جامعة قطر
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
ّ

منهج الطريفي في تنزيل اآليات على الواقع من خالل كتابه "التفسير والبيان ألحكام
القرآن"
دراسة تقويمية
إعداد
خديجة سائر الرشيدي

قُ ّدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلّبات
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
للحصول على درجة الماجستير
في التفسير وعلوم القرآن

يناير1441 -0202

© .0202خديجة سائر علي الرشيدي .جميع الحقوق محفوظة.

لجنة المناقشة
المقدمة من الطالبة خديجة سائر الرشيدي بتاريخ  4نوفمبر 0212مَ ،وُووِفق
استُعرضت الرسالة
ّ
عليها كما هو آت:
نحن أعضاء اللجنة المذكورة أدناه ،وافقنا على قبول رسالة الطالبة المذكور اسمها أعاله .وحسب
معلومات اللجنة فإن هذه الرسالة تتوافق مع متطلبات جامعة قطر ،ونحن نوافق على أن تكون
جزًءا من امتحان الطالبة.
الدكتور /رمضان خميس
المشرف على الرسالة
األستاذ الدكتور /محمد عبداللطيف عبدالعاطي
مناقش
األستاذ الدكتور /محمد أيدين
مناقش

تمت الموافقة:
ّ
الدكتور إبراهيم األنصاري ،عميد كلّّية الشريعة والدراسات اإلسالمية

ب

الم َّ
لخص
ُ
خديجة سائر الرشيدي ،ماجستير في التفسير وعلوم القرآن ،يناير0202م.
العنوان :منهج الطريفي في تنزيل اآليات على الواقع من خالل كتابه "التفسير والبيان ألحكام
القرآن" -دراسة تقويمية.
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ُي ِقدم هذا البحث ترجمة موجزة عن حياة الطريفي ،ويكشف عن أهم المعالم األساسية لمنهجه في
التفسير ،كما يهتم بتأصيل تنزيل اآليات ،ودراسة منهج الطريفي في تنزيل اآليات على الواقع.
وقد تناول البحث هذا الموضوع من جانب نظري تأصيلي ،ثم تطبيقي ،وقد جاء في مقدمة،
وثالثة فصول ،وخاتمة؛ فسلَّط الضوء على حياة الطريفي ،وروافد التكوين العلمي لديه ،وأبرز
المالمح العامة لمنهجه في تفسير آيات األحكام ،ثم سعى البحث في تعريف تنزيل اآليات على
الواقع ،وتتبَّع نشأته ،ثم بيَّن أهميته ،وعالقته ببعض مسائل علوم القرآن ،ثم جمع أصوله
وضوابطه ،وذكر أنواعه ،ثم قام بدراسة تطبيقية تقويمية للقضايا التي َّنزل الطريفي اآليات عليها
مقدما أهم المالمح العامة لمنهجه في تنزيل اآليات ،ثم وصل البحث إلى جملة من
في تفسيرهً ،
النتائج التي أجابت عن إشكالية البحث وأسئلته ،وقد اعتمد البحث في هذه دراسة على المنهج
االستقرائي ،والتحليلي ،والنقدي.
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ABSTRACT
Title: Al-Tarifi’s Approach in Establishing the Connection between the
Quranic Verses and Reality through his book “Interpretation and
.Explanation of the provisions of the Qur’an” - an evaluation study

Khadija Saer Al-Rashidi, MA in Tafseer and Quranic Sciences, January
.2020
.Supervisor: Dr. Ramadan Khamis Al-Ghoraeeb

This evaluative research summarized Al-Turifi's life to shade the light on
the main features of Al-Turifi's method in establishing the connection
between the Quranic verses and reality. This study adopted both
theoretical and analytic approaches. The theoretical approach was mainly
utilized in the introduction, three main chapters and a conclusion in which
it covered Al-Turifi's life, the intellectual, social and religious factors his
educational background, and the main features of Al-Turifi's method in
interpreting the Quranic verses and connecting them to real occasions.
This theoretical approach was applied to identify how the Quranic verses
and reality are related, and how this connection was defined through
tracing its initiation, its importance in relation to some major topics in
Quranic studies. This approach also helped in stating all its principles,
د

provisions and classified its types. The analytical approach was used to
evaluate the issues that were interpreted by Al-Tarifi’s approach.
Several results have been showed and answered the research problem
and questions. This study relied on the inductive, analytical, and critical
.approach
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شكر وتقدير
الحمد هلل ِّ
رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين ،وبعد..
فقال تعالىَ ...{ :و َمن َش َك َر فَِإَّن َما َيش ُك ُر لِ َنف ِس ِه[ }...النمل]42 :؛ فله الشكر وهو للشكر
أهل على نعمه التي ال تحصى ،ثم أُثني بالشكر الجزيل وصادق الدعوات بالتوفيق والسداد،
واإلعانة على كل خير لفضيلة الدكتور /رمضان خميس الغريب ،أستاذ التفسير وعلوم القرآن
الكريم المشارك بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر؛ لتكرمه باإلشراف على هذه
قدم من نصح وتوجيه ،ومتابعة بصبر وحلم حتى اكتملت الرسالة بهذه الصورة،
الرسالة ،وما ّ
والشكر موصول لكل من ساعدني ووقف بجانبي برأي ،أو تشجيع ،أو دعاء ،وأخص أستا َذي
يمين عضوي لجنة المناقشة على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة؛ ولما َّ
قدما من نصح
الكر َ
َ
وتوجيه ،فضيلة األستاذ الدكتور /محمد عبد اللطيف عبد العاطي ،وفضيلة األستاذ الدكتور/
محمد أيدين ،كما أشكر عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية :فضيلة الدكتور /إبراهيم
األنصاري ،والعميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا :فضيلة الدكتور /محمد المجالي،
لعنايتهما بالبحث العلمي.
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المقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل ِّ
رب العالمين ،والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى
أما بعد؛
آله وصحبه أجمعينَّ ،
عبر لمن تدبرها،
تبيانا لكل شيء ،وجعل أمثاله ًا
فقد أنزل الحكيم سبحانه وتعالى القرآن ً
وفرق فيه بين الحالل والحرام ،وكرر فيه
وأوامره هدى لمن استبصرها ،وشرح فيه واجبات األحكامَّ ،
ِ
اب تِب َي ًانا
المواعظ والقصص لألفهام ،وقص فيه غيب األخبار ،فقال تعالىَ ...{ :وَن َّزل َنا َعلَي َك الكتَ َ
لِ ُك ِّل َشيء[ }...النحل ،]82 :ثم جعل إلى رسوله -صلى اهلل عليه وسلم -بيان ما كان منه
جمال ،وتفسير ما كان منه م ِ
ك
شك ًال،
وتحقيق ما كان له ُم ً
ُم ً
حتمال ،فقال تعالىَ ...{ :وأَن َزل َنا إِلَي َ
َ
ُ
ِّ ِ
ِّن لِلنَّ ِ
اس َما ُنِّز َل إِلَي ِهم[ }...النحل ،]44 :ثم َج َع َل إلى العلماء بعد رسول اهلل -صلى اهلل
الذك َر لتَُبي َ
عليه وسلم -استنباطَ ما نبَّه على معانيه ،وأشار إلى أصوله؛ ليتوصَّلوا باالجتهاد فيه إلى ِعلم
َّ َِّ
آمُنوا
المراد ،فيمتازوا بذلك عن غيرهم ،ويختصوا بثواب اجتهادهم ،قال تعالىَ ...{ :يرفَ ِع اللهُ الذ َ
ين َ
َِّ
ِ
بيانا ،واستنباط
الكتاب
ين أُوتُوا ال ِعل َم َد َر َجات} [المجادلة ،]11 :فصار
ً
أصال ،والسنة له ً
ُ
من ُكم َوالذ َ
وتبيانا(.)1
إيضاحا
العلماء له
ً
ً
ومن الذين اجتهدوا في استنباط أحكام اهلل من كتابه الشيخ عبدالعزيز الطريفي ،وذلك في
كتابه (التفسير والبيان ألحكام القرآن) ،ولما كانت الشريعة اإلسالمية شريعة خالدة ،صالحة
) )1اقتباس من مقدمة تفسير الجامع ألحكام القرآن .القرطبي :أبو عبداهلل محمد بن أحمد ،الجامع ألحكام القرآن،

