمي،  طبيعة 
�ضيء«)23(. اأما اأبو الأعلى املودودي فريى اأن حقيقة التجديد هي »عبارة عن تطهري الإ�ضالم 

من اأدنا�ص اجلاهلية، وجالء ديباجته حتى ي�رشق كال�ضم�ص لي�ص دونها غمام«)24(.
والعالجات  احللول  وتقدمي  البدائل،  اإبراز  على  يعمل  الذي  هو  احلقيقي  فالتجديد 
واإعادة  وحتليله  ودرا�ضته  وتقوميه  القدمي  ا�ضتيعاب  اأ�ضا�ص  على  املزمنة،  الأمة  لأمرا�ص 
قراءته، واإدراك حتديات احلا�رش من اأجل ا�ضت�رشاف متطلبات امل�ضتقبل املن�ضود. هناك اإذن 
الإن�ضاين وقدرته  العقل  الواقع وما يفرزه من ق�ضايا وم�ضتجدات، وبني  عالقة قائمة بني 

على �ضنع الأفكار القادرة على مواجهة حتديات الواقع املعا�رش.
الفكر والثقافة واملنهج، ولي�ص املق�ضود  التجديد هو جتديد يف  اأن  اإىل  هكذا نخل�ص 
بالتجديد هنا هو التجديد يف ثوابت الدين، كما هو ديدن بع�ص التيارات الفكرية. اإن الدين 
باعتباره وحيًا اإلهيًا ل يجوز فيه الزيادة ول التغيري اأو التبديل اأو الن�ضخ اأو التعطيل بحجة 

ف�ضاد الع�رش، وما اأ�ضبه ذلك مما من �ضاأنه اأن يحرف الكلم عن موا�ضعه)25(.
وهذا ما يوؤكد عليه حممد اأ�ضد بقوله: »فنحن ل نحتاج اإىل فر�ص اإ�ضالح على الإ�ضالم 
اإليه فعاًل،  الذي نحتاج  اأما  الإ�ضالم كامل بنف�ضه من قبل،  كما يظن بع�ص امل�ضلمني، لأن 
فاإمنا هو اإ�ضالح موقفنا من الدين مبعاجلة ك�ضلنا وغرورنا وق�رش نظرنا، وبكلمة واحدة 
معاجلة م�ضاوئنا نحن، ل امل�ضاوئ املزعومة يف الإ�ضالم، ولكي ن�ضل اإىل اإحياء اإ�ضالمي، 
فاإننا ل نحتاج اإىل اأن نبحث عن مبادئ جديدة يف ال�ضلوك ناأتي بها من اخلارج، اإننا نحتاج 

فقط اإىل اأن نرجع اإىل تلك املبادئ املهجورة فنطبقها من جديد«)26(.
ت�ضت�ضحب  اأن  بد  ل  القراآين،  التف�ضري  يف  املن�ضودة  املعا�رشة  اأن  �ضبق  مما  ن�ضتنتج 
فهم ال�ضلف، بعيداً عن اإ�ضقاطه اأو تقدي�ضه)27(، وهكذا ل يكون التجديد اإلغاء لالأ�ضل، واإمنا 
ال�ضوء، وحما�رشة  نوابت  وا�ضتئ�ضال  الواقع،  على  تنزيلها  واإعادة  الينابيع،  اإىل  هو عودة 
البدع واخلرافات والأوهام، وعودة اإىل حتريك وت�ضغيل اآليات التغيري الجتماعي، والتعامل 
األفها  التي  والرخاوة  ال�ضرتخاء  ومعاجلة حالت  الراكدة،  الربك  وهز  اجلارية،  ال�ضنن  مع 
النا�ص، واإعادة فح�ضها واختبارها وت�ضويبها. »اإن التجديد يف احلقيقة هو نوع من التغيري 

املنهجي املن�ضبط بقيم الكتاب وال�ضنة«)28(.
فقط،  باحلا�رش  يتعلقان  اإمنا  واملعا�رشة  التجديد  اأن  هنا،  اإليه  الإ�ضارة  جتدر  ومما 
اأما فهم ال�ضلف، فهو جتديد واإبداع  اأبناوؤه،  يف حني يكون للم�ضتقبل جتديده الذي ي�ضنعه 
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يف املا�ضي، وهو نقطة النطالق، لتجديد احلا�رش، فالتجديد للحا�رش يبداأ يف حني توقف 
الأ�ضالف، وجتديد امل�ضتقبل يبداأ من حيث اأنهينا العمل، فوعي امل�ضلمني مت�ضل ومتوا�ضل 

ومرتاكم وهذا جزء من الوراثة ال�ضاحلة)29(.
املطلب الثالث- دور الإمام حممد عبده يف الدعوة اإىل التجديد واملعا�رصة:  ◄ 
اإىل  ننظر  اأن  بد  ل  اأبعادها،  وبيان  والتجديد  للمعا�رشة  الدعوة  مفهوم  حتديد  بعد 
املو�ضوع من خالل رمز من رموز هذه الدعوة يف جمال التف�ضري)30( وهو الإمام حممد عبده 

رحمه اهلل. 
مل يكن التجديد الذي نادى به الإمام حممد عبده هدمًا للما�ضي، ول ق�ضاء على الرتاث، 
بل كان جمعًا بني الأ�ضالة واملعا�رشة، وكان توظيفًا للرتاث يف خدمة الع�رش، واإخ�ضاع 
ظواهر الع�رش احلديثة اإىل اأحكام ال�رشيعة الغراء. واإميانًا من ال�ضيخ حممد عبده باأن التجديد 
ل ينبع اإل من عقيدة را�ضخة توؤمن اأن فيه �ضالحًا لالأمة، وىّل وجهه �ضطر التجديد الديني 
اأوًل ومتّثل هذا يف اجتاهه اإىل اإ�ضالح الأزهر ال�رشيف والعناية بالتعليم الديني؛ لأنه اأ�ضا�ص 

بناء الأمة، ويف �ضوء التوجيهات الدينية ميكن �ضياغة �ضخ�ضية الأمة.
النظر  اإىل  يدعو  دين  اأنه  وبيان  عنه،  الدفاع  اإىل  تدفعه  الإ�ضالم  على  غريته  وكانت 
والعتبار، وك�ضف ما يف الكون من اأ�رشار. وكثرياً ما ركز يف كتاباته على دعوة الإ�ضالم اإىل 
العلم، وبيان اأنه ل توجد خ�ضومة بني الدين والعلم احلديث، بل بالعك�ص فاإن الإ�ضالم يدعو 

