
وتعالى،  الله سبحانه  بعد حمد 
وتقدمي الشكر للساهرين على تنظيم 
وبعد  ال��رائ��ع،  العلمي  ال��ع��رس  ه��ذا 
التنويه مبوضوع هذا املؤمتر العلمي 
الثالث، واملتمثل في »بناء علم أصول 
ال��ت��ف��س��ي��ر«، اس��ت��ه��ل ال��دك��ت��ور كلمته 
ببيان قصده وغايته من تقدمي هذه 
احملاضرة في »اإلعجاز العلمي«، ثم 
املؤمتر  ه��ذا  أهمية  بذكر  ذل��ك  ثنى 
في ربط األمة بكتابها املنزل وتعميق 
التواصل  ه��ذا  لكون  معه؛  تواصلها 
أساسيا في استرجاع األمة ملجدها.

هذا  الدكتور  فضيلة  تتبع  وق��د 
امل����وض����وع ال���ش���ائ���ك ع��ب��ر ال��ت��اري��خ 
تناولت  التي  واالجتاهات  وامل��دارس 
م��وض��وع اإلع��ج��از ف��ي ال���ق���رآن، كل 
تخصصه،  زاوي��ة  وم��ن  منظوره،  من 
وعرض ذلك كله وفق منهج دقيق في 

خمسة مذاهب، وهي:
املذهب األول:

املذهب البالغي 
أن هذا  إلى  الدكتور  أش��ار  وقد 
األس��ل��وب ه��و األس��ل��وب ال��ذي سلكه 
ال��ق��رآن ال��ك��رمي ف��ي حت��دي مشركي 
ي��زال  وال  للنبوة،  الرافضني  قريش 
ل��ه��ذا امل��ن��ه��ج ق��ي��م��ت��ه ال��ع��ل��م��ي��ة إل��ى 
ح��دود اآلن. وق��د أش��اد مبنهج عبد 
ال��ق��اه��ر اجل��رج��ان��ي ف��ي ه��ذا النوع 
أوجه  إل��ى  اإلع��ج��از، كما تطرق  من 
اإلعجاز البالغي في القرآن الكرمي 
بيانه  إلى  باإلضافة  األشاعرة،  عند 

لسر بالغة القرآن الكرمي...
املذهب الثاني:

املذهب الكالمي 
هذا  عن  كالمه  الدكتور  استهل 
امل���ذه���ب ب��ب��ي��ان س��ب��ب ن��ش��أت��ه في 

ال��ق��رآن��ي، واملتمثل  إث��ب��ات اإلع��ج��از 
في اجلدل الدائم والنقاش املستمر 
بني املعتزلة وبعض منكري اإلعجاز 
القرآني، وفي أثناء كالمه أشار إلى 
املعتزلة  فيه  وق��ع  ال���ذي  االن��ح��راف 
القرآني  اإلعجاز  إثبات  أرادوا  حني 
والدفاع عنه، حيث أدى بهم ذلك إلى 
متاهات كالمية؛ جرتهم للقول بخلق 
القرآن الكرمي، ثم تطرق إلى عرض 
منطق  ع��ن  الشهرستاني  ذك���ره  م��ا 
اإلع��ج��از  ف��ي  األش���اع���رة  املتكلمني 

القرآني...
املذهب الثالث:

املذهب التاريخي
ف���ي ك��الم��ه ع���ن ه���ذا امل��ذه��ب، 
أكد الدكتور أنه كان من الالزم على 
املسلمني أن يثبتوا النبوة على أساس 
احملمدية  النبوة  أن  وذل��ك  التاريخ، 
ج�����رت ع���ل���ى س���ن���ة ال���ل���ه ع����ز وج���ل 
أث��ب��ت ذلك  كما  امل��اض��ي��ة  ف��ي األمم 
قريش  مشركي  وأن  الكرمي،  القرآن 
جهال  احملمدية  الرسالة  ينكروا  لم 
مبا مضى في األمم السابقة، وإمنا 
األنبياء  بعثة  استكبارا وطغيانا؛ ألن 

ظاهرة متكررة عبر التاريخ...

املذهب الرابع:
املذهب العلمي

أش�����ار ال���دك���ت���ور ه��ن��ا إل����ى أن 
يتعدى اإلع��ج��از  ال��ق��رآن��ي  اإلع��ج��از 
البالغي والكالمي... إلى النظر إلى 
عليها؛  ي��دل  التي  واحلقائق  املعاني 
ألن ع��ل��م اإلن���س���ان ي��ت��ط��ور وي��ت��ق��دم 
القرآن  ومنهج  احل��ض��ارات،  بتطور 
التطور؛ فظهر  بهذا  يتأثر  أن  بد  ال 
ج��م��ل��ة م��ن ال��ع��ل��م��اء ال��ذي��ن ح��اول��وا 
العلمي في  اإلع��ج��از  وب��ي��ان  إث��ب��ات 
القرآن الكرمي. كما نبه الدكتور إلى 

اخلطر الذي ميكن أن ينجم عن هذا 
النص  إقحام  في  واملتمثل  االجت��اه، 
العلمية،  ال��ك��ش��وف��ات  ف��ي  ال��ق��رآن��ي 
إذ أك��د ض���رورة ت��ف��ادي جعل النص 
القرآني دليال على ثبوت االكتشافات 
العلمية  احلقائق  جتعل  بل  العلمية، 
للنص  ج��دي��د  ف��ه��م  أداة  امل��ك��ت��ش��ف��ة 
القرآني وليس دليال عليه؛ ليحسب 
العلمي  البحث  على  العلمي  اخلطأ 

وليس على القرآن الكرمي...
املذهب اخلامس:

املذهب االجتماعي
أن هناك  إل���ى  ال��دك��ت��ور  أش����ار 

طائفة من املفكرين والعلماء اعتبروا 
القرآن الكرمي معجزا؛ ملا أحدثه في 
احل��ي��اة اإلن��س��ان��ي��ة م��ن ت��ط��ور وث��ورة 
باإلضافة  املستويات،  مختلف  على 
إلى ما اشتمل عليه من  بيان ألحوال 
اجتماعية  س��ن  م��ن  ال��غ��اب��رة  األمم 
لهذا  الدكتور  مثل  وقد  وسياسية... 
للشيخ رشيد  »املنار«  بتفسير  املنهج 
رضا، والذي اعتبره منوذجا في هذا 

املجال.
متابعة : الباحث سعيد الشوي
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القرآن الكرمي: إعجاز متجدد

جانب من اجلمهور



علم أصول التفسير دراسة في المصطلح ومناهج البحث 
د. محمد مغربي

ي��أت��ي ه���ذا ال��ب��ح��ث ف���ي س��ي��اق مناقشة 
التفسير  أصول  في محّددات  الواقع  اخلالف 
وموضوعاته،  مبسائله  قائم  علمي  كمصطلح 
م���ن خ���الل م���ا ل��وح��ظ ف���ي ك��ت��اب��ات امل��ؤل��ف��ن 
تداخلت  القرآن  علوم  من  ألمن��اط  املعاصرين 
الدراسات  هذه  أتبَع  ما  ثم  التفسير،  وأص��ول 
من تبايٍن في مقدمات التفاسير ووضعها منطاً 
ظاهراً  اليبدو  التفسير  أص��ول  لقالب  معّيناً 

لتبنيه، مع ورود ظاهٍر من اإلشكال ناشئ عن االشتراك بن  مقنعاً 
أصول التفسير ومناهج املفسرين وهذا ما يحّسس بتجلية استقالل 
البناء القومي، مأخذه  للتعريفات  »حد أصول التفسير« حتى يؤسس 
الرسومات االصطالحية العلمية املُمكن االتفاق عليها إلى حد قريب 

جدا.
وحاول البحث قدر اإلمكان إيجاز الدراسة في مبحثن:

املبحث األول: علم أصول التفسير )التعريف اإلفرادي واللقبي' 
التركيبي'(. 