تحقيق :عبداهلل التركي ،وشارك في تحقيق الجزء األول :محمد رضوان عرقسوس (بيروت :مؤسسة الرسالة ،ط،1
1407ه0226 /م) ص ،5وص.7
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لمواكبة التطورات ،متصدية للمستجدات ،ال ينضب معين أحكامها على مر العصور وكر الدهور،
وتجدد الحوادث ،وتعاقب النوازل ،جاءت فكرة هذا البحث التي تهدف إلى بيان ومعالجة قضية
تنزيل اآليات على الواقع ،وتوضيح منهج الطريفي في تفسيره وتناوله لهذه القضية ،ومدى التزامه
بعدا ،واستنباط العالقة بين القرآن الكريم والواقع المعيش.
بأصول وضوابط عملية التنزيل قرًبا أو ً
إشكالية البحث وأسئلته:
تجيب هذه األطروحة عن سؤالين ،هما:
 -1ما أصول وضوابط تنزيل اآليات على الواقع؟
 -0ما مدى التزام الطريفي بأصول وضوابط تنزيل اآليات على الواقع؟
أهداف البحث:
 -1توضيح منهج الطريفي في تفسيره ،وكيفية تنزيله لآليات على الواقع.
 -0إبراز أهمية تنزيل اآليات على الواقع ،وأثره في تدبر القرآن الكريم والعمل به ،واتخاذه منهج
حياة.
 -3دراسة القضايا المعاصرة التي َّنزل الطريفي اآليات عليها في تفسيره.
أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في الحاجة الماسة لربط الواقع بآيات القرآن الكريم ،لإلفادة منه في حل النوازل
والقضايا المستجدة ،وذلك من خالل النقاط اآلتية:
2

 -1حماية آيات القرآن الكريم من تنزيل أهل األهواء والضالل ،من خالل معرفة أصول وضوابط
تنزيل اآليات على الواقع.
 -0حاجة األمة اإلسالمية إلى تفسير معاصر يعالج القضايا المعاصرة ،في ضوء الواقع المعيش.
 -3اإلفادة من منهج الطريفي في تفسيره ،وكيفية تنزيله اآليات على الواقع.
حدود البحث:
 -1تفسير الطريفي (التفسير والبيان ألحكام القرآن).
 -0تنزيل اآليات على الواقع في القضايا اآلتية:
أ -قضايا السياسة الشرعية.
ب -القضايا الفقهية.
ج -قضايا اآلداب واألخالق.
منهج البحث:
المنهج الذي ستتبعه الباحثة هو المنهج االستقرائي ،والمنهج التحليلي لتفسير الطريفي وتنزيله
اآليات على الواقع ،والمنهج النقدي.
 -1المنهج االستقرائي :حيث تقوم الباحثة باستقراء مواطن تنزيل اآليات على الواقع في
تفسير الطريفي.
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 -0المنهج التحليلي :حيث تحلِّل الباحثة المواطن التي َّنزل الطريفي اآليات عليها في
تفسيره؛ لمعرفة مدى التزامه بأصول تنزيل اآليات على الواقع وضوابطه.
 -3المنهج النقدي :وتستخدمه الباحثة للحكم على المواطن التي تم تنزيل اآليات عليها؛
لبيان صحتها ،ومدى موافقتها أو مخالفتها ألصول وضوابط تنزيل اآليات على الواقع.
الدراسات السابقة:
 -1تنزيل اآليات على الواقع عند المفسرين -دراسة وتطبيق ،إعداد :عبد العزيز
الضامر ،دراسة ُنشرت ضمن مطبوعات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم سنة 1407هـ0226-م،
وأعيد طباعتها مع إضافة بعض المباحث والتعديالت عن دار ابن حزم-بيروت سنة (1435هـ-
0214م) ،بعنوان :تنزيل اآليات على الواقع -نظرة تأصيلية.
تضمنت هذه الدراسة ثالثة فصول ،تناول الفصل األول منها :التعريف بتنزيل اآليات
على الواقع عند المفسرين ،وعالقته ببعض مسائل القرآن الكريم ،واهتم الفصل الثاني :بنشأة علم
التنزيل ،وأنواعه وفوائده ،وحكمه وضوابطه.
وتلتقي هذه األطروحة مع الدراسة السابقة بتعريف تنزيل اآليات على الواقع ،ونشأته،
وكذلك عالقته ببعض مسائل علوم القرآن الكريم ،وأهمية هذا العلم وضوابط تنزيل اآليات على
الواقع ،إال أن للباحثة إضافات جديدة.
وتختلف بدراسة تنزيل اآليات على الواقع في تفسير الطريفي الذي لم تسبق دراسته.
 -0تنزيل اآليات على الواقع عند ابن القيم :إعداد :يحيى بن محمد زمزمي ،بحث
منشور في مجلة البحوث والدراسات اإلسالمية ،العدد الرابع -السنة الثانية ،ص.60-01