اإىل التجديد، واإىل اإعداد القوة بكل اأ�ضكالها، ومبا يتنا�ضب مع كل ع�رش وزمان)31(.
بنى الإمام حممد عبده دعوته اإىل التجديد على الأ�ض�ص الآتية)32(: 

التخلي عن رذائل اجلهل والتقليد واخلرافات. - 

التحلي بالعلم واحرتام العقل والتفكري.  - 

اجلمع بني الأ�ضالة واملعا�رشة، واأنه ل خ�ضومة بني الدين والعلم والتجديد.  - 

اإن دعوة الإمام حممد عبده اإىل التجديد واملعا�رشة والإ�ضالح، تقوم على اجلمع بني 
الأ�ضالة واملعا�رشة، لأنها تعتمد على اأ�ض�ص الإ�ضالم وتعاليمه، حتى ل يكون هناك اإفراط 
يف جمال التجديد وحتكيم العقل فيحدث انفالت من تعاليم الدين. ويف الوقت نف�ضه ل ينبغي 
اأن يراوح النا�ص مكانهم، ويظلون كما هم دون تقدم اأو تطوير اأو جتديد. والدين بن�ضو�ضه 

هو احلكم يف كل الأحوال، بحيث ل يحدث �ضطط اأو اإفراط اأو تفريط. 
ومع ما للدعوة اإىل التجديد من اإيجابيات)33(، فاإن فيها بع�ص ال�ضلبيات التي قد يقع 
فيها بع�ص العلماء واملفكرين واملجددين، اأمثال ال�ضيخ حممد عبده وغريه، لأنهم ب�رش. ومع 
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احرتامنا وتقديرنا لالإمام حممد عبده، وما اأ�ضداه للفكر الإ�ضالمي من اأياٍد، فال مينعنا هذا 
اإل  راأيه وُيرّد  اإن�ضان يوؤخذ من  التي وقع فيها، لأن كل  ال�ضطحات  اأن نعرت�ص على بع�ص 

امل�ضطفى �ضلى اهلل عليه و�ضلم.
ولعل كثرياً مما وقع به حممد عبده من �ضطحات يعود لإعطاء العقل حرية وا�ضعة يف 
فهم الن�ص، ولو كان ذلك على ح�ضاب �ضحيح املاأثور، فلجاأ يف بع�ص الأحيان اإىل تاأويالت 
منوذجني  بذكر  هنا  و�ضنكتفي  عنها.  قلمه  ينزه  اأن  به  الأجدر  كان  القراآين،  للن�ص  غريبة 
املالئكة،  عن  حديثه  عند  اآدم  ق�ضة  يف  غريبة  تاأويالت  من  عنه  جاء  مبا  اأحدهما  يتعلق 

والآخر تاأويله حلاثة الفيل.
تاأويلته يف ق�سة اآدم:  ♦ 

يقول: »وذهب بع�ص املف�رشين)34( مذهبًا اآخر يف فهم معنى املالئكة، وهو اأن جمموع 
نبات وخلقة حيوان، وحفظ  اإمناء  بالأعمال، من  املالئكة من كونهم موكلني  ورد يف  ما 
اإن�ضان، وغري ذلك، فيه اإمياء اإىل اخلا�ضة، مبا هو اأدق من ظاهر العبارة«)35( ، ثم يقول بعد 

ذلك يف ثنايا تف�ضريه: 
الأر�ص  تهيئة  الأر�ص، هو عبارة عن  الإن�ضان خليفة يف  املالئكة بجعل  اإخبار  »اإن 
... لوجود نوع من املخلوقات يت�رشف فيها ... و�ضوؤال املالئكة عن جعل خليفة يف�ضد يف 
بيان  كلها،  الأ�ضماء  اآدم  وتعليم   ... لذلك  الإن�ضان  ا�ضتعداد  يف  ملا  ت�ضوير  هو   ... الأر�ص 
ل�ضتعداد الإن�ضان لعلم كل �ضيء يف هذه الأر�ص وانتفاعه يف ا�ضتعمارها، وعر�ص الأ�ضماء 
على املالئكة، و�ضوؤالهم عنها، وتن�ضلهم يف اجلواب، ت�ضوير لكون ال�ضعور الذي ي�ضاحب كل 
روح من الأرواح املدبرة للعوامل حمدوداً ل يتعدى وظيفته. و�ضجود املالئكة لآدم، عبارة عن 
ت�ضخري هذه الأرواح والقوى له، ينتفع بها يف ترقية الكون، مبعرفة �ضنن اهلل تعاىل يف ذلك. 
واإباء اإبلي�ص وا�ضتكباره عن ال�ضجود، متثيل لعجز الإن�ضان عن اإخ�ضاع روح ال�رش ... وي�ضح 
اأن يراد باجلنة الراحة والنعيم ... وباآدم نوع الإن�ضان ...وبال�ضجرة معنى ال�رش واملخالفة ... 

وب�ضكنى اجلنة والهبوط منها اأمر التكوين«)36( .
لقد اأراد الإمام اأن يقرب البعيدين عن الدين، ولكنه رحمه اهلل ن�ضي اأنه بعمله هذا يقرب 
املتدينني من غريهم، كما قال ال�ضيخ م�ضطفى �ضربي)37(. لقد قدم الإمام تنازلت كثرية 
الأثر فيما بعد)38(، وبخا�ضة عند  اأ�ضواأ  راأينا لها  التنازلت  التاأويل، هذه  حينما فتح باب 
هوؤلء الذين مل تخالط ب�ضا�ضة الإميان قلوبهم. »اإن هذه الآيات التي اأّولها الإمام ل حتتمل 
قطعية  اإن  نعم،  كذلك.  دللتها  يف  قطعية  فهي  ثبوتها  يف  قطعية  هي  وكما  التاأويل.  هذا 
الدللة واإن مل ُت�ضتفد من اللفظ نف�ضه، لكنها هنا ت�ضتفاد من اأمر اآخر، وهو ذكرها يف مواطن 
كثرية. فلقد ذكرت هذه الق�ضة يف القراآن مرات كثرية، ومثلها لفظ املالئكة. وقول الإمام 
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باأن جمموع ما ورد يف املالئكة فيه اإمياء للخا�ضة مبا هو اأدق من ظاهر العبارة، ل نر�ضاه 
منه ول ن�ضلمه له، ذلك اأن عبارات القراآن غاية يف الو�ضوح، بحيث يكون اخلروج على ظاهر 
معناها ذهابًا اإىل الرمزية والإ�ضارات اخلفية التي ي�ضتنكرها اأمثال الإمام. واإذا كانت اأخبار 
املالئكة يف القراآن ميكن اأن يفهم منها ما هو اأدق من عبارتها، فجائز اأن يقال ذلك كذلك 