وق��واع��ده  التفسير  أص���ول  ف��ي  البحث  مسلك  ال��ث��ان��ي:  املبحث 
املفسرين  ومذاهب  املناهج  املنوطة مبوضوعات  واألن��واع  )التقاسيم 

واجتاهاتهم(..

القرآن  مع  التعامل  مصطلحات 
االستعمال  ع��رف  بين  الكريم 
والتسمية الشرعية :دراسة داللية

ذ. اجليالني التوهامي مفتاح

ل��ق��د أث����ار ال��ب��اح��ث إش��ك��ال��ي��ات 
ونبش في مسائل باتت من املسلمات 
بها  املساس  يجلب  ال  التي  املستقّرة، 
أو حتى االقتراب منها غالبا إاّل الهّم 

والذّم. 
إّن الباحث قد توّصل إلى نتائج 
مشّجعة  ب���وادر  ت��ع��ّد  واض��ح��ة  مهّمة 
ومؤّشرات حقيقّية –قد تكون غريبة 
ألن��س��اق  ال��ب��ع��ض-  ع��ن��د  ومستهجنة 
التعامل  مجال  ف��ي  ج��دي��دة  منهجّية 
مع القرآن الكرمي، ميكن عبر نقدها 
وتصويبها وتطويرها أن تصبح أنساقا 
منهجّية علمّية حقيقّية، تكون –بإذن 
التي  واخل��ارط��ة  الدليل  مبثابة  الله- 
تسمح لنا بالولوج احلقيقي إلى عالم 
والقطف  الالمتناهية،  وجّنته  القرآن 
لفهم  لنا  عونا  يكون  ما  أزهارها  من 
– مستقبلنا  وجعل  لواقعنا،  أفضل 
من  خيرا  األمم-  على  شاهدة  كأمة 

حاضرنا. 
ال  أّن���ه  ن���درك،  أن  علينا  حقيق 

عصر  -ف��ي  تنهض  أن  ألمتنا  ميكن 
اختزاال  واملسافة  الزمن  فيه  اختزل 
ت���ك���اد ت��ن��م��ح��ي ف���ي���ه احل��������دود ب��ن 
ومناهج  بآليات  واحلقيقة-  اخليال 
وت��ص��ن��ي��ف��ات ق��دمي��ة ل��ل��ع��ل��وم، ت��أث��رت 
الزمانية  املسافات  فيه  كانت  بزمن 
وإدراك  ب���األي���ام،  وامل��ك��ان��ي��ة حت��س��ب 
الفيضي  للتصّور  الوجود فيه خاضع 
علينا  واألوت����اد.  واخليمة  والهيولى 
مع  تعاملنا  مناهج  بناء  نعيد  أن  إذن 
يقّدمه  ما  خ��الل  الكرمي من  ال��ق��رآن 
القرآن نفسه من أنساق منهجية في 
آخر،  ش��يء  أي  من  ال  معه،  التعامل 
في  منهجنا  القرآن  أن  عقيدتنا  ألّن 
احلياة ومنه نستمّد رؤيتنا الوجودية، 
منهج  –وأي  املنهج  ه��ذا  ل���وازم  وم��ن 
للحياة-  أن يفهم من خالل ما يقّدمه 
هو من أنساق منهجّية لفهمه، ال مبا 

يصنع خارجه من األنساق.

مفهوم التفسير بين صلب التفسير وتوابعه
د. محمد صالح محمد سليمان

البحث احلديث عن قضية جوهرية  يتناول 
في  باختصار  تتمثل  التفسير  أص���ول  ب��ن��اء  ف��ي 

التساؤل التالي:
ما هو التفسير الذي نبحث له عن أصول؟

أه����و ال��ت��ف��س��ي��ر ب��ك��ل إط���الق���ات���ه ال��ق��دمي��ة 
ب��ب��ع��ض تلك  ال��ت��ف��س��ي��ر  وامل���ع���اص���رة  ؟ أم ه���و 

اإلطالقات دون بعض ؟
تلك  ك��ل  انطباق  بصحة  ج��دال  سلمنا  وإذا 
اإلطالقات أو بعضها على التفسير أو غيره من 

انتسابها  في صحة  اإلطالقات  تلك  فهل   » والتأويل   – »كالبيان  املصطلحات 
للتفسير وارتباطها به واعتمادها عليه متساوية أو متفاوتة.

يهدف البحث إلى إثارة قضية » صلب التفسير وتوابعه« قاصدا من وراء 
ذلك تسليط األنظار وتوجيه األفكار - عند عقد العزم على بناء أصول التفسير 

- نحو صلب التفسير مع مراعاة توابعه ولواحقه، 
وسيتناول البحث تلك القضية من خالل عدة عناصر رئيسة بيانها فيما 

يأتي:
أوال: مراتب معلومات التفسير.

ثانيا: صلب التفسير ومقصده األكبر.
ثالثا: صور التعامل مع املعنى التفسيري.

رابعا: آثار اخللط بن الصلب والتََّبع.
خامسا: بناء أصول التفسير وصلب التفسير.

مفهوم قواعد التفسير وعالقتها 
بالعلوم ذات الصلة بالقرآن

د. هشام مومني

لقد تطرق الباحث إلى :
ق��وع��د  م��ف��ه��وم  األول:  امل��ب��ح��ث 

التفسير وخصائصها.
قواعد  مفهوم  األول:  املطلب   

التفسير.
قوعد  م��ف��ه��وم  حت��دي��د  يقتضي 
ال��ت��ف��س��ي��ر ال��ن��ظ��ر إل��ي��ه��ا م���ن جهتن 
اث��ن��ت��ن، ج��ري��ا ع��ل��ى ع����ادة ال��ع��ل��م��اء 
والباحثن في تعريف أمثالها، اجلهة 
إف���رادي���ا،  ت��ع��ري��ف��ا  تعريفها  األول�����ى: 
اجلهة الثانية: تعريفها تعريفا لقبيا، 
الله  إن شاء  أتناوله  ذك��رت  ما  وبيان 

في ثالث نقاط كاآلتي:.
أوال: مفهوم القاعدة.

ثانيا: مفهوم التفسير.
لقواعد  التركيبي  املفهوم  ثالثا: 

التفسير.
املطلب الثاني: خصائص قواعد 

التفسير وضوابطها.
ن��ظ��ر ميكن  وتقليب  ت��أم��ل  ب��ع��د 
والضوابط  اخلصائص  تلك  حتديد 

فيما يلي:
أوال- الكلية: 

ثانيا- اإليعاب والعموم: 
ثالثا- االستقراء: 
رابعا- اإلحكام: 

خامسا- التجريد: 
قواعد  ع��الق��ة  ال��ث��ان��ي:  املبحث 
التفسير بالعلوم ذات الصلة بالقرآن

بن  ال���ع���الق���ة  األول:  امل��ط��ل��ب 
قواعد التفسير والتفسير.