4

جاء البحث في قسمين ،القسم األول :الدراسة النظرية ،وكتب فيها الباحث مقدمات
تمهيدية؛ تناولت التعريف بتنزيل اآليات على الواقع ،وأهميته ،ثم أورد نماذج من عناية المفسرين
بتنزيل اآليات على الواقع ،وبعدها ذكر المالمح العامة لمنهج ابن القيم في تنزيل اآليات على
الواقع.
وتلتقي هذه األطروحة مع الدراسة السابقة بالتعريف بتنزيل اآليات على الواقع ،وأهميته،
ووجوده في تفاسير المتقدمين ،كما أفادت الباحثة من طريقة

الدكتور زمزمي في استخراج

المالمح العامة لمنهجية المصنف في تنزيل اآليات على الواقع.
وتختلف بدراسة تفسير الطريفي الذي لم تسبق دراسته ،والتأصيل لقضية التنزيل ،ودراسة
القضايا المستجدة.
هيكل البحث:
يشتمل البحث على مقدمة ،وثالثة فصول فيها عدد من المباحث يتفرع عن بعضها عدد
من المطالب ،ثم خاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات.
الفصل األول :الطريفي ومنهجه في التفسير
المبحث األول :ترجمة موجزة عن حياة الطريفي.
المبحث الثاني :روافد التكوين العلمي لدى الطريفي.
المبحث الثالث :المعالم األساسية لمنهج الطريفي في تفسيره.
الفصل الثاني :تنزيل اآليات والتأصيل المنهجي
المبحث األول :التعريف بتنزيل اآليات ونشأته.
المبحث الثاني :أهمية تنزيل اآليات وعالقته ببعض مسائل علوم القرآن.
5

المبحث الثالث :أصول وضوابط تنزيل اآليات على الواقع ،وأنواعه.
الفصل الثالث :التطبيقات المعاصرة لتنزيل اآليات على الواقع في تفسير الطريفي
المبحث األول :المالمح العامة لمنهج الطريفي في تنزيل اآليات على الواقع.
المبحث الثاني :الجوانب التطبيقية آليات التنزيل على الواقع.
الخاتمة ،وفيها أهم النتائج والتوصيات.
فهرس المصادر والمراجع ،ثم فهرس الموضوعات.
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الفصل األول :الطريفي ومنهجه في التفسير
المبحث األول :ترجمة موجزة عن حياة الطريفي.
المبحث الثاني :روافد التكوين العلمي لدى الطريفي.
المبحث الثالث :المعالم األساسية لمنهج الطريفي في تفسير أحكام القرآن
الكريم.
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المبحث األول :ترجمة موجزة عن حياة الطَّريفـي ،وفيه مطلبان:
المطلب األول :حياته الشخصية وتتضمن :مولده ونشأته.
المطلب الثاني :نشأته العلمية ،وتتضمن اآلتي:
أ -تحصيله.
ب -شيوخه.
ج -مصنفاته في التفسير وعلوم القرآن.
د -مصنفاته في باقي العلوم.
ه -رحالته في طلب العلم وأثرها فيه.
و -إجازاته العلمية.
ز -ثناء العلماء عليه.
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المبحث األول :ترجمة موجزة عن حياة الطَّريفي
يسلط هذا المبحث الضوء على حياة الطَّريفي بداية من مولده ونشأته ،وتحصيله العلمي،
ورحالته للعلم والتعليم ،وشيوخه الذين تتلمذ على أيديهم ،ونهل من علمهم وسمتهم ،ثم دوره
اإلنتاجي في العلم والدعوة والتصنيف ،وصوًال إلى ثناء العلماء عليه ،وذلك وفق المطلبين اآلتيين:
المطلب األول :مولده ونشأته
ولد الطَّريفي

()1

عبدالعزيز بن مرزوق في دولة الكويت بتاريخ 1326 /10/7ه ،وقد ولج

عدة دول؛ وذلك لظروف عمل والده ،ثم عاد إلى السعودية قبل سن التمييز.
وقد تدرج في مراحل التعليم حتى أنهى دراسته الجامعية من كلية الشريعة في جامعة
علميا في و ازرة الشؤون اإلسالمية ،ثم
اإلمام محمد بن سعود في مدينة الرياض ،ثم عمل باحثًا
ً
علميا فيها(.)2
صار ًا
مدير إلدارة البحوث والدراسات في مركز البحوث والدراسات ،ثم باحثًا ً
حرصا منه على مزيد من الوقت للتعلم والتعليم داخل بلده
ثم استقال من عمله؛
ً
ص َّرَح بذلك(.)3
وخارجها ،ولالستقالل والتجرد في الرأي كما َ

) )1و َّ
ط ّيءُ .ينظر :السيوطي :جالل الدين عبدالرحمن بن أبي
الطريفي بالفتح والكسر وفاء إلى طريف بطن من َ
بكر (ت211:ه) ،لب اللباب في تحرير األنساب ،ت :محمد أحمد عبدالعزيز ،وأشرف أحمد عبدالعزيز (بيروت:
وينظر :الجاسر :حمد ،معجم قبائل المملكة
دار الكتب العلمية ،ط1221 ،1م) ص ،21باب الطاء والراءُ .
العربية السعودية (د.م :د.ن ،د.ط ،د.ت) ص.174