يف اآيات البعث ومعجزات الأنبياء، وغري ذلك من الآيات«)39(.
تاأويله حلادثة الفيل:  ♦ 

الثاين ف�ضا يف جند احلب�ضي داء اجلدري  اليوم  الفيل: »ويف  ل�ضورة  يقول يف تف�ضريه 
واحل�ضبة. قال عكرمة: وهو اأول جدري ظهر ببالد العرب. وقال يعقوب بن عتبة: فيما حّدث: 
اإن اأول ما روؤيت احل�ضبة واجلدري ببالد العرب ذلك العام)40(. وقد فعل ذلك الوباء باأج�ضامهم 
ما يندر وقوع مثله. فكان حلمهم يتناثر ويت�ضاقط، فذعر اجلي�ص و�ضاحبه وولوا هاربني، 
واأ�ضيب احلب�ضي، ومل يزل ي�ضقط حلمه قطعة قطعة، واأمنلة اأمنلة حتى ان�ضدع �ضدره ومات 
ال�ضورة  لنا هذه  بينت  وقد  به.  العتقاد  الروايات، وي�ضح  عليه  اتفقت  ما  يف �ضنعاء. هذا 
الكرمية اأن ذلك اجلدري اأو تلك احل�ضبة ن�ضاأت من حجارة ياب�ضة �ضقطت على اأفراد اجلي�ص 
بو�ضاطة فرق عظيمة من الطري مما ير�ضله اهلل مع الريح. فيجوز لك اأن تعتقد اأن هذا الطري من 
جن�ص البعو�ص اأو الذباب الذي يحمل جراثيم بع�ص الأمرا�ص، واأن تكون هذه احلجارة من 
الطني امل�ضموم الياب�ص الذي حتمله الرياح فيعلق باأرجل هذه احليوانات، فاإذا ات�ضل بج�ضد 
دخل يف م�ضامه، فاأثار فيه تلك القروح التي تنتهي باإف�ضاد اجل�ضم وت�ضاقط حلمه. واأن كثريا 
من هذه الطيور ال�ضعيفة يعد من اأعظم جنود اهلل يف اإهالك من يريد اإهالكه من الب�رش، واأن 
هذا احليوان ال�ضغري- الذي ي�ضمونه الآن باملكروب- ل يخرج عنها. وهو فرق وجماعات ل 
يح�ضي عددها اإل بارئها . . ول يتوقف ظهور اأثر قدرة اهلل تعاىل يف قهر الطاغني، على اأن 
يكون الطري يف �ضخامة روؤو�ص اجلبال، ول على اأن يكون من نوع عنقاء مغرب، ول على اأن 
يكون له األوان خا�ضة به، ول على معرفة مقادير احلجارة وكيفية تاأثريها . . فلله جند من 
كل �ضيء. ويف كل �ضيء له اآية تدل على اأنه الواحد. ولي�ص يف الكون قوة اإل وهي خا�ضعة 
لقوته. فهذا الطاغية الذي اأراد اأن يهدم البيت، اأر�ضل اهلل عليه من الطري ما يو�ضل اإليه مادة 
اجلدري اأو احل�ضبة، فاأهلكته واأهلكت قومه، قبل اأن يدخل مكة. وهي نعمة من اهلل غمر بها 
اأهل حرمه- على وثنيتهم- حفظا لبيته، حتى ير�ضل من يحميه بقوة دينه �ضلى اهلل عليه 
و�ضلم، واإن كانت نقمة من اهلل حلت باأعدائه اأ�ضحاب الفيل الذين اأرادوا العتداء على البيت 
بدون جرم اجرتمه، ول ذنب اقرتفه. هذا ما ي�ضح العتماد عليه يف تف�ضري ال�ضورة. وما عدا 
اأن يوؤخذ  اإن �ضحت روايته. ومما تعظم به القدرة  اإل بتاأويل،  ذلك فهو مما ل ي�ضح قبوله 
من ا�ضتعز بالفيل- وهو اأ�ضخم حيوان من ذوات الأربع ج�ضما– ويهلك، بحيوان �ضغري ل 
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يظهر للنظر، ول يدرك بالب�رش، حيث �ضاقه القدر. ل ريب عند العاقل اأن هذا اأكرب واأعجب 
واأبهر«)41(.

ظاهر  عن  الوا�ضح  اخلروج  من  فيه  ملا  التاأويل،  من  بدعًا  الأ�ضتاذ  تاأويل  كان  لقد 
الوحي كما يف  اأنه جعله حكمًا على  الالزم، لدرجة  اأكرث من  العقل  الألفاظ، ومغالته يف 
هذه احلالة. وهذا يدل على مدى تاأثر الأ�ضتاذ باحل�ضارة الغربية التي ل توؤمن اإل مبا هو يف 

دائرة احل�ص، وتنكر الأمور الغيبية.
نطاق  ت�ضييق  يف  وم�ضلكه  الأ�ضتاذ  مذهب  اأن  »واحلق  عبا�ص:  ف�ضل  الدكتور  يقول 
تف�رش  التي  الغربية،  احل�ضارة  مبعطيات  وافتتانه  املادية،  بالفل�ضفات  وتاأثره  اخلوارق، 
كل �ضيء تف�ضرياً ماديًا حتى التاريخ، كل ذلك وا�ضح من خالل موا�ضع كثرية يف تف�ضريه، 
وحب�ضي،  عربي  بني  تفرق  ل  تظهر،  حينما  امليكروبات  اإن  ال�ضورة.  هذه  تف�ضري  وبخا�ضة 
فاإذا ابتلي بها قوم دون اآخرين فذلك ل �ضك �ضاأن الهي، واإن مل تدركه عقولنا، فحري بنا 
اأن نبقي مثل هذه ال�ضوؤون الإلهية اخلا�ضة كما جاء بها ال�رشع، واأل نحاول اأن نخ�ضعها 
للقوانني املادية؛ ذلك لأن هذا التف�ضري اإن كان يخدمنا من جهة، فاإنه اأكرث هدما من جهات 