امل��ط��ل��ب ال��ث��ان��ي: ال��ع��الق��ة بن 
قواعد التفسير وعلوم القرآن.

امل��ط��ل��ب ال��ث��ال��ث: ال��ع��الق��ة بن 
قواعد التفسير وأصول التفسير.

امل��ط��ل��ب ال���راب���ع: ال��ع��الق��ة بن 
األص���ول  وق��واع��د  التفسير  ق��واع��د 

واللغة العربية.
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السنة النبوية وتفسير القرآن الكريم: الواقع والمأمول
د. عبد الله طاهيري

هذا  في  والتأسيس  البناء  لسفينة  ركوبا 
في  يسهم،  أن  إال  الباحث  أبى  املوضوع، 
إنضاج وترشيد سبيل التواصل مع الكتاب 

الهدى. يقول :
بأن  بينا،  وضوحا  عندي  األمر  ولوضوح 

إمنا  الهدى،  الكتاب  ببيان  رأسا  املكلف 
هو نبي الهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، جاء 
حتت  الله،  بإذن  املبارك  املؤمتر  هذا  في  مشاركتي  موضوع 
عنوان: »السنة النبوية وتفسير القرآن الكرمي: الواقع واملأمول«. 

وقد قّسم املوضوع إلى خمسة محاور هي: 
  أوال: الضبط املصطلحي ملفهوم السنة.

 ثانيا: احلديث عن وجهات نظر النظر إلى السنة النبوية، وإلى 
عالقتها بالقرآن الكرمي.

 ثالثا: تفسير القرآن الكرمي بالسنة النبوية واالمتداد التاريخي.
 رابعا: واقع السنة النبوية في التفاسير األكثر تداوال. 

القرآن  النبوية في تفسير   خامسا: أسس رشد اعتماد السنة 
الكرمي.

تفسير الصحابي: مفهومه، وضوابطه، ومكانته ومصادره
د. ولد سيدي عبد القادر

إن تفسير الصحابة -رضي الله عنهم- باملكان 
الذي ال يجهل قدره، فهو في املرتبة الثالثة من 
مصادر التفسير النقلي – بعد تفسير القرآن 
وقد   – بالسنة  القرآن  وتفسير  بالقرآن، 
رضي الله عنهم  متيزت تفاسير الصحابة – 

-  بالتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قوال وعمال، مع ما كانوا عليه من فصاحة، وعلم بأسباب النزول، 
ووقائع األحكام، وأحوال الناس وقت نزول القرآن، ونحو ذلك مما 
جعلهم أعمق الناس فهما للقرآن؛ لذا كان االعتناء بتفاسيرهم دأب 
علماء التفسير وأئمته كابن أبي حامت، والطبري، وغيرهم ممن ألفوا 

في التفسير باملأثور -رحمهم الله -
وتأتي هذه الدراسة مسهمة في الكشف عن مفهوم تفسير الصحابة- 
والتعريف  مكانته،  وإبراز  ضوابطه،  وبيان   – عنهم  الله  رضي 
مبصادره، وقد سلكت فيه املنهج االستقرائي واالستنباطي التحليلي.

جهود علماء الهند في علم أصول التفسير
د. محمد غالم الرحمن

كانت  وأصوله  التفسير  في  الهند  علماء  جهود  إن 
منحصرة في دراسة بعض التفاسير فقط مثل تفسير 
والكشاف  واجلاللني  البيضاوي،  وتفسير  املدارك، 
التراث  على  حفاظا  وذلك  التفاسير؛  من  وغيرها 
شبه  علماء  أسهم  ذلك  بعد  ثم  التفسيري،  الفكري 
اإلسالمية  املكتبة  إثراء  في  املسلمون  الهندية  القارة 
بالتفاسير القرآنية وأصولها وعلومها في لغات عدة.

 إن العلماء في شبه القاّرة الهندية قد بذلوا جهودا جبارة في خدمة علم أصول 
التفسير رواية ودراية، إقراء وتأليفا، حتريرا وحتقيقا، ومنهم الشيخ احملدث 
ولي الله الدهلوي الهندي الذي كان له قصب السبق في مجال التأليف اجلامع 

الشامل في أصول التفسير املسمى بــ )الفوز الكبير في أصول التفسير( 
العلماء  يد  على  التفسير  أصول  في  الهامة  املؤلفات  إجناز  مت  ذلك  وبعد 
الرّبانيني في شبه القارة الهندية، مثل الشيخ نواب صديق حسن خان القنوجي 
الذي ألف )اإلكسير في أصول التفسير(، وأّلف الشاه ولي الله بن عبد الرحيم 
عميم  محمد  السيد  والشيخ  التفسير(،  أصول  في  اخلبير  )فتح  الدهلوي 
اإلحسان املجددي البركتي الذي أّلف )التنوير في أصول التفسير(، والشيخ 
العالمة  واإلمام  التفسير(،  )التحرير في أصول  أّلف  الذي  أحمد خان  سيد 
حميد الدين الفراهي الذي أّلف )التكميل في أصول التأويل( وغيرهم كثير 
من العلماء الرّبانيني من الهند الذين أسهموا في إجناز التأليفات في أصول 

التفسير. 

معاييرُ في تفسير القرآن بالسنة النبوية 
د . محمد عطا الله العزب

إلى  نرجع  جتعلنا  التي  املقومات  من 
أن  وسلم-  عليه  الله  –صلى  تفسيره 
َوْحٌي  ِإالاَّ  ُهَو  ِإْن  الله }  السنة وحي من 
القرآن  مبنزلة  النبوية  فالسنة  يُوَحى{، 
فهم  في  أصل  وهي  االستدالل،  في 

أنه ال ميكن  يعني  ِللناَّاِس{ وهذا   َ تعالى: }ِلتَُبنينِّ لقوله  القرآن؛ 
أعلم  الله  خلق  من  أحد  ال  ألنه  النبوي؛  البيان  عن  االستغناء 

مبراد الله من رسول الله –صلى الله عليه وسلم-.
وإذا كان تفسير القرآن بالسنة النبوية بهذه األهمية، فإن هناك 
منها  التفسير،  من  النوع  هذا  ومعايير حتكم  وقواعد  ضوابط 
ما نّص عليه علماؤنا، ومنها ما يحتاج إلى بيان وإيضاح، وهو 

موضوع هذه املداخلة
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أصل تفسير القرآن بالقرآن أهميته، منهجه، ضوابطه
د.سعيد بوعصاب

قسم الدكتور عرضه هذا إلى متهيد ومبحثني وخامتة:
تفسير  لتعريف  عبارة عن محاولة  كان  فقد  التمهيد: 
لم  وحديثا  قدميا  الباحثني  لكون  بالقرآن؛  القرآن 
من  اللون  لهذا  مستقل  تعريف  حتديد  إلى  يتطرقوا 

التفسير. 
أما املبحث األول: فقد بنينَّ فيه احملاضر أهمية هذا 
إلى  اإلشارة  خالل  من  التفسير،  في  املسلوك  املنهج 

بعض النقاط التي تدل على ذلك، ومنها: 
 • وجوب تقدمي بيان الله على من سواه.

الله عليه وسلم، وهو أول من  الله صلى  املفسر األول للقرآن وهو رسول   • 
أسس لهذا املنهج في تفسير القرآن الكرمي.

• قيام أئمة كبار بتخصيص هذا اللون من التفسير بالتأليف.
األقوال  بني  الترجيح  وسائل  من  وسيلة  يعد  التفسير  من  اللون  هذا  كون   •

املختلفة في التفسير.
 • يعد هذا املنهج من بني أهم أركان التفسير املوضوعي.