) )2قاله الطريفي في مقابلته مع الثوينيُ .ينظر :الثويني :صالح بن عبدالعزيز ،مقال بعنوان (صفحات من حياة
الشيخ عبدالعزيز بن مرزوق َّ
الطريفي) http://www.saaid.net/leqa/48.htm
) )3برنـ ـامج تلفزي ــوني بعنـ ـوان( :ف ــي الص ــميم :الحلقــــة  11مــــع الشــــيخ عبــــدالعزيز َّ
الطريفــــي،0210/27/32 ،
.)http://www.youtube.com/user/khalejiatv
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المطلب الثاني :نشأته العلمية
أ -تحصيله
مولعا به ،فتح اهلل عليه بالحفظ والقراءة وسعة االطالع ،حيث
محبا للعلم
نشأ الطريفي ً
ً
حفظ في الثالثة عشر من عمره متن البيقونية ،ثم حفظ في سن البلوغ وما قبله وبعده بيسير
األصول الثالثة ،وكشف الشبهات وكتاب التوحيد وفضل اإلسالم والمنظومة الرحبية وبلوغ المرام،
والعديد من شواهد األبيات الشعرية ،وهذا حتى سن الثامنة عشرة ،ثم في تلك السنة بدأ في
البخاري فصحيح مسلم ،فسنن أبي داود فبقية األصول ،ثم شرع بحفظ مسائل شرح الزركشي
على مختصر الخرقي حتى كتاب الصالة ،ثم توقف وبدأت بحفظ روايات المذهب منه ،وكذلك
اعتنى بضبط مسائل -منار السبيل -البن ضويان ،وأدلته ،والرسالة البن زيد القيرواني في فقه
مالك.....،وغير ذلك من العلوم(.)1
ويحفظ في اليوم الواحد من ثالثين إلى خمسين حديثًا قد يزيد هذا المقدار وقد ينقص،
مشكال يحفظ جميع طرقه في
واذا كان الحديث صحيحا حفظ ما عليه مداره ،وان كان معلوًال و ً
الغالب(.)2
وهذا دأب العلماء بين حفظ ،وبحث ،ودرس ،وقراءة وتلخيص للمطوالت واقتناص للفوائد
والنكات ،قال الطريفي" :كانت أغلب الساعات في القراءة والتلخيص ،من غير لزوم فن معين بل
ت في سن
صر ُ
في العقيدة ،والسنة ،والفقه ،والسيرة ،والتاريخ ،واللغة ،والشعر واألدب ،....فقد اختَ َ
)ُ )1ينظر :الثويني ،صفحات من حياة الشيخ.
)ُ )2ينظر :المرجع السابق.
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كامال ،وزاد المعاد وأجزاء من المغني؛ وأجزاء من فتاوى
السادسة والسابعة عشرة تفسير ابن كثير ً
ت نحو شطر االستذكار البن عبد
صر ُ
ابن تيمية بيدي والزلت أحتفظ بها في مكتبتي ،...كما اختَ َ
فهرسا مخطوطًا
البر ،واعتنيت بضبط مسائله ،وحفظ الشواهد الشعرية التي يوردها ،ووضعت
ً
مستخرجا منها القواعد الفقهية والحديثية ،وغيرها من األعالم والبلدان
(لفتاوى ابن تيمية)
ً
والمذاهب"(.)1
كتاب من كتب المتقدمين ال أدري في أي فن إال وقرأته مرة أو
أيضا" :ليس
وقال
ٌ
ً
مرتين"(.)2
وتحصيله العلمي يظهر بجالء في تفسيره ومؤلفاته في مختلف الفنون ،كما سيأتي في
المباحث القادمة.
ب -شيوخه
أخذ الطريفي العلم على شيوخ عصره في فنون متعددة ،وكان تلقيه العلم عنهم متفاوتًا في
المدة الزمنية ،ومقدار االستفادة ومن هؤالء:
() 3
نحوا من أربع سنين تخللها فوت
 -الشيخ عبد العزيز بن باز  ،وقد حضر دروسه ً

يسير.
) )1الثويني ،صفحات من حياة الشيخ.

) )2المق ـ ـ ـ ـ ـ ــداد :خلي ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،مقـــــــــــــال بعنـــــــــــــوان (عبـــــــــــــدالعزيز الطريفـــــــــــــي ..إنـــــــــــــي أحبـــــــــــــ فـــــــــــــي اهلل)،
.http://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/5/28
) )3وهو عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالرحمن ،ولد في الرياض في ذي الحجة سنة 1332ه ،عاش يتيما ،وحفظ
القرآن قبل البلوغ وتلقى العلوم الشرعية والعربية على يدي كثير من علماء الرياض وأعالمهم ،فالزم حلقات الشيخ
نحوا من عشر سنوات ،له العديد من المؤلفات ،منها :الفوائد الجلية في المباحث
محمد بن إبراهيم آل الشيخ ً
الفرضية ،والدروس المهمة لعامة األمة وغيرها الكثير ،توفي سنة 1402هُ .ينظر :الحمد :محمد ،جوانب من
سيرة عبدالعزيز بن باز-رحمه اهلل -رواية :محمد الموسى (د.م :د.ن ،د.ط ،د.ت) ص.52 -32
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 -الشيخ محمد الصومالي

() 1

يسيرا ،وهو من أهل العلم المعمرين
شيئا
درس عليه
ً
ً

الحفاظ.
 األستاذ حسن األثيوبي في النحو والصرف. الدكتور األديب محمد أجمل اإلصالحي ،عضو مجمع اللغة العربية بدمشق. الشيخ صفي الرحمن المباركفوري(.)2 الشيخ البرني الهندي( )3في فتح الباري. -الشيخ عبد اهلل العقيل( )4رئيس اللجنة الدائمة في مجلس القضاء.

) )1وهو :محمد بن عبداهلل المكي ،م ِ
حدث ومدرس بالمسجد الحرام ودار الحديث ،ولد سنة(1335ه)في منطقة
ُ
نوغب من نواحي الصومال ،تتلمذ على عدد من المشايخ وأجازوه بالرواية؛ منهم الشيخ محمد عبدالرزاق المصري،
مدرسا في المسجد الحرام عام 1370ه ،توفي في الثالث من رمضان من عام
والشيخ عبدالحق الهاشمي ،تعين
ً
1402هُ .ينظر :السبيل :عمر بن محمد ،والمعلم :حسن عبدالرحمن ،مقال بعنوان :الشيخ محمد بن عبداهلل
الصومالي (األردن :مجلة األصالة ،العدد 1401/4 ،07ه) ص.80-72

) )2وهو صفي الرحمن بن عبداهلل األعظمي ،ولد بقرية من ضواحي مباركفور سنة (1243م) ،تولى العديد من
المناصب كالتدريس في الجامعة السلفية ببنارس الهند ،واإلشراف على قسم البحث والتحقيق العلمي في مكتبة دار
السالم في الرياض ،له العديد من المؤلفات ،منها :الرحيق المختوم ،وسنة المنعم في شرح صحيح مسلم ،توفي في
ألم بهُ .ينظر :المالح :محمود بن محمد ،التعليق على
موطنه مباركفور يوم الجمعه سنة 1407ه ،بعد مرض َّ
الرحيق المختوم ،تقديم :عبداهلل بن مانع الروقي (اإلسكندرية :الدار العالمية للنشر ،ط1431 ،1ه0212 /م)