اأخرى«)42(.
ومع خمالفتنا ال�ضديدة لالإمام، اإل اأنه ل يجوز لنا اأن نقدح يف �ضخ�ضه اأو اأن نطعن يف 
دينه، فهو جمدد وم�ضلح نعتز به، واختالف الراأي ل يف�ضد للود ق�ضية، واحلق اأحق اأن يتبع. 
ومن اأراد اأن يقّوم اآراء الآخرين، فال يجوز له اأن يعتدي على حرمة دينهم ودائرة اعتقادهم، 
وهذا لالأ�ضف ما انزلق اإليه الدكتور فهد الرومي، الذي جاوز حدود املنطق والعقل حني قال: 
»ماذا يريد ال�ضيخ حممد عبده بهذا التاأويل وهذا املفهوم؟ هل يريد اأن يوؤكد لنا مرة اأخرى 

تكذيبه للقراآن الكرمي كما كذب ق�ض�ضه بحملها على التمثيل ل على احلقيقة والواقع«)43(.
اأّن الدعوة اإىل  اأردنا من وراء هذين النموذجني لراأي ال�ضيخ، والرد عليه اأن نبني  لقد 
التفكري.  �ضطط يف  لها من �ضوابط، حتى ل يحدث  بد  التف�ضري، ل  التجديد واملعا�رشة يف 
اأن معظمها ناجت عن اخلروج عن هذه  اإىل �ضطحات املف�رشين قدميًا وحديثًا يجد  والناظر 
ال�ضوابط. واأول املعامل يف هذا املنهج هو: اجلمع بني الرواية والدراية، واجلمع بني �ضحيح 
املنقول و�رشيح املعقول، والتاأليف بني تراث ال�ضلف ومعارف اخللف. فالراأي العقلي مهما 
�ضما اأمره، وعال قدره هو راأي ب�رشي قابل للخطاأ، واأما احلديث النبوي الذي ثبتت �ضحته، فال 
ي�ضح العدول عنه لراأي عقلي ي�ضتبعد حدوث ما يذكره احلديث. وكما يقول �ضيد قطب رحمه 
اهلل: »العقل لي�ص هو احلكم يف مقررات القراآن. ومتى كانت املدلولت التعبريية م�ضتقيمة 
وا�ضحة فهي التي تقرر كيف تتلقاها عقولنا، وكيف ت�ضوغ منها قواعد ت�ضورها ومنطقها 

جتاه مدلولتها، وجتاه احلقائق الكونية الأخرى«.)44(
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املبحث الثالث: 

الرتاث التفسريي وموقفنا منه: 

بناء على الفهم ال�ضابق لالأ�ضالة واملعا�رشة، ودور القراآن يف الهداية وتاأ�ضيلنا لهذه 
ال�ضلف،  عن  ورثناه  الذي  الهائل  التف�ضريي  الرتاث  هذا  من  موقفنا  نبني  اأن  بد  ل  الفكرة، 

والطريقة التي نتعامل فيها معه.
اأنَّ املف�رشين تعددت م�ضاربهم، وتنّوعت مناهجهم، يف طريقة  الأوىل،  للوهلة  ُيلحظ 
تناولهم لتف�ضري كتاب اهلل تعاىل. فمنهم من غَلب عليه جانب التف�ضري بالأثر كالطربي وابن 
الفقهي  التف�ضري  اأو  ال�ضعود،  واأبو  كالزخم�رشي  البياين  التف�ضري  جانب  اأو  وال�ضيوطي،  كثري 
كاجل�ضا�ص وابن العربي املالكي والقرطبي، ونحو ذلك. فغنيٌّ عن البيان، اأنَّ اأكرث التفا�ضري 
القدمية، �رَشفت عنايتها اإىل ناحية معينة؛ كالنظر يف اأ�ضاليب القراآن، وما ا�ضتمل عليه من 
اأنواع البالغة، اأو التو�ّضع يف بيان وجوه الإعراب ومدلولت الألفاظ وا�ضتعمالتها، اأو تتبع 
الق�ض�ص من غري تفريق ول تنقيح، اأو ا�ضتنباط الأحكام الفقهية، اأو القول يف اأ�ضول العقائد 
ومقارعة اأهل الزيف وال�ضالل، ونحو ذلك من الجتاهات اخلا�ضة التي ُيعدُّ التوّغل فيها، 
والن�رشاف اإليها على ح�ضاب املق�ضد العام للقراآن مدعاة للخروج عن املق�ضود من الكتاب 
الإلهي، وذلك لأن القراآن الكرمي هو كتاب هداية بالدرجة الأوىل، ولي�ص كتاب لغة اأو فل�ضفة 
اأو فيزياء. علمًا باأنه ل يجوز التقليل من اأهمية هذه الأمور يف اإبراز اإعجاز القراآن الكرمي 

وحتقيق الهداية.
ول �ضك يف اأن هذا الرتاث الذي تركه املف�رشون ُيعدُّ ثروة علمية، ل ميكن ال�ضتغناء 
اأن ينظر فيها وي�ضتخرج كنوزها، لأن ذلك  عنها، ول بّد لكل مّطلع على تف�ضري كتاب اهلل، 

ُمعنٌي على ُح�ضن الفهم، و�ضعة الإدراك، وُبعد النظر.
وقفًة  يتطلب  الأمر  فاإنَّ  التفا�ضري،  هذه  لكل  املا�ّضة  حاجتنا  من  الرغم  على  ولكن 
َكَدر)45(. فحقيٌق على  �ضاَبها من  داخلها من غّث، وملا  الكثري منها، ملا  ملراجعة وتهذيب 
مف�رشي كتاب اهلل، الذي تعّهد اهلل بحفظه، اأن يتجاوبوا مع هذه احلقيقة، فيجّنبوا تفا�ضريهم 

كّل ما فيها من ريبة، ويطرحوا عنها كّل ما �ضّوه جمالها واأنق�ص بهاءها.
كتب  تهذيب  لأن  �ضاللة،  اأو  بدعة  اإىل  دعوة  لي�ضت  التف�ضري  كتب  تنقية  اإىل  والدعوة 
التف�ضري بتنقيتها من الإ�رشائيليات، َمطلٌب مهم من مطالب التعامل مع الرتاث، وذلك »لأننا 
ل بني القارئ  بحاجة اإىل اأن يكون التعامل مع القراآن، دومنا هذا العازل الرديء، الذي تدخَّ