وقد ختم كالمه في هذا املبحث باحلديث عن املنهج التنزيلي لتفسير القرآن 
املفردات  بعض  بيان  منهج  التالية:  املناهج  في  معامله  حدد  وقد  بالقرآن، 

واأللفاظ، ومنهج بيان وتفسير األحكام، ومنهج تفسير وبيان املوضوع.
القرآن  تفسير  ضوابط  عن  للحديث  الباحث  وخصصه  الثاني:  املبحث  وأما 

بالقرآن، وقد قسمه إلى ثالثة ضوابط:
أوال: ضوابط تتعلق بذات املفسر، من أهمها:

• أهلية املفسر.
• سالمة االعتقاد ومتام العدالة.

ثانيا: ضوابط تتعلق مبنهج تفسير القرآن بالقرآن، ومن أهم هذه الضوابط:
• االهتداء مبنهج السلف في تفسير القرآن بالقرآن.

• ضرورة جمع اآليات املختلفة املتعلقة باملوضوع الواحد.
• معرفة ما بني الكلمات واأللفاظ من فوارق دقيقة لها تأثير في املعنى.

ثالثا: ضوابط تتعلق بثمرات املنهج، ومن أهمها:
• صحة األثر التفسيري إن كان منقوال.

• أال يتعارض تفسير اآلية باآلية مع املعنى العام لسياق اآلية املراد تفسيرها.
• ائتالف هذا التفسير مع املقصد الذي بينه القرآن في جملته.

• أال يتعارض هذا التفسير مع ما صح من تفسير الرسول الله صلى الله عليه 
وسلم.

وفي اخلتام، توصل الباحث إلى نتيجة مهمة مفادها ضرورة تبني هذا املنهج 
في تفسير كتاب الله تعالى.

أكبر جامع لتفسير النبي  والصحابة والتابعين وأتباعهم 
الواقع واآلفاق

د. نوح بن يحيى الشهري

يعتني  أن  ينبغي  ما  أول  إن 
على  ويحرص  املعتنون،  به 
معاني  ملعرفة  اجلادون  تتبعه 
وتفسيره=  تعالى  الله  كالم 
الوقوف على ما َوَرد من تفسير 
وسلم  عليه  الله  صلى  النبي 
والصحابة والتابعني وتابعيهم. 
)التفسير  عليه  أطلق  ما  وهو 

املأثور(.
كتاب  تفسير  في  العالية  املكانة  من  املصادر  لهذه  ما  يخفى  وال 
عز  ربه  عن  املبلِّغ  هو  وسلم  عليه  الله  صلى  فالنبي  تعالى؛  الله 
الصالح، من:  السلف  يلي ذلك ما جاء عن  واملبني لكالمه،  وجل 
بعد  الناس  أعلم  هم  فالصحابة  وأتباعهم(؛  والتابعني  )الصحابة 
النبي صلى الله عليه وسلم بالتفسير؛ ألنهم أهل اللسان الذي نزل 
به القرآن، وقد شهدوا التنزيل، وعرفوا أحواله، وعرفوا أحوال من 
قصدهم،  وسالمة  فهمهم،  إلى حسن  إضافة  القرآن،  فيهم  نزل 
كذلك التابعون الذين تلقوا التفسير عن الصحابة، وتابعوهم الذين 

تتلمذوا على أيديهم.
الفهم  إلى  للوصول  القومي  السبيل  هو  املأثور  بالتفسير  فاإلملام 
الصحيح ملراد ربنا عز وجل في كتابه، وفي استخالص منهج النبي 
صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف األمة في فهم النص القرآني، 
ذلك املنهج الذي به يجب أن تفهم نصوص الوحي كلها من قرآن 

وسنة.
اإلمام  استيعابه  ومحاولة  بجمعه  اعتنى  من  أوسع  من  وكان   
في  املنثور  )الدر  تفسيره  في  )ت:911(  الله  رحمه  السيوطي 
التفسير باملأثور( غير أنه فاته الكثير من أقوال السلف، مع شدة 
حاجة طالب العلم والباحثني للوقوف على آثار التفسير مجموعة 
هذه  وجمع  املسيرة  هذه  إلكمال  تنا  همنَّ فسمت  واحد؛  كتاب  في 
اجلهود السابقة وتكميلها وحتسينها في مَؤلنَّف واحد، فجاءت هذه 
املوسوعة التفسيرية، والتي نرجو من الله أن يسد بها هذا الثغرة 

العلمية املهمة.
على  القارئ  تعني  مهمة  نوعية  بإضافة  املوسوعة  وستتحلى 
االستفادة القصوى منها، وذلك بالتعليق على آثارها وأحاديثها من 
هذه  فهم  على  القارئ  تعني  احملققني؛  التفسير  أئمة  من  خمسة 

األقوال والترجيح بينها. 
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إلى تقديم حصيلة األمة في مختلف  الزاهر، نحتاج  التحضير للغد   »في 
البناء،  بعُد  البقاء، وعليه يكون  التاريخ، واستخالص ما حقه  المجاالت عبر 
للقرآن  خدمُتها  ذلك  رأس  وعلى  التاريخ.  في  وإسهامها  األم��ة  كسب  من 
ي��وم تتوب توبة  ب��س��واه،  ال��ت��اري��خ، وب��ه ال  ب��س��واه دخلت  ب��ه ال  ال��ذي  الكريم 

منهاجية نصوحا، ستعود إلى التاريخ«.                    أ. د. الشاهد البوشيخي

ومضة
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من  شخصيات المؤتمر

ذة.  أحالم طراش
- أس���ت���اذة ب��ال��ث��ان��وي��ة اإلع���دادي���ة 

بوسكور، بنيابة جرسيف 
- التخصص الدقيق: النقد األدبي 
مناذج  التأويل  وضوابط  التلقي  )آليات 

من تلقي شعر أبي الطيب املتنبي( 

- أهم االهتمامات العلمية:
1 - ال���دف���اع ع���ن ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
واملساهمة في األنشطة وامللتقيات التي 
ترمي إلى حمايتها والنهوض بها والدعم 
مستوياتهم  مبختلف  ملتعلميها  التربوي 

الدراسية.
ذات  القصيرة  القصة  كتابة    -  2

البعد االجتماعي والتربوي.
3 - البحث في قضايا اللغة واألدب.