ص.00 -17

) )3هو محمد عاشق إلهي مفتي باكستان ابن الشيخ محمد صديق ،ولد في الهند سنة ( 1343ه أو 1344ه)
في بلدة كورة بسي من مضافات (بلند شهر) ،نزيل الحرمين الشريفين ،اشتغل في العلم والتعليم وله إجازات في
الحديث ،له العديد من المؤلفات ،منها :مجاني األثمار من شرح معاني اآلثار ،وتبهيج الراوي بتخريج أحاديث
البيضاويُ .ينظر :المرعشلي :يوسف ،نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر وبذيله عقد الجوهر في

الربع األول من القرن الخامس عشر( ،بيروت :دار المعرفة ،ط1407 ،1ه) ج ،0ص.0273
علماء ّ

) )4أبو عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عقيل ،الحنبلي ولد في عنيزة سنة 1335ه ،تتلمذ على العديد من المشايخ،

غيبا،
منهم :الشيخ عبدالرحمن السعدي ،التحق بحلقاته سنة (1348ه) ،وانتظم بالقراءة عليه وأخذ عنه القرآن ً

والتفسير والحديث ،والعقيدة ،والفقه وأصوله ،والنحو وغير ذلك ،تولى العديد من المناصب ،كما أسس هيئة لألمر

بالمعروف والنهي عن المنكر في عنيزة ،توفي سنة 1430هُ ،ينظر :التكلة ،محمد زياد عمر ،فتح الجليل في
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شهور يسيرةً في االعتقاد للبيهقي.
ًا
البرك،
 الشيخ عبد الرحمن ا الشيخ عبد الكريم الخضير وق أر عليه الباعث الحثيث فقط ،عام1418ه. الشيخ صالح آل الشيخ وق أر عليه في مجالس يسيرة من مفردات غرائب القرآن للراغباألصفهاني ،وسنن أبي داود ،عام 1418ه تقر ًيبا(.)1
ج -مصنفاته في التفسير وعلوم القرآن.
من يق أر مؤلفات الطريفي ،وشروحه ،وتعليقاته على الكتب ،بل ومحاضراته التي يعيش
فيها مع واقعه المعاصر ،يلحظ فهمه العميق للنصوص ،ويرى حسن التأليف ،ودقة العبارة ،وقوة
وسلف معتبر)( .)2وله العديد
الحجة واقتفاء أثر السلف الصالح( ،فال يقول بقول ليس له فيه سابق
ٌ
من الدروس في التفسير وعلوم القرآن وغيرهما ،منها المطبوع ومنها ما فَـ َّرغه طالبه من
محاضراته وشروحه ،ولعل من أبرز مؤلفاته المطبوعة في التفسير وعلوم القرآن ،هما:
-1كتاب التفسير والبيان ألحكام القرآن؛ الذي تدور مادة هذا البحث حوله ،كما سيأتي في
الفصول القادمة -بإذنه تعالى.
 -0التقرير في أسانيد التفسير.
المفرغة ،ومنها:
الشروح َّ
 -1أسباب النزول(.)3

ترجمة وثبت شيخ الحنابلة عبداهلل بن عبدالعزيز العقيل( ،بيروت :دار البشائر اإلسالمية ،ط1402 ،0ه) من

ص 17بتصرف.

)ُ )1ينظر :الثويني ،صفحات من حياة الشيخ.

) )2المرجع السابق ،من جواب الشيخ على ما يثار حول طرحه سواء في األمور العلمية أو غيرها ،ص.11

) )3هذا الكتاب لم يطبع حتى اآلن -حسب علم الباحثة ومـا توصـلت إليـه مـن بحـث -وانمـا هـو تفريـم لمحاضـرات

ألقاها الشيخ ،والكتاب  58صفحة تكلم فيه الشـيخ عـن أهميـة أسـباب النـزول وأنواعـه ،وفوائـد معرفـة أسـباب النـزول
13

-0فضائل اآليات والسور.
 -3تفسير سورة الفاتحة ،وتفسيرها ال يوجد في كتابه التفسير والبيان ألحكام القرآن،
وكذاك تفسير سورة اإلخالص ،أما المعوذتان فتفسيرهما يختلف عما في كتابه التفسير والبيان
ألحكام القرآن.
د -مصنفاته في باقي العلوم
كثُرت المصنفات وتنوعت بتنوع العلوم إال أن ما يميز بعض التصانيف عن بعض "جودة
التأليف والنكات العلمية ،والفوائد الجمة واالستيعاب لألقوال دون اختصار مخل أو تطويل
ممل"(.)1
وقد ِ
وصفت مؤلفات الطريفي َّ
بأنها" :تَجمع بين الدليل وفقه الدليل ،و َّ
أن له باعٌ طويل في
األسانيد والعلل والرجال.)2("....
هذا على كثرة مؤلفاته وشروحه وتنوعها ،وقد جاءت مصنفاته في العقيدة ،والفقه ،وأصول
الفقه ،والحديث وعلومه ،باإلضافة إلى مصنفات في الفكر والحداثة ،وكتب الطريفي تربوا على
 117مصنف ،منها المطبوع وغير المطبوع( ،)3وهذا شيء منها:
أوالا :مصنفاته في العقيدة:
ظـان ذكـر أسـباب النـزول ،وغيرهـا الكثيـر،
واألحاديث الواردة في األسـباب ،وصـوالً إلـى أهميـة معرفـة المصـنفات وم ّ
فالكتاب مهم في بابه ،يمكن الرجوع إليه عبر هذا الرابط.https://archive.org/details/akh_505:

) )1الحويطــان :عبــدالعزيز ،مقــال بعنـوان (الشــيخ عبــدالعزيز الطريفــي الــذي رأيــت) ،فــي تعليقــه علــى كتــاب صــفة
حج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة النب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلى اهلل علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم للطريف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيar.islamway.net/…%B0%D9%8A-،

.%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D8%AA

) )2البطاطي :عبداهلل ،مؤلفات الشيخ عبدالعزيز الطريفي( ،حلقة في اليوتيوب ،برنامج :زاد0217/1/11 ،م)