وبني الن�ص املقد�ص ... وهو العازل املتمثرِّل يف الإ�رشائيليات«)46(.
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ُتعدُّ لونًا من  التي كانت  الق�ض�ص  التفا�ضري دخل فيها كثرٌي من  اأن  اإىل ذلك،  ُي�ضاف 
لت اإىل حقائق ثابتة يف نظر  األوان الوعظ، ولكن هذه الق�ض�ص بعد مرور وقت من الزمن، حتوَّ

بع�ص النا�ص، مما ُيوؤّكد اجلهد الواجب بذله يف حتقيق هذه الكتابات.
يف  ًا  خا�ضّ منهجًا  لنف�ضه  ير�ضم  جعله  ما  هو  احلقيقة  لهذه  تيمية  ابن  اإدراك  ولعّل 
واملعقول  املنقول  والتمييز يف  التف�ضري،  لكتب  النقدية  الدرا�ضة  اأ�ضا�ص  يقوم على  التف�ضري، 
بني احلق والباطل، والتنبيه على الدليل الفا�ضل بني الأقاويل، فكان يقول: »ورمبا اّطلعُت 
على الآية الواحدة يف نحو مائة تف�ضري، ثم اأ�ضاأُل اهلل تعاىل الفهم«)47(. ويقول: »اإنَّ الكتب 
امل�ضنفة يف التف�ضري م�ضحونة بالغّث وال�ضمني، والباطل الوا�ضح واحلق املبني. والعلم اإما 
ٌف مردود، واإما  نقٌل م�ضدَّق عن مع�ضوم، واإما قوٌل عليه دليل معلوم، وما �ضوى ذلك اإما مزيَّ

موقوف ل ُيعلم اأنه بهرج ول منقود«)48(.
فقد ت�رّشب اإىل تراثنا التف�ضريي كثري من الروايات التي �ضّوهت وجهه وكدَّرت �ضفاءه، 
مبا حتمل من خرافات واأباطيل راجت ب�ضاعتها بني اليهود والن�ضارى، ثم اأرادوا ترويجها 
اأرادت  الع�ضكرية،  بالهزمية  الإ�ضالم  اأمام دعوة  اليهودية حني منيت  امل�ضلمني. وكاأنَّ  بني 
ت  فد�ضَّ الثقايف،  الغزو  هو  وذلك  هزميتها،  عن  يعّو�ضها  اآخر  ب�ضالح  الإ�ضالم  تقاوم  اأن 

ت بها كتب امل�ضلمني. اإ�رشائيلياتها املنكرة، يف غفلة من الزمن، فلم مت�ص ُبرهة حتى غ�ضّ
يخلو  يكاد  التف�ضري كثرية، ل  بها كتب  ُح�ضيت  التي  ال�ضقيمة  الروايات  والأمثلة على 
منها تف�ضري من هذه التفا�ضري. فمن غريب هذه الإ�رشائيليات وعجيبها، ما نقراأه يف كثري 
من كتب التف�ضري عند النظر يف بع�ص اآيات �ضورة »�ص« حول ق�ضة داود و�ضليمان عليهما 

ع القلم عن تدوينه)49(. ال�ضالم، مما يرتفَّ
وهناك روايات اأخرى �ضعيفة كان الأجدر اأن ُينـزَّه عنها كتاب اهلل، ول بّد اأن ُتطرح 
من كتب التف�ضري. فهناك رواية لأحمد يف م�ضنده نقلها ابن كثري يف تف�ضريه، جاء فيها عن 
زّر: قال يل اأبّي بن كعب: »كم تقروؤون �ضورة الأحزاب؟ فقلت: ب�ضعًا و�ضبعني اآية. قال: لقد 
قراأتها مع ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم مثل البقرة اأو اأكرث منها، واإن فيها اآية الرجم«)50(. 
قال الغزايل معّلقًا على هذه الرواية: »وهذا كالٌم �ضقيم، فاإّن اهلل ل ينـّزل وحيًا ميالأ اأربعني 

�ضفحة، ثم ين�ضخه اأو يحذف منه اأربعًا وثالثني وي�ضتبقي �ضت �ضفحات وح�ضب«)51(.
جلهود  احرتامنا  وعظيم  التفا�ضري،  لهذه  تقديرنا  من  الرغم  فعلى  اآخر،  جانب  ومن 
علمائنا فيها، فاإنه يجب علينا األ نتخذها قوالب جاهزة جامدة، ونتنا�ضى بذلك روح الع�رش 
الذي نعي�ص فيه، فاإن اهلل �ضبحانه وتعاىل تعبَّدنا باألفاظ كتابه الكرمي، ومل يتعبدنا باألفاظ 
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املف�رشين واأقوالهم. لذلك فاإنه ل بد لنا اأن نتعلم فن اجلمع بني الأ�ضالة واملعا�رشة، لأنهما 
بدون  املعا�رشة  ين�ضد  كمن  املعا�رشة،  بدون  الأ�ضالة  ين�ضد  من  »فاإنَّ  متالزمان  اأمران 

الأ�ضالة، الأول مقلرِّد والثاين تابع، بل كالهما تابع ومقلرِّد«)52(.
فمن اآيات اإعجاز القراآن وخلوده، اأننا ن�ضتمد منه يف كل ع�رش ما ميكننا من مواجهة 
فاإنه  لذلك  مكان.  وكل  زمان  كل  كتاب  فالقراآن  امل�ضتجّدة،  والق�ضايا  امل�ضتحدثة  الآراء 
ينبغي الوقوف والنظر فيما كتبه ال�ضابقون، واإمعان النظر واإعمال العقل فيه، للم�ضاعدة يف 
ا�ضتنباط ما يتنا�ضب مع روح ال�رشيعة، ويتفق مع م�ضلحة املجتمع املعا�رش؛ لأنه كتاب 

حّي ل تنق�ضي عجائبه، ول َيخَلُق على كرثة الرّد.
تعاىل:               لقوله  تف�ضريه  عند  يقول  حيث  قبل،  من  الرازي  الإمام  اأقّرها  حقيقة  وهذه 
{َفاإِْن ِخْفُتْم اأَلَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة} )53(: »اأُثبت يف اأ�ضول الفقه، اأّن املتقّدمني اإذا ذكروا وجهًا 
اآخر يف تف�ضريها. ولول ذلك  يف تف�ضري الآية، فذلك ل مينع املتاأخرين من ا�ضتخراج وجه 
اإل  ل�ضارت الدقائق التي ا�ضتنبطها املتاأخرون يف التف�ضري مردودة باطلة، وذلك ل يقوله 