أهم األعمال املنشورة:
1 -  مقال بعنوان: » مالمح الدرس 
العربي،  البالغي  الفكر  ف��ي  ال��ت��داول��ي 
بحث في مناذج من التراث »، منشورات 
شعبة اللغات واآلداب والتواصل بالكلية 
اإلص��دار  ب��ت��ازة،  التخصصات  املتعددة 

الرابع.
ب���ع���ن���وان: »م��ص��ط��ل��ح  2 - م���ق���ال 
امل���ب���ه���م���ات، م���ق���ارب���ة ت��رك��ي��ب��ي��ة دالل��ي��ة 
ت���داول���ي���ة«، م���ن���ش���ورات ش��ع��ب��ة ال��ل��غ��ات 

واآلداب  والتواصل، اإلصدار األول
آل���ي���ات املنهج  ب��ع��ن��وان  3 - م��ق��ال 
ال��ت��أوي��ل��ي وض���واب���ط���ه، م��ن��ش��ور ضمن 
كتاب املؤمتر الدولي ) سؤال املنهج في    
عالم  نشر  امل��ع��اص��ر،  النقدي  اخل��ط��اب 

الكتب احلديث باألردن. 
أهم المشاركات العلمية:

1 - امل��ش��ارك��ة ف��ي أع��م��ال ال��ن��دوة 
ولسانية  لغوية  مصطلحات   « ال��دول��ي��ة 
في الدرسني اللغويني القدمي واحلديث« 
في  البحث  ف��ري��ق  مختبر  نظمها  ال��ت��ي 

اللسانيات بشراكة مع مختبر البحث في 
املتوسطية  املغربية  الثقافية  العالقات 
ب��ال��ك��ل��ي��ة امل��ت��ع��ددة ال��ت��خ��ص��ص��ات ب��ت��ازة 

بتاريخ 4 و5 دجنبر 2013
2 - امل��ش��ارك��ة ف��ي أع��م��ال امل��ؤمت��ر 
األدبي  النقد  في  املنهج  »س��ؤال  الدولي 
التواصل  مختبر  نظمها  التي  املعاصر 
والعلوم  اآلداب  بكلية  التعبير  وتقنيات 
و22   21 بتاريخ  اإلنسانية فاس سايس 

ماي 2014 
3 - ت��ن��ش��ي��ط األم��س��ي��ة ال��ش��ع��ري��ة 
ماستر  طلبة  نظمها  ال��ت��ي  اإلب��داع��ي��ة 
 11 دراس��ت��ه في  ومناهج  األدب��ي  النص 
مارس 2011  حتت شعار  »اللغة العربية 

أصالة وإبداع«.

د. حميد  الوافي
> دكتوراه الدولة  من جامعة املولى 
إسماعيل  كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية 

مبكناس   سنة 2001.
المسار المهني:

أستاذ التعليم العالي ابتداءا من 25 
أكتوبر 1991.

> ع��م��ل أس����ت����اذا  مل������ادة  ال��ف��ق��ه، 
وأص���ول���ه، وم��ق��اص��د ال��ش��ري��ع��ة  بشعبة 
و  اآلداب  بكلية  اإلسالمية،  ال��دراس��ات 
العلوم اإلنسانية جامعة املولى إسماعيل 
مكناس   املغرب ، منذ التحاقه بها سنة 

.1991
> ع��م��ل أس���ت���اذا مل���ادت���ي »ن��ظ��ري��ة 
اإلف���ت���اء« و»ن��ظ��ري��ة االج��ت��ه��اد« ب��وح��دة 
ال����ب����ح����ث           وال��ت��ك��وي��ن: »ال��ف��ت��وى 
واملجتمع ومقاصد الشريعة« في املواسم 

اجلامعية 2001 إلى 2004.
> ع��م��ل أس���ت���اذا مل���ادت���ي »ق��واع��د 
ال���دالل���ة« و»ق���واع���د حت��ل��ي��ل اخل��ط��اب« 
ب��وح��دة ال��ب��ح��ث     وال��ت��ك��وي��ن« ال��درس 
القرآني والعمران البشري« في املواسم 

اجلامعية 2004 إلى 2007.
> عمل  أستاذا زائرا مبؤسسة دار 
احلديث احلسنية  بالرباط  ابتداءا من 
إلى   2007/2006 اجل��ام��ع��ي   امل��وس��م 

.2011

> ع��م��ل أس����ت����اذا زائ������را مب��اس��ت��ر 
بشعبة  األصولية«   و  الفقهية  »القواعد 
و  اآلداب  كلية  اإلس��الم��ي��ة  ال���دراس���ات 
بجامعة  املهراز  ظهر  اإلنسانية   العلوم 
منذ  بفاس  الله  عبد  بن  محمد  سيدي 
إلى   2009  /2008 اجلامعي  امل��وس��م 

.2011
زائ�����������را  أس����������ت����������اذا  ع������م������ل   <
العلوم الشرعية«   مباستر»االختالف في 
ال����دراس����ات اإلس���الم���ي���ة كلية  ب��ش��ع��ب��ة 
ابن  بجامعة  اإلنسانية  العلوم  و  اآلداب 
اجلامعي  امل��وس��م  منذ  القنيطرة  طفيل 

2008/2007 إلى 2011.
> يعمل أستاذا متعاقدا مع جامعة 
ال��ق��ص��ي��م ك��ل��ي��ة ال��ش��ري��ع��ة وال���دراس���ات 
اإلسالمية قسم أصول الفقه ابتداء من 
الفصل الثاني للموسم الدراسي 2011 

1432/
العضوية :

البحث  ملجموعة  مؤسس  عضو   <
بكلية  اخل���ط���اب«  تفسير  »م��ن��اه��ج  ف��ي 

اآلداب مبكناس 1993.
البحث  ملجموعة  مؤسس  عضو   <
والعمران  القرآني  »ال��درس   : والتكوين 
البشري« بكلية اآلداب مبكناس 2004 .

البحث  ملجموعة  مؤسس  عضو   <
القرآني  »ال���درس  ال��دك��ت��وراه:  والتكوين 
القضايا واملناهج« بكلية اآلداب مكناس 

.2008
البحث  ملجموعة  مؤسس  عضو   <
»دراس���������ات ف����ي االج���ت���ه���اد و احل�����وار 
احلضاري« كلية اآلداب مكناس 2006.

من أعماله :
> مفهوم البيان عند األصوليني  من 

اإلمام الشافعي إلى اإلمام الغزالي .
> مفهوم القطع و الظن و أثره في 

اخلالف األصولي. 

> شارك في إجناز مشروع برنامج 
اجلامع التاريخي لتفسير القرآن الكرمي.
ش���ارك ف��ي إجن���از م��ف��ردات مقرر 
احلديث  دار  ملؤسسة  الشرعية  العلوم 

احلسنية
من أبحاثه العلمية:

وال��وظ��ي��ف��ة  ال���س���ي���اق:امل���ف���ه���وم   <
املنهجية.

العلوم  ب��ني  معرفي  تكامل  نحو   <
الشرعية أصول الفقه منوذجا.

> ف��ي ب��ن��اء امل��ص��ط��ل��ح امل��ق��اص��دي 
والبناء عليه .

> الفكر املقاصدي عند الشاطبي: 
أصوله املعرفية ووظائفه املنهجية.

األصولي  النص  دراس���ة  مناهج   <
وتدريسه.