بتصرف يسيرhttps://youtu.be/Hz9peCSWxLE،

) )3لالطالع على هذه المصنفات أو تحميلهاُ ،ينظر :منتدى العلماء( ،رابط يجمع مؤلفات الشيخ د .عبدالعزيز
الطريفي /01 ،ينايرwww.msf-online.com )0218 /
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 اإلعالم بتوضيح نواقض اإلسالم لشيخ اإلسالم محمد بن عبدالوهاب(.)1 توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. شرح مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. تعظيم اهلل وحكم شاتمه. فصول في العقيدة (الرسالة الشامية). المغربية (في شرح العقيدة القيروانية).الرِازّيين أصل السنة واعتقاد الدين).
 الخرسانية (في شرح عقيدة َّثانيا :مصنفاته في الفقه ،ومنها:
ا
 صفة وضوء النبي -صلى اهلل عليه وسلم( -شرح حديث عثمان بن عفان -رضي اهللعنه).
وما َيلحقُها من أذكار ورواتب.
 صفة صالة النبي -صلى اهلل عليه وسلمَ - شرح حديث جابر في صفة حج النبي -صلى اهلل عليه وسلم. عاشوراء بين هدي اإلسالم وهدي الجهالء. المنهجية في دراسة فقه األئمة األربعة. المسائل المهمة في اآلذان واإلقامة. الغناء في الميزان. الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل.) )1أصل هذا الكتاب دروس أمالها الطريفي في شرح نواقض اإلسالم لإلمام محمد بن عبدالوهاب ،ثم رتبها
ونشرها لتتم الفائدةُ ،ينظر :الطريفي ،عبدالعزيز ،اإلعالم بتوضيح نواقض اإلسالم لشيخ اإلسالم محمد بن

الرشد ،ط1405 ،1ه0224/م) ص.5
عبدالوهاب -رحمه اهلل (الرياض :مكتبة ُ
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ثالثاا :مصنفاته في الحديث وعلومه ،ومنها:
 التحجيل في تخريج ما لم ي َخ َّرج في إِرو ِاء الغليل(.)1
ُ
 زوائد سنن أبي داود على الصحيحين والكالم على علل بعض حديثه. أذكار الصباح والمساء رواية ودراية. األربعون النووية المسندة والتعليق على المعلول منها (مذكرة).ابعا :مصنفاته الفكرية ،ومنها:
را
 الحرية بين الفكر والكفر ،وقال الشيخ( :لم يؤذن لها بالنشر)(.)2 العقلية اللِّيبرالية في رصف العقل ووصف النقل. االختالط ،تحرير وتقرير وتعقيب. الفصل بين النفس والعقل.ه -رحالته في طلب العلم وأثرها فيه:
رحل الطريفي في طلب العلم إلى الهند ومكث فيها قُرابة سبعة أشهر ،كما ذهب إلى
المغرب ومصر ،وتلقى العلم على عدة مدارس سواء الحنفية أو المالكية أو الشافعية ،وق أر في ذلك
جدا على أصحاب المذاهب ،والمشارب المتعددة؛ وبيَّن فائدة الرحلة في طلب العلم،
ُك ًتبا كثيرة ً
فقال:

) )1وهو كتاب نفيس وباكورة مؤلفاته جمع فيه األحاديث المرفوعة واآلثار الموقوفة على األصحاب التي أوردها
ابن ضويان في كتابه (منار السبيل شرح الدليل) ،والتي لم يخرجها العالمة المحدث األلباني في كتابه ( إرواء
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل) ،وقد كان هذا العمل أفضل عمل علمي لعام 1400ه في السعودية ،كما
نشرت ذلك مجلة الدعوة في عددها  1856في مسابقتها السنويةُ .ينظر :الثويني ،صفحات من حياة الشيخ.

) )2المرجع السابق.
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 -1إن اإلنسان يستفيد من طُُرق العلماء في الطرح والتَّلَِقي ،وطرقهم في الترجيح؛ فإنها
تتباين قد يتفقون من جهة األسلوب ولكن من جهة الحجة يختلفون.
نوعا من التوسع في الرأي ،وكذلك إحسان
 -0اختالف المشارب واآلراء تعطي اإلنسان ً
الظن بالمخالف.)1(...
كما وثَّق الطريفي رحالته في العلم في مؤلفاته؛ فقد ذكر في مقدمة كتابه المغربية زيارته
حب ِ
بع ِم َئة وألف ،وكان في أهلها ٌّ
للعلم
عام ثالثة
وثالثين وأر ِ
لتونس ً
قائال" :وقد ُزر ُ
َ
ت القيرو َ
ان َ
وحرص على تلَقِّ ِ
انُ ( :عقبةَ ِ
جامع القيرو ِ
بن نافع) ،وغيره"(.)2
مجالس في
يه فيما كان من
ِ
ٌ
َ
أيضا رحلته لمدينة القاهرة في شرحه عقيدة َّ
ت هذه العقيدةَ
شرح ُ
وذكر ً
الرِازّيين؛ فقال" :وقد َ
ِع َّدةَ مرات َّأولُها في مجالس في القاه ِرة ،في الحادي ع َش َر ِمن ِ
شهر جمادى األُولىِ ،من عام
وثالثين وأرَب ِع ِم َئة وأَلف لل ِهجرة ،ومنها مجالِس في الر ِ
ين ِمن ِ
شهر
أرَبعة
ياض في الثاني والعشر َ
َ
صفَر ِمن ِ
وغير ذلك ِمن المجالس.)3("..
عام ستة
َ
َ
وثالثينُ ،
و -إجازاته العلمية:
للطريفي العديد من اإلجازات العلمية في الرواية حصل عليها عن جماعة من العلماء،
منهم:

1
علما :الشيخ الطريفي يتحدث عن رحلته في طلب العلم بالهند( ،قناة في اليوتيوب،
) ) قناة زدني ً
0210/8/4م)https://youtu.be/6ihqbKQ7p9y ،

) )2الطريفي ،المغربية في شرح العقيدة القيروانية (الرياض :دار المنهاج ،ط1438 ،1ه) ص.17

3
الرازيين أصل السنة واعتقاد الدين (الرياض :دار المنهاج ،ط،1
) ) الطريفي ،ال ُخرسانية في شرح عقيدة َّ
1437هـ) ص.4
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"محمد المنتصر الكتاني المغربي( ،)1ومحمد لقمان األعظمي الندوي( ،)2والشيخ األديب
عبدالقادر كرامة اهلل البخاري"(.)3
ز -ثناء العلماء عليه
استبشر به الشيخ الـمـ ِ
أت له
الشامي :محمود ميرة ،فقال" :
حدث
سمعت به ولم أره لكني قر ُ
ُ
ُ
ّ
جدا ،وبلغني أنه ليس بكبير السن وهذا شيء طيب؛ أن يخرج في
جدا ً
فرأيت أنه من المتميزين ً
مثل هذه األوساط مثله ،ويبدو أنه صاحب إطالع واسع ومكتبة كبيرة"( .)4ووصف ما تعقب فيه
الطريفي الشيخ األلباني في كتابه التحجيل ،بقوله" :جهد جبار وفيه تعب وحكمة منصف ونتائجه
ممتازة ،وهو قد وضع اإلرواء أمامه وقرأه بالكامل؛ مما يدل على أنه تتبعه بالكامل.....،والطريفي
نقده.)5("...
مؤدب مع األلباني وليست غايتُه َ