مقلرٌِّد َخِلف«)54(.
مقا�ضده  يف  النظر  واإعادة  القراآين،  التف�ضري  جتديد  اإىل  ودعا  الراأي،  بهذا  دان  وممن 
علم  يف  والتجديد  الإ�ضالح  رائد  عبده  حممد  ال�ضيخ  �ضابقًا-  بينا  كما  ال�ضامية-  البعيدة 
يف  والنظر  التف�ضري  اإىل  حاجة  ل  اأنه  الع�رش،  اأهل  بع�ص  يّدعي  »قد  يقول:  الذي  التف�ضري، 
القراآن، لأن الأئمة ال�ضابقني نظروا يف الكتاب وال�ضنة وا�ضتنبطوا الأحكام منها، فما علينا 
الزعم لكان طلب  اأن ننظر يف كتبهم ون�ضتغني بها، وهكذا زعم بع�ضهم. ولو �ضّح هذا  اإل 
... خاطب اهلل بالقراآن من كان يف زمن التنـزيل، ومل  التف�ضري عبثًا ي�ضيع به الوقت �ُضدى 
يوّجه اخلطاب لهم خل�ضو�ضية يف اأ�ضخا�ضهم، بل لأنهم من اأفراد النوع الإن�ضاين الذي اأُنزل 
اأن ير�ضى منا  ُيعقل  )55( فهل  ُكْم}  َربَّ ُقوا  اتَّ ا�ُص  النَّ َها  اأَيُّ القراآن لهدايته. يقول تعاىل: {َيا 
باأن ل نفهم قوله هذا، ونكتفي بالنظر يف قول ناظٍر فيه، ومل ياأتنا وحٌي من اهلل بوجوب 
اّتباعه ل جملة ول تف�ضياًل؟ كال، اإنه يجب على كّل واحد من النا�ص اأن يفهم اآيات الكتاب 

بقدر طاقته«)56(.
ولكن على من يّدعي التجديد، اأْن ُيدرك املنهج الأمثل يف تف�ضري القراآن، والذي يقوم 
على اأ�ضوٍل را�ضخة، وقواعد �ضاخمة، تتمّثل يف خطوات معلومة، ومعامل مر�ضومة، و�ضوابط 

بّينة يجب مراعاتها واللتزام بها، حتى تت�ضح للمف�رّش الغاية، وت�ضتقيم له الطريق.
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فال بّد للمف�رّش اأن يجمع بني الرواية والدراية، فيف�رّش القراآن بالقراآن، وب�ضحيح ال�ضنَّة، 
وعليه  النـزول،  واأ�ضباب  ال�ضياق  مراعاة  ين�ضى  ول  والتابعني،  ال�ضحابة  اأقوال  يف  وينظر 
قبل كّل ذلك اأن يكون عاملًا باللغة التي نزل بها القراآن. واأي تهاون يف هذه ال�ضوابط قد 
والأمثلة على  العواقب.  التف�ضري، ودخول يف متاهات غري حممودة  انحراف يف  ين�ضاأ عنه 
هذه النحرافات يف التف�ضري كثرية، وما تف�ضري �ضاحب ر�ضالة الفتح ملعنى البقرة يف قوله 
ُكُلُهنَّ �َضْبٌع ِعَجاٌف} )57( على اأنها الطري، بحجة اأن البقر ل  تعاىل: {�َضْبَع َبَقَراٍت �ِضَماٍن َياأْ
ياأكل بع�ضه بع�ضًا، اأما الطري فذلك فيه ممكن. وما تف�ضريه لبقرة بني اإ�رشائيل التي اأمروا 
ا�ضتخدمت  من  لغة  واإل يف  النحراف.  لهذا  واقعي  اإل منوذج  الدجاجة،  اأنها  على  بذبحها 

البقرة مبعنى الدجاجة؟ واإذا كان هذا معنى البقرة فما معنى الدجاجة نف�ضها؟ 
مبناأى  يكن  مل  اأيدينا،  بني  الذي  التف�ضريي  الرتاث  اإن  هنا،  اإليه  الإ�ضارة  جتدر  ومما 
املف�رشرِّ  ما كان هذا  مف�رّش. وكثرياً  كّل  تدور يف ع�رش  التي كانت  الفكرية  ال�رشاعات  عن 
اأن  ونرى  واجتاهه،  لفكرته  وموؤيداً  نا�رشاً  كان  بالتايل  فهو  معينًا،  اجتاهًا  ميثرِّل  ذاك  اأو 
ذلك انعك�ص ب�ضكٍل وا�ضح وملمو�ص على تف�ضريه، حتى دخلت اإىل التف�ضري بع�ص التاأويالت 
الفا�ضدة الباطلة التي ما جاءت اإل لت�ضاند فكرة ما. حتى قال بع�ص ال�ضيعة يف تف�ضري قوله 
} )58( هما اأبو بكر وعمر. كما اعتمد اجلربية على مثل قوله  ْت َيَدا اأَِبي َلَهٍب َوَتبَّ تعاىل: {َتبَّ
اً ل اإرادة له ول اختيار،  ُ َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلوَن} )59( يف اعتبار الإن�ضان م�ضريَّ تعاىل: {َواهللَّ
الفكر  �ضاحب  الزخم�رشي  وحتى  ت�ضاء.  كيف  الأقدار  حتّركها  الريح  مهبرِّ  يف  كري�ضة  واأنه 
اأخرى غريبة  تف�ضريات  العتزالية. وهناك  ال�ضطحات  بع�ص  تف�ضريه من  يخُل  املعتزيل، مل 

للقاديانية والبهائية وغريهما.
ٍ عندما  لذلك فاإنه ل بّد لنا من اأن نعي هذه احلقيقة املهمة، حتى ُندرك َمرامَي كّل مف�رشرِّ
ال�رشاعات  بطبيعة  ملامًا  ولو  نحيط  اأن  دون  مف�رشرِّ  مع  نتعامل  فال  تف�ضريه،  مع  نتعامل 

الفكرية التي عاي�ضها، حتى نعل من عقولنا ميزانًا نقورِّم به ما ي�ضدر عنه.
ن�ضتنتج مما �ضبق، اأنَّ الرتاث التف�ضريي الذي تركه لنا ال�ضلف، من الأهمية مبكان، بحيث 
ل ي�ضتغني عنه طالب علم، اأو راغب يف الغو�ص اإىل معاين القراآن الكرمي. اإل اأّن ذلك ل يربر 
لنا اجلمود على هذا الرتاث، بل ل بّد من حتقيقه وتنقيته من ال�ضوائب والنحرافات. ثم ل بّد 
لنا من الإبداع والتجديد، وذلك باأن ننظر يف القراآن بنظرة الع�رش الذي نعي�ص فيه، والواقع 
الذي نحياه، فاإن لكّل زمن ظروفه اخلا�ضة، التي متيزه عن غريه، والقراآن كتاب اهلل للنا�ص 

كافة، منذ نزوله على �ضيدنا حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم وحتى قيام ال�ضاعة.
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خامتة: 

يجدر بنا يف نهاية املطاف اأن ن�سجل اأهم ما تو�سل اإليه البحث وهو: 

ُيعدُّ الرتاث التف�ضريي للقراآن ثروة علمية من الأهمية مبكان، ول يجوز لناظٍر يف  1 .
تف�ضري القراآن اأن يتجاوزه.