> ش����ارك ف��ي ع���دد م��ن ال��ن��دوات 
العلمية املتخصصة، منها:

ندوة »االجتهاد املصلحي وضرورات 
ش��ع��ب��ة  ت��ن��ظ��ي��م  م����ن   2005 ال���ع���ص���ر« 
الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب جامعة 

محمد األول وجدة
ن����دوة ال���ق���رآن ال���ك���رمي ول��س��ان��ي��ات 
وح���دة  ت��ن��ظ��ي��م  م���ن   2006 اخل���ط���اب، 
ال��ب��ح��ث وال���ت���ك���وي���ن« ال����ق����رآن ال��ك��رمي 
اآلداب  كلية  اللغوي«  الدرس  ومستويات 
سايس جامعة سيدي محمد بن عبد الله 

فاس.
ن���دوة »أه��م��ي��ة اع��ت��ب��ار ال��س��ي��اق في 
بسالمة  وص��ل��ت��ه  التشريعية  امل��ج��االت 
تنظيم  م���ن  باألحكام«2007  ال��ع��م��ل 

الرابطة احملمدية للعلماء.
ندوة »مناهج االستمداد من الوحي«  
احملمدية  ال��راب��ط��ة  تنظيم  م��ن   2008

للعلماء.
ي���وم دراس�����ي ف���ي م���وض���وع« منهج 
مؤسسات  في  اإلسالمي  الفقه  تدريس 
مؤسسة  نظمته   2008 العالي«  التعليم 

دار احلديث احلسنية الرباط.
العلوم  املعرفي بني  التكامل   « ندوة 
والشروط  النظرية  األس��س  اإلسالمية: 
مؤسسة  تنظيم  من   2009 التطبيقية« 

دار احلديث احلسنية الرباط.
ندوة »متييز أحوال النبي صلى الله 
تقليل االختالف«  وأث��ره في  عليه وسلم 
2009 من تنظيم مؤسسة دار احلديث 

احلسنية الرباط.
ن�����دوة امل��ن��اه��ج ال��ع��ل��م��ي��ة ل���دراس���ة 
من   2009 الشرعية  ال��ع��ل��وم  وت��درس��ي 
كلية  الدراسات اإلسالمية  تنظيم شعبة 
اآلداب ظهر املهراز جامعة سيدي محمد 

بن عبد الله فاس.
العلوم  في  املصطلح  »قضايا  ن��دوة 
كلية  ت��ن��ظ��ي��م  م���ن   2009 ال��ش��رع��ي��ة« 

الشريعة جامعة القرويني آكدير.
ندوة »اإلس��الم وح��وار احلضارات« 
دراس��ات   « البحث  مجموعة  تنظيم  من 
ف���ي االج���ت���ه���اد واحل�������وار احل���ض���اري«  
امل��ول��ى  ج��ام��ع��ة  اآلداب  ك��ل��ي��ة   2009

إسماعيل مكناس.
ن���دوة »ت��اري��خ العلوم ف��ي اإلس���الم« 
احملمدية  ال��راب��ط��ة  تنظيم  م��ن   2010

للعلماء الرباط. 
ن����دوة » ال��ع��ل��وم اإلس��الم��ي��ة؛ أزم��ة 
منهج أم أزمة تنزيل« 2010 من تنظيم 

الرابطة احملمدية للعلماء .
ندوة« االجتهاد في املذهب املالكي 
وقضايا التنمية« 2010 من تنظيم شعبة 
الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب جامعة 

املولى إسماعيل مكناس. 
ن������دوة »أب������و إس����ح����اق ال��ش��اط��ب��ي 
تنظيم  م��ن   2010 والتوثيق«  ال��دراس��ة 
مركز الدراسات األندلسية املغربية كلية 
اآلداب ظهر املهراز جامعة سيدي محمد 

بن عبد الله فاس.
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سـ  ما تقييمكم لواقع الدراسات 
ال���ق���رآن���ي���ة ف����ي اجل���ام���ع���ات ال��ع��رب��ي��ة 

واإلسالمية؟
زالت  ما  القرآنية  الدراسات  ج - 
ف��ي ح��اج��ة إل���ى وض���ع أص���ول وأس��س 
في  لتدريسها  واص��ط��الح��ي��ة  منهجية 
وما  واإلس��الم��ي��ة،  العربية  اجل��ام��ع��ات 
ًة إلى توحيد اجلهود  زالَت احلاجة ماسَّ
وتوحيد  ال��رؤي��ة  لتوحيد  االق��ت��راح��ّي��ة 
املناهج واإلشكاالت التي ينبغي تناولها 

عند تدريس القرآن الكرمي وعلومه
س – م��ا ه��و واق���ع ع��ل��م أص��ول 

التفسير في األمة تدريسا وتأليفا؟ 
وَم����راج����ُع في  ك��ت��ٌب  ألِّ���َف���ت  ج - 
ال��ت��ْع��ري��ف ب��أص��وِل ال��تَّ��ف��س��ي��ِر وَت��ي��ي��زه 
التَّعريفاِت  على  ويغلُب  التْفسير؛  علِم 
أن ت��ن��ص��رَف إل���ى ال��َق��واع��د وامل��ن��اه��ِج 
ذِلَك  وَرَد من  ما  ُجملِة  ومن  واألدواِت؛ 
على  يدلُّ  الّتفسيِر  أصول  ُمصَطلََح  أّن 
الَقواعِد واألُسِس التي يَقوُم عليْها علُم 

وَق��واع��َد  وآداٍب  ُش���روٍط  من  الّتفسير، 
ُل به إلى  وُطرٍق وَمناهَج، وكلِّ ما يُتوصَّ
وال  الَكرمي  الُقرآن  ملَعاني  َصحيٍح  فهٍم 
لتَفسيِر  أص���وٍل  صياغِة  إل��ى  ��ُل  يُ��ت��وصَّ
وَقد  الُقرآن،  بُعلوم  إاّل  الَكرمِي  الُقرآن 
يُطلُق على ُعلوِم الُقرآِن أصول الّتفسيِر، 
وهو من باِب إْطالِق اجلزِء على الكّل. 
وال��غ��اي��ُة م��ن أص����وِل ال��ّت��ف��س��ي��ِر ضبُط 
إلى  ل  للتوصُّ َق��واع��َد  ب��َوض��ِع  الّتفسير 

الَفهِم الّصحيِح ملَعاني الُقرآن الَكرمي.

س- ت����رى م���ا ه���ي ف���ي ن��ظ��رك��م 
أص��ول  بعلم  االه��ت��م��ام  أس��ب��اب ضعف 

التفسير؟
االهتمام  ضعف  أس��ب��اب  م��ن  ج- 
النظرة  غ��ي��اب  التفسير،  أص���ول  بعلم 
ال��ك��ل��ي��ة ال���ت���ي ت��ض��ب��ط دراس������ة ع��ل��وم 
بجزئيات  الباحثنَي  وانشغال  التفسير، 
الكلية  َق���واع���ده  دون  وف���روع���ه  ال��ع��ل��م 
امتالك  وع��دم  ومصطلحاته،  وأصوله 

جتربَة تفسيرية طويلة وثقاَفة تفسيرية 
واس���ع���ة ت���ّك���ُن م���ن إن���ش���اء ت��ص��ور أو 
التفسير  ينبثق من علم أصول  مشروع 
املشاريع  كّل  مصَدر  العلم  هذا  ويتخذ 

التفسيرية. 
س-  ك��ي��ف مي��ك��ن جت����اوز ه��ذه 

احلالة؟
تُ��ت��ج��اَوَز حالة  أن  ُر  يُ��ت��ص��وَّ ال  ج- 
التفسير  أص��ول  بعلم  االهتمام  ضعف 
ال��ع��ل��م،  ب���ه���ذا  امل����رّك����َزة  ب��ال��ع��ن��ايَ��ة  إاّل 
وم��ح��اَولَ��ة  وم��ف��اه��ي��م��ه،  ومبصطلحاته 
الدخول إلى علوم التفسير من باِب علم 
الطبيعّي  الباب  فهو  التفسير،  اص��ول 
الذي ييّسر الدخول ويضمن دّقَة الفهم 

واإلفهام والتبيني.
س ـ ما هي أهم التوصيات التي 
تأملون أن يخرج بها الباحثون في هذا 

املؤتر؟ 
��ر عن  ج ـ ن��أم��ل أن يُ��س��ف��َر امل��ؤَتَ
توصيات تتعلُق بتثبيت هذا التخصص 

وت���ك���ي���ن���ه ف�����ي ش���ع���ب ال������دراس������ات 
اإلس��الم��ي��ة وت��خ��ص��ص��ات ف��ي صميم 
عقد  ومواصلة  ال��ك��رمي،  ال��ق��رآن  علوم 
ن�����دوات وم���ؤت���رات ف���ي ص��م��ي��م علم 
إنشاء  على  وال��َع��َم��ل  التفسير،  أص��ول 
ف���رق ب��ح��ث وم��خ��ت��ب��رات وم��ج��م��وع��ات 
تضمن استمرار املشروع، ويُرجى أيضاً 
أن يُنِشئوا مشروعاً ملعجم في مصطلح 
أصول التفسير في تخصصات متعددة، 

لغوية وفقهية ...