) )1هو محمد المنتصر بن محمد الزمزمي ،ولد في المدينة المنورة سنة 1330ه ،من عائلة ذات علم ودين،
جاور في الحرمين الشريفين وله العديد من المصنفات في شتى العلوم ،منها( :تفسير القرآن الكريم) ،و(تخريج
مسند اإلمام القضاعي) ،توفي سنة 1412ه في الرباطُ .ينظر :المرعشلي ،نثر الجواهر والدرر ،ص-0138
.0132

)ُ )2ولِ َد الندوي في (أذرجان) قرية من قرى الهند ،ثم نشأ وتربى في أحضان العلم وبين يدي العلماء في دار العلوم
في (بلكنو) ،فتعلم اللغة العربية والقراءة في كتب أستاذه أبو الحسن الندوي ،ودرس الشريعة على الشيخ المحدث

حبيب الرحمن األعظمي ،له العديد من المؤلفات ،منها( :دراسات في الحديث النبوي) ،و(مجتمع المدينة المنورة
في عصر النبوة كما يصوره القرآن الكريم) ،توفي سنة 1401ه في مدينة الرياضُ .ينظر :القمعان :فهد مطني،

مقال بعنوان :د.محمد لقمان األعظمي -إلى رحمة اهلل (السعودية :صحيفة الجزيرة ،العدد ،12340 :ط،1

0221/1/01م) www.al-jazirah.com/2001/20010121/rv7.htm

)  )3ذكر الشيخ أنه ازره في عام 1417ه ،وقد أهدى إليه قصيدة مكتوبة بخط يده إضافة إلى مجموعة من
عاماُ .ينظر:
المقطوعات األدبية ،وأهداه كتاب (فهرس الفهارس) للكتاني ،وكان عمر الشيخ البخاري آنذاك ً 20
الثويني ،صفحات من حياة الشيخ.

4
حدث محمود ميرة (سؤاالت))( ،ملتقى أهل الحديث:
الم ّ
) ) أب َجد ،مقال بعنوان(بيني وبين الشيخ المحقق ُ
المنتدى الشرعي العام0224/4/5 ،م)http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread. ،

) )5أبجد ،بيني وبين الشيخ المحقق المحدث.
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ونظم فيه الشيخ أحمد المختار الشنقيطي لما جالسه في الرياض سنة 1400ه ،هذه
األبيات(:)1
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنت للديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن والمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرؤة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابا

وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن آل الط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريف كنـ ـ ـ ـ ـ ــت لبابـ ـ ـ ـ ـ ــا

ث ـ ـ ــم إن كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنت لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإلل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

طب ـ ـ ـ ـ ـ ــت نفس ـ ـ ـ ـ ـ ــا وشيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمة ونص ـ ـ ـ ـ ـ ــابا

مسته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـال لم ـ ـ ــلتقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ابتسام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

لسـ ـ ــت تـ ـ ــدري جـ ـ ــودا سـ ـ ــوى خـ ـ ــذ جواب ـ ـ ــا

ذاك ح ـ ـ ـ ـ ـ ــق وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم منـ ــ ـ ـ ـ ـ ــاقب ص ـ ـ ـ ـ ـ ــينت

في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك هـ ـ ـ ـ ــل كشـ ـ ـ ـ ــفت عن ـ ـ ـ ـ ـ ــها النقاب ـ ـ ـ ـ ــا

يــ ـ ـ ــا لهـ ـ ـ ـ ـ ــا مــ ـ ـ ــن أروم ـ ـ ـ ـ ـ ــة أنـ ـ ـ ـ ــت منـ ـ ـ ـ ـ ــها

ورثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا المج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أمه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات وآب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اهلل باستم ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكم

حم ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ــن عي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض بالعق ـ ــاب الث ـ ـ ـ ـوابا

عش ـ ـ ـ ـ ــت عض ـ ـ ـ ـ ـ ًـدا وس ـ ـ ـ ـ ــاعدتك اللي ـ ـ ـ ـ ــالي

فـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي شـ ــئت سالم ـ ـ ـً ـ ــا ال مص ـ ـ ـ ـ ــابا

والطريفي "من العلماء ومن الدعاة إلى اهلل ،وقد ُع ِرف بغيرته على حرمات اهلل تعالى ،وله
دروس قيمة يجتمع فيها العدد الكبير ،كما أن له مؤلفات نفيسة في بابها ،وقد ُع ِرف بالسداد
واالعتدال ،أحسبه كذلك وال أزكيه على اهلل تعالى ،وال يجوز أذية علماء المسلمين؛ ومنهم الشيخ
عبدالعزيز ،ومن ذلك القدح فيه ولمزه كما يفعل بعضهم ،بل ينبغي تكريمه واحترامه"(.)2
والكالم في ثناء العلماء ،والدعاة ،وطلبة العلم ،أكثر من أن يحصى.
والى هنا تكون نهاية المطلب األول الذي َّ
قدم ترجمة موجزة لحياة الطريفي العلمية
والعملية ،وثناء الناس عليه ،وسوف يتناول المطلب اآلتي الروافد التي ساعدت في تكوينه العلمي.