على الرغم من اأهمية هذا الرتاث اإل اأنه ل يوؤخذ بكل ما فيه، فاإن فيه الغث وال�ضمني،  2 .
اأن ناأخذ كالم املف�رشين كقوالب جامدة، فاإن اهلل تعبدنا باألفاظ كتابه ومل  ول يجوز لنا 

يتعبدنا باألفاظ املف�رشين واأقوالهم.
ل بد من توظيف هذا الرتاث التف�ضريي يف خدمة التف�ضري املعا�رش، من خالل اإتقان  3 .

فن اجلمع بني الأ�ضالة واملعا�رشة.
اأو  القراآين،  الن�ص  جتاوز  اأ�ضا�ص  على  تقوم  ل  التف�ضري،  يف  املن�ضودة  املعا�رشة  4 .
ال�رشب بجهود املف�رشين ال�ضابقني عر�ص احلائط، واإمنا هي اللتزام بالن�ص الأ�ضلي، مع 

اإعادة النظر يف اجلهد الإن�ضاين املتعلق بتف�ضري هذا الن�ص، مبا يتالءم وظروف الع�رش.
ل ميكن الدعاء باأّن جياًل من الأجيال قد انفرد بحق تف�ضري القراآن الكرمي يف اأي  5 .
مرحلة من الزمن، ولو �ضح ذلك لتوقف الن�ص عن العطاء. فوعي امل�ضلمني مت�ضل ومتوا�ضل 

ومرتاكم وهذا جزء من الوراثة ال�ضاحلة.
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بناء  املنهجي يف  الواقع، يف حماولة لالنطالق  التي كر�ضت  امل�ضبقة  الفهوم  اأ�رش  من 
معرفة اإ�ضالمية، ت�ضتمد من قيم الوحي، وت�ضت�ضحب فهم ال�ضلف، بعيداً عن القفز فوقها 
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الثقافية  ال�ضاكلة  عبيد:  بها«. ح�ضنة، عمر  والكتفاء  لها،  القد�ضية  نقل  اأو  اإ�ضقاطها  اأو 
، �ص116-  الإ�ضالمي، ط1، 1993م(  املكتب  )بريوت:   ، البناء(  اإعادة  )م�ضاهمة يف 

.117
 ، ط1. 28 الإ�ضالمي،  املكتب  )بريوت:  التغيري،  منهجية  يف  روؤية  عبيد:  عمر  ح�ضنة،  انظر: 

1994م،( ، �ص36- 37.
دار  )بريوت:  املعا�رش،  الإ�ضالمي  الفكر  روؤى  والتجديد  الإ�ضالم  علي:  املوؤمن،  انظر:  29 .

الرو�ضة، ط1، 2000م( ، �ص 27.
جتدر الإ�ضارة اإىل اأن احلديث عن الإمام حممد عبده كرمز من رموز الإ�ضالح والتجديد،  30 .
اأهمية غريه من العلماء واملف�رشين الذين جاءوا من بعده، كال�ضيخ حممد  ل يقلل من 
ر�ضيد ر�ضا و�ضيد قطب واملودودي وال�ضعراوي وابن عا�ضور وغريهم، واإمنا تخ�ضي�ضه 
اأ�ضبحت منهاًل جلميع املدار�ص التف�ضريية التي  بالذكر كونه �ضكل مدر�ضة يف التف�ضري 

جاءت من بعده.
 ، انظر: عبا�ص، ف�ضل ح�ضن: املف�رشون مدار�ضهم ومناهجهم، )الأردن: دار النفائ�ص، ط1. 31
 Islam On Line اأحمد عمر: مقال على النت على موقع  2007م( ، 18- 20. ها�ضم، 
http: //www.islamonline.net/ :بعنوان: »الإمام حممد عبده جمدداً« �ص 1- 2. انظر

arabic/In_Depth/MohamadAbdo/Articles/05.shtml

. انظر: املرجع ال�ضابق، �ص3. 32
من اأبرز اإيجابيات مدر�ضة حممد عبدة يف التف�ضري: ي�رش العبارة و�ضهولة الأ�ضلوب، وعدم  33 .
اخلو�ص يف مبهمات القراآن، وحماربة ال�رشائيليات والأحاديث ال�ضعيفة واملو�ضوعة، 
واحلر�ص على بيان هداية القراآن الكرمي، ودح�ص ال�ضبهات، والدفاع عن ال�ضالم. انظر: 

عبا�ص، ف�ضل: املف�رشون مدار�ضهم ومناهجهم، �ص32- 46.
اإذا كان يعني  اإل  اللهم  اأ�ضمائهم،  لنا بع�ص  ليته ذكر  البع�ص، ويا  اأدري من هوؤلء  ل  34 .

نف�ضه فقط .
. ر�ضا: تف�ضري املنار، ج1، 281. 35

املرجع ال�ضابق. 36 .
 ، ج1. 37  ، 1369هـ(  الإ�ضالمية،  )املكتبة  والدين،  والعلم  العقل  موقف  م�ضطفى:  �ضربي، 