ل���واق���ع  ت��ق��ي��ي��م��ك��م  م����ا  ـ  س 
اجلامعات  في  القرآنية  ال��دراس��ات 

العربية واإلسالمية؟
االه����ت����م����ام  ي����ت����ف����اوت   - ج   
ب��ني جامعة  ال��ق��رآن��ي��ة  ب��ال��دراس��ات 

ك��ل جامعة  ع��ل��ى طبيعة  ب��ن��اء  وأخ����رى 
التي فيها  ورسالتها، فهناك اجلامعات 
القرآنية(،  )ومنها  إسالمية  دراس���ات 
وم��ن��ه��ا ال��ت��ي ت��خ��ل��و م��ن��ه��ا، وم���ن خ��الل 
اط���الع���ي امل��ت��واض��ع ف���إن ال���دراس���ات 
ال���ق���رآن���ي���ة ف����ي ك���ل���ي���ات ال�����دراس�����ات 
وغالبها  م��ت��ف��اوت��ة،  أي��ض��ا  اإلس��الم��ي��ة 
وبعض  القرآن  علوم  مادة  يقتصر على 
واملوضوعي،  التحليلي  التفسير  م��واد 
واألص��ول  املناهج  ف��ي  يزيد  م��ا  ومنها 
والدراسات  القرآن  وإعجاز  والقصص 
النصية وآيات األحكام وأساليب البيان 

في القرآن، وهكذا.
س – م��ا ه��و واق���ع ع��ل��م أص��ول 

التفسير في األمة تدريسا وتأليفا 
ق���دمي���ة في  ج���ه���ود  ه���ن���اك  ج – 
قواعد التفسير وأصوله، فقد كتب ابن 
وقبلهم  الوزير،  وابن  والشاطبي  تيمية 
جهود  وهناك  الرسالة،  في  الشافعي 
ملعظم من كتب في علوم القرآن، وجهود 
وامليداني  للعك  بها  ب��أس  ال  معاصرة 
والسبت واحل��رب��ي، وم��ع ك��ل ه��ذا فال 

ي���زال ه���ذا ال��ع��ل��م ب��ح��اج��ة إل���ى حترير 
اه��ت��م��ام اجلامعات  ب��د م��ن  وب��ن��اء، وال 
به، خاصة في زمننا حيث اجلرأة على 
ك��ت��اب ال��ل��ه م��ن ج��ه��ة، واجل��ه��ل ب��ه من 

ناحية أخرى.
س- ت����رى م���ا ه���ي ف���ي ن��ظ��رك��م 
أص��ول  بعلم  االه��ت��م��ام  أس��ب��اب ضعف 

التفسير؟
القرآن على  ج- رمبا وجود علوم 
اخلطط  أو سوء  للتفسير،  أصول  أنها 
التي  اجلامعات  معظم  ف��ي  ال��دراس��ي��ة 
عدم  ورمب��ا  املعتمدة،  الساعات  تعتمد 
ويرجع  بها،  أنفسهم  امل��درس��ني  عناية 
هذا كله إلى عدم حترير املصطلح ليتم 

التعامل معه بشكل سليم.
س-  ك��ي��ف مي��ك��ن جت����اوز ه��ذه 

احلالة؟
ج- ال بد من حترير املصطلح كما 
ب��ي��ان أهمية أص��ول  ق��ل��ت، وال ب��د م��ن 
التفسير، فهي مرتبطة بأعز كتاب عند 
املسلمني، وال بد من االتفاق على صيغة 
ل��ه��ذه األص�����ول وم��راس��ل��ة اجل��ام��ع��ات 
الع���ت���م���اده���ا ف���ي ك��ل��ي��ات ال����دراس����ات 

اإلسالمية.
أهم  تقديركم  ف��ي  ه��ي  م��ا  س- 
اجل��ه��ود ال��ت��ي أجن���زت ف��ي علم أص��ول 
هذا  تقعيد  في  أثر  لها  وك��ان  التفسير 

العلم وتأصيله؟ 
القدمية  اجلهود  من  إن  قلت  ـ  ج 
تيمية،  اب��ن  ومقدمة  الشافعي،  رسالة 
وكتب  الوزير،  واب��ن  الشاطبي  ورسائل 
علوم القرآن وأهمها البرهان واإلتقان، 
أهمها  كثيرة  م��ع��اص��رة  ج��ه��ود  وه��ن��اك 
ل��ل��ع��ك وال��س��ب��ت وامل��ي��دان��ي واحل��رب��ي، 
حيث  حترير  إل��ى  بحاجة  كلها  ولكنها 

اخللط بني األصول وغيرها. 
س – ف���ي ن��ظ��رك��م ه���ل ان��ع��ق��اد 
في  للباحثني  ال��ث��ال��ث  ال��ع��امل��ي  امل��ؤت��ر 
ال��ق��رآن ال��ك��رمي وع��ل��وم��ه ف��ي م��وض��وع 
واآلف���اق  ال��واق��ع  التفسير  أص���ول  علم 

يستجيب لهذه التحديات؟
ج ـ نعم، وأتنى أن يثمر عن نتائج 
اإلسالمية  اجلامعات  إلى  ترسل  طيبة 
ب��ل وال��غ��رب��ي��ة ألخ���ذ ال��ت��وص��ي��ات بعني 

االعتبار، واعتمادها قدر اإلمكان.
ت��رون أن جميع محاور  س ـ هل 

والبحث؟  العالج  في  متكافئة  املؤتر 
وإذا كان ال فما هي أهم احملاور التي 
وتعميق  العلمي  التدقيق  إل��ى  حت��ت��اج 

البحث؟
واف��ي��ة،  ف��ه��ي  مجاملة  ب���دون  ـ  ج 
ولعل املناقشات تزيدها إثراء وجماال. 

س ـ ما هي أهم التوصيات التي 
تأملون أن يخرج بها الباحثون في هذا 

املؤتر؟ 
التفسير،  أص��ول  ـ حترير علم  ج 
األص��ول  ه��ذه  لصياغة  جلنة  وتشكيل 

واعتمادها من قبل اجلامعات.

حوارات 
د.عبد الرحمن بودرع : 

من أسباب ضعف االهتمام بعلم أصول التفسير، 
غياب النظرة الكلية التي تضبط دراسة علوم التفسير 

د. محمد المجالي  :

ال يزال علم أصول التفسير في حاجة إلى تحرير وبناء
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قدمت الدكتورة هذه احملاضرة في محورين اثنني: 
المحور األول:

المتوقع في علم أصول التفسير مصطلحا.
في  كالمها  مستهل  في  احملاضرة  أشارت  قد 
عند  التفسير  أصول  علم  أن  إلى  احملور،  هذا 
مصطلحني  عن  يخرج  يكاد  ال  املتقدمني  العلماء 
رئيسني، وهما: قوانني التأويل، وقواعد التفسير، 
وما سواهما متفرع عنهما. والحظت أن الكلمات 
املجال مكونة من مجموعتني:  املفتاحية في هذا 
والقواعد،  القانون،  مصطلحات  تتضمن  األولى: 
التفسير،  مصطلحي  تتضمن  والثانية:  األصول، 
التفسير  أصول  مصطلح  أن  والحظت  والتأويل. 
هو أكثر املصطلحات ترويجا وإعماال في العصور 
املناسب  املصطلح  أنه  يعني  ال  وهذا  املتأخرة، 
لتسمية هذا العلم. ولكن عندما تدعو احلاجة إلى 
التجديد في علم ما أو إعادة بنائه او استكماله، 
من  يصبح  والتسميات  االصطالحات  فإن ضبط 

الضرورات.
قد اشترطت احملاضرة في اختيار االسم املناسب 

يكون  أن  هما:  أساسيني،  شرطني  العلم  لهذا 
املصطلح قرآنيا، وأن يكون مستعمال في بيان كالم 
الله عز وجل وتفسيره. وقد ذكرت أن الكثير من 
الباحثني يرون ثالثة مصطلحات قرآنية، لها تعلق 
التفسير،  وهي:  وبيانه،  الكرمي  القرآن  بتفسير 
والتأويل، والبيان. وقد أبعت الدكتورة املصطلحني 
على  وأبقت  حينها،  في  ذكرتها  ألسباب  األولني؛ 
مصطلح »البيان«، وقد اعتبرته املصطلح املناسب 
للتعبير عن مضمون هذا العلم؛ مستندة في ذلك 
على املؤشر اإلحصائي واالستعمال الداللي لهذا 
القرآن  في  استعماال  األكثر  يعتبر  إذ  املصطلح، 
مصوغات  إلى  ذلك  بعد  أشارت  كما  الكرمي، 
بالبيان،  القرآن  عالقة  منها:  االقتراح،  هذا 
ملعنيي  البيان  ملصطلح  املفهومي  واالستيعاب 

التفسير والتأويل...
المحور الثاني:

المتوقع في علم أصول التفسير مفهوما.
ببيان  احملور  هذا  عن  الكالم  احملاضرة  استهلت 
أواملوضوعات،  املضمون  وهو  باملفهوم،  املقصود 

أي  أن حتديد موضوعات  على  ذلك  بعد  ونصت 
العلم ترتبط – كما هو معلوم - بطبيعة ذلك العلم، 
ترتبط  أن  يجب  البيان  أصول  علم  وموضوعات 
، والبيان. ثم  ، واملبنينَّ بأركان البيان الثالث: املبنينِّ
العلم،  لصلب  املكملة  املباحث  باقي  إلى  أشارت 
والتي لها تعلق ببيان القرآن الكرمي. والتي يجب 
في:  واملتمثلة  التفسير،  أصول  علم  يتضمنها  أن 
وثقافته،  املفسر  بواقع  وعالقتها   ، املبنينِّ شروط 
ومقاصد  البيان،  وقواعد   ، املبنينَّ وخصائص 
التفسير، وتاريخ التفسير وتطوره، وذلك من خالل 
االهتمام بالتطور احلاصل في منهج التفسير عبر 

التاريخ...
* قدمت هذه املداخلة في اجللسة األولى

علم أصول التفسير مصطلحا ومفهوما: الواقع والمتوقع *

هذا المؤتمر انطالقة مهمة في بناء علم أصول التفسير

دة. فريدة زمرد

د. مساعد سعد سليمان الطيار 

 املؤمتر العاملي الثالث للباحثني في القرآن الكرمي وعلومه املعنون ببناء علم أصول التفسير الواقع واآلفاق، يعد 
من االنطالقات املهمة في الدراسات القرآنية املتخصصة بأصول التفسير، ومن اطلع على محاور هذا املؤمتر 
يظهر له جليا بإذن الله تعالى أهمية ما سيقدمه املؤمتر إن شاء الله لهذا العلم الشريف، وكذلك ألول مرة تكون 
هناك ورش عمل متواصلة ملناقشة محاور املؤمتر بني متخصصني ينتخبون انتخابا ملناقشة هذه املوضوعات 
وهذا سيعطي إثراء كبيرا جدا جدا بإذن الله تعالى حملاور هذا املؤمتر، وأيضا مناقشات جانبية وكذلك ورش 

العمل اخلاصة التي سيكون فيها مناقشات مطولة أكثر من مناقشات األوراق.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكل من عمل في هذا املؤمتر بدءا من االستاذ الشاهد البوشيخي ومن 

معه من تالميذه البررة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم جميعا وأن يكلل هذا املؤمتر بالنجاح.

- دراسات في أصول التفسير وأصوله 
دار  ط1،   ، بلتاجي  الدين  محيي   :
والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الثقافة 

الدوحة ، 1978.
وقواعده:  أصوله  التفسير  علم   -
رجب حمدان الكبيسي ، ط1، مكتبة 

الصحابة ، الشارقة ، مكتبة التابعني 
، القاهرة ، 1427هـ / 2007م 

: عبد  التفسير  إلى علم  املدخل   -
ط1،  جعرابة.  محمد  احلميد 
 / 1416هـ   ، : مصر  الزهراء  دار 

1996م.
القرآن  في  التأويل  مفهوم   -
ط1،  الشريف،  واحلديث  الكرمي 
آنفوبرانت، 2001م، )وطبع الكتاب 

مرات عديدة(
والتأويل  التفسير  مفهوم   -
 : واملفسر  والتدبر  واالستنباط 
مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار ، 
ط1، دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع 
 / 1423هـ   ، األول  ربيع   ، الدمام   ،

2002م
- األدلة الشرعية والقواعد األصولية 
والتفسيرية  والتشريعية  واللغوية 
املصرية  الهيئة  الشربيني،  محمود   :

العامة للكتاب ، القاهرة ، 2004م.
بالرأي قواعده وضوابطه  التفسير   -
وأعالمه : محمد حمد زغلول ، مكتبة 

الفارابي ، دمشق، محرم، 1420م. 
- قواعد التدبر األمثل لكتاب الله عز 
وجل ، عبد الرحمن بن حسن حنبكة 
دمشق،   ، القلم  دار  ،ط1،  امليداني 

1409هـ / 1989م.
ودراسة:  جمعا  التفسير  قواعد   -
دار  ط1،  السبت،  عثمان  بن  خالد 

االبن عفان ، القاهرة ، 1421هـ 

العظيم:  القرآن  مع  نتعامل  كيف 
يوسف القرضاوي. ط1، دار الشروق 

، القاهرة ، 1999م .
القرآن  من  االستنباط  منهج   -
 ، الوهبي  مبارك  بن  فهد  الكرمي: 
واملعلومات  الدراسات  مركز  ط1، 
 ، الشاطبي  اإلمام  مبعهد  القرآنية 

1428هـ / 2007م. 
 : املفسرين  عند  الترجيح  قواعد   -
القاسم  حسني بن علي احلربي، دار 
،ط.1، الرياض ، 1417هـ / 1996م.
القرآن  في  املوضوعية  الوحدة   -
دار  الكرمي: محمد محمود حجازي، 

الكتب احلديثة، القاهرة ، 1970م

وأصولهفي التفسير مختارات 
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