�ص133.
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من  القراآن  فهم  تقريب  يف  الأثر  اأعظم  ومدر�ضته  عبده  حممد  لل�ضيخ  باأن. 38  اأحد  ي�ضك  ل 
والإ�رشائيليات  اخلرافات  جو  عن  به  والبتعاد  ال�ضوائب،  من  التف�ضري  وتنقية  القلوب، 
والتع�ضب املذهبي والفقهي والعقدي، واإلبا�ضه ثوبًا جديداً يتنا�ضب مع مدركات النا�ص 
يف الع�رش احلديث. ولكن مع تلك احل�ضنات، فقد كان لهذه املدر�ضة �ضطحات، خرجت 
بالن�ص القراآين عن معناه الظاهر، اإىل تاأويالت بعيدة وتف�ضريات غريبة، كاملثال الذي 
ذكرناه �ضابقًا. وهذا يجعلنا نرجح اأن ملدر�ضة حممد عبده اأثراً يف ما راأيناه من انحراف 
يف التف�ضري فيما بعد. وهذا النحراف، واإن مل يكن هدفًا عند هذه املدر�ضة، واإن كان كثري 
من رجالها قد حاربوه حربًا ل هوادة فيها، اإل اأن هوؤلء املنحرفني كانوا، اأقل ما يف 
الأمر، يت�ضرتون ببع�ص اآراء تلك املدر�ضة، واحلق اأن مدر�ضة الأ�ضتاذ الإمام مع ما لها 
من ف�ضل، اإل اأنها قد �ضجعت كثريين ممن ن�ضك يف دوافعهم واأهدافهم على اأن يذهبوا 
هذه املذاهب ال�ضاّذة يف تف�ضري القراآن. ولي�ص معنى هذا اأن انحراف هوؤلء، كان نتيجة 
لبع�ص اآراء تلك املدر�ضة التي �ضدعت بها، فاإن كثريين منهم قد تاأثروا بعوامل ودوافع 
الذي  الآ�ضن،  اللنب  لذلك  مبا�رشاً  اأثراً  كانت  الدوافع  واإمنا هذه  املدر�ضة،  تلك  تقرها  ل 
اأُر�ضعه هوؤلء يف ح�ضانة اجلامعات الأوروبية، اأو نتيجة ل�ضهوة ال�ضهرة التي �ضيطرت 
عليهم. عبا�ص، ف�ضل ح�ضن: التف�ضري اأ�ضا�ضياته واجتاهاته، )َعمان: مكتبة دندي�ص، ط1، 

2005م( ، �ص 673- 674.
. عبا�ص، ف�ضل: املف�رشون مدار�ضهم ومناهجهم، ج1، �ص72. 39

»ورواية عكرمة وما حدث به يعقوب بن عتبة لي�ضت ن�ضا يف اأن اجلي�ص اأ�ضيب باجلدري.  40 .
فهي ل تزيد على اأن تقول: اإن اجلدري ظهر يف اجلزيرة يف هذا العام لأول مرة. ومل ترد 
يف اأقوالهما اأية اإ�ضارة لأبرهة وجي�ضه خا�ضة بالإ�ضابة بهذا املر�ص . . ثم اإن اإ�ضابة 
اإذا  تبدو خارقة  القريبني مبثله يف حينه  العرب  اإ�ضابة  النحو وعدم  اجلي�ص على هذا 
كان الطري تق�ضد اجلي�ص وحده مبا حتمل. وما دامت امل�ضاألة خارقة فعالم العناء يف 
ح�رشها يف �ضورة معينة ملجرد اأن هذه ال�ضورة ماألوفة ملدارك الب�رش! وجريان الأمر 
على غري املاألوف اأن�ضب جلو احلادث كله« . قطب، �ضيد: يف ظالل القراآن، ج6، �ص412.

. عبده، حممد: تف�ضري جزء عم، )القاهرة: مطبعة م�رش، ط3، 1341هـ( ، �ص156. 41
. عبا�ص، ف�ضل: املف�رشون مدار�ضهم ومناهجهم، ج1، �ص85. 42

موؤ�ض�ضة  )بريوت:  الرابع ع�رش،  القرن  التف�ضري يف  الرحمن: اجتاهات  فهد عبد  الرومي،  43 .
الر�ضالة، ط1، 1997م( ، ج2، �ص629.
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. قطب، �ضيد: يف ظالل القراآن، ج6، �ص412. 44
ل نغفل هنا اجلهود الطيبة املبذولة يف تنقية التف�ضري من الدخيل، من قبل الكثري من  45 .
الدار�ضني، خا�ضة يف ر�ضائل املاج�ضتري والدكتوراة يف كثري من اجلامعات واملوؤ�ضات 

التعليمية املختلفة، ولق�ضم التف�ضري وعلوم القراآن يف الأزهر جهد مميز يف ذلك. 
عا�ضور، حممد: »كيف نتعامل مع الرتاث«، ق�ضايا اإ�ضكالية يف الفكر الإ�ضالمي املعا�رش،  46 .

)القاهرة: املعهد العاملي للفكر الإ�ضالمي، 1418هـ/1997م( ، �ص118.
. ابن تيمية، عبد احلليم: مقدمة يف اأ�ضول التف�ضري، )الكويت: 1971م( ، �ص10. 47

. املرجع ال�ضابق، �ص 33- 34. 48
للوقوف على هذه الروايات، انظر: تف�ضري الآيات 21- 25 والآية 34. 49 من �ضورة �ص ، عند 

الطربي وال�ضيوطي وابن كثري وغريهم.
 ، للرتاث، ط1. 50 املاأمون  دار  )دم�ضق:  اأ�ضد،  �ضليم  امل�ضند، حتقيق: ح�ضني  بن حنبل:  اأحمد 
1404هـ/1984م( ، ج5، �ص113. قال علي بن اأبي بكر الهيثمي: »يف اإ�ضناده عا�ضم 
حمزة،  الرزاق  عبد  حممد  حتقيق:  الظماآن،  موارد  انظر:  عرِّف«.  �ضُ وقد  النجود  اأبي  بن 

)بريوت: دار الكتب العلمية( ، �ص435.
الغزايل، حممد: تراثنا الفكري يف ميزان ال�رشع والعقل، )القاهرة/بريوت: دار ال�رشوق،  51 .

ط3، 1412هـ/1992م( ، �ص128.
 ، العربية، ط1. 52 الوحدة  درا�ضات  )بريوت: مركز  الرتاث واحلداثة،  اجلابري، حممد عابد: 

1991م( ، �ص60.
. �ضورة الن�ضاء: الآية 3. 53

 ، ط1. 54 العربي،  الغد  دار  )القاهرة:  الغيب،  مفاتيح  احل�ضني:  بن  عمر  بن  حممد  الرازي، 
1412هـ/1992م( ، ج5، �ص76.

. �ضورة احلج: الآية 1. 55
. ر�ضا: تف�ضري املنار، ج1، �ص38. 56

. �ضورة يو�ضف: الآية 43. 57
. �ضورة امل�ضد: الآية 1. 58

. �ضورة ال�ضافات: الآية 96. 59
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املصادر واملراجع: 
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