) )1الموحد :أبو محمد،مقال بعنوان( :الشيخ عبدالعزيز الطريفي..شيء عنه!)( ،ملتقى أهل الحديث :منتدى تراجم أهل

العلم المعاصرين4114/01/4 ،م)https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23278 ،

)  )2السعد :عبداهلل ،الشيخ عبدالعزيز #الطريفي من العلماء (تويتر /0 ،@Aaalsaad7 :مايو0216/م)
https://mobile.twitter.com/aaalsaad7/status
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المبحث الثاني :روافد التكوين العلمي لدى الطريفي ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :نشأته الدينية.
المطلب الثاني :شيوخه وأساتذته.
المطلب الثالث :معرفته بالتاريخ وفقه الواقع.
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المبحث الثاني :روافد التكوين العلمي لدى الطَّريفي
َّ
ال ريب أن ِع َّ
بانيا ثم
لمية الطريفي لم تكن محض صدفة ،وال خبط عشواء؛ بل توفيقًا ر ً
روافد عديدة ،لعل من أهمها ما جاء في هذا المبحث ،وفق المطالب اآلتية:
المطلب األول :نشأته الدينية
تبين من خالل المبحث السابق متى كانت بداية الطريفي في الحفظ والقراءة والتلخيص،
و َّ
أن من أهم محفوظاته الكتاب والسنة ،ولم يكن حفظًا دقيقًا فقط بل صاحب ذلك فهم عميق،
ذكي ونبيهٌ ،عقله
واستحضار للمسائل في وقتها ،كما قال الحويطان" :بحر في العلم ،متقد الذهن ٌّ
متقناَ ،خ َب َر مسائل الفقه
فهما ً
أكبر منه بكثير ،يأتي بالنقوالت كما هي في الكتب ،يفهم ما يقول ً
والحديث ،.....وال غرو فهو يحفظ الكتب الستة عن ظهر قلب"(.)1
ويظهر أثر الوحيين في مصنفات الطريفي ،ومنها كتابه التفسير والبيان ألحكام القرآن،
ِّ
سيتضح في المطلب اآلتي.
كما
ق أر الطريفي جل التفاسير المسندة كتفسير الطبري ،وابن أبي حاتم وغيرهما ،واختصر
كامال في سن مبكر ،وله قراءة متفاوتة في تفسير القرطبي وابن عطية
تفسير ابن كثير
ً
والزمخشري والثعلبي وغيرهم(.)2

) )1الحويطان :عبدالعزيز ،مقال بعنوان :الشيخ عبدالعزيز الطَّريفي الذي رأيت (طريق اإلسالم0216/5/3 ،م)
https://www.googel.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ar.islamway.net/article
/60619/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%

)ُ )2ينظر :الثويني ،صفحات من حياة الشيخ.
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تفسير أو تزيد قد رجع إليها؛ وهذا يدل على
ًا
وقد أحصت الباحثة في تفسيره أربعة وثالثين
معا على
كثرة قراءته لكتب المتقدمين كما َّ
صرح هو بذلك في المطلب السابق ،ومن أثر الوحيين ً
ق له من حفظ السنة ومعرفة الرجال وعلل الحديث ،فخدم بهذا العلم
تكوين علمية الطريفي ما ُوِف َ
كتاب اهلل تعالى؛ فألف في معرفة مناهج النقاد في قَ ِ
بول أسانيد التفسير أو ِّ
ردها كتابه (التقرير في
()1
أهون
أسانيد التفسير)؛ ولعل الذي دفعه لذلك قول أبي حاتم " :ضبط األحاديث المسندة أسهَ ُل و ُ

من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها" (.)2
كما نقله عنه الطريفي في مقدمة كتابه السابق وعلَّل لذلك "بكثرة تنوع ألفاظ التفسير
باإلسناد الواحد في الموضع الواحد"(.)3
هذا وقد أثرت نشأته الدينية عامة ،والتي تظهر في كثرة القراءة والقدرة على التلخيص،
واقتناص الفوائد والنكات ،على تكوين شخصيته العلمية وقدرته على المزج بين العلوم بكل اقتدار،
ولتمكنه من علوم الشريعة ومعرفته بعلم التاريخ ،وكتب اللغة واألدب ،والفلسفة والفكر ،استطاع أن
يقف بوجه التيارات المخالفة لإلسالم والمعادية له ،بحسن التأليف ووضوح العبارة ،ودقة المعلومة،
ورد فروع المسائل ومستجداتها إلى أصولها.

ي ،من بحور العلم طوف البالد ،وبرع في المتن واإلسناد،
) )1شيخ المحدثين محمد بن إدريس بن المنذر الراز َّ
وجمع وصنف ،وجرح وعدل ،وصحح وعلل ،من نظراء البخاري ومن طبقته ،وعاش بعد البخاري أزيد من عشرين

سنةُ .ينظر :الذهبي :شمس الدين محمد بن أحمد ،سير أعالم النبالء ،تحقيق :شعيب األرنؤوط (بيروت :مؤسسة
الرسالة ،ط1423 ،1ه1283 /م) ج ،13ص.047

) )2المزي :جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،تحقيق:
بشار عواد معروف (بيروت :مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1ه1280 /م) ج ،0ص.386
)َّ )3
الطريفي ،التقرير في أسانيد التفسير (الرياض :دار المنهاج ،ط1434 ،0ه) ص.6
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باني ،ثم نشأة دينية نمت بهمة عاليةُ ،س ِق َيت بماء الحفظ والفهم الدقيق،
وذلك بتوفيق ر ٍّ
وح ِفظت بأسوار القراءة المتواصلة ،ورعتها أعين وعقول واعية ،وأرشدها شيوخ وأساتذة بررة ،وهذا
ُ
أثر الرافد األول في تكوين علمية الشيخ والذي يقودنا إلى الرافد الثاني.
المطلب الثاني :شيوخه وأساتذته
العلماء كالماء العذب الزالل؛ يصدر عنهم الطالب وقد نهلوا من علمهم وسمتهم وأدبهم،
ِ َّ
مجالستهم عبادة ورفعة ،خير منازل الناس هم ،كما قال صلى اهلل عليه وسلمَ « :مثَ ُل َما َب َعثَني اللهُ
ِ ِ
ِ
ير أَصاب أَرضا ،فَ َك ِ
العلِمَ ،كمثَ ِل َ ِ ِ
بِ ِه ِمن اله َدى و ِ
اء ،فَأَن َبتَ ِت ال َك َألَ
ً
الغيث ال َكث ِ َ َ
َ
الم َ
ان منهَا َنقَّيةٌ ،قَبلَت َ
َ
َ ُ َ
ِ
والعشب ال َكثِير ،و َك َانت ِمنها أ ِ
اء ،فََنفَ َع اللَّهُ بِهَا َّ
اسَ ،ف َش ِرُبوا َو َسقَوا
َجاد ُ
َ َ
َ ُ َ
الن َ
الم َ
ب ،أَم َس َكت َ
َ َ
َوَزَرُعوا....،فَ َذلِ َك َمثَ ُل َمن فَقُهَ ِفي ِد ِ
ين اللَّ ِهَ ،وَنفَ َعهُ َما َب َعثَنِي اللَّهُ بِ ِه فَ َعلِ َم َو َعلَّ َم.)1(» ....
فالعلماء جعلهم الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -بخير المنازل لنفعهم المتعدي ،كاألنبياء
و"من أراد أن ينظر إلى مجالس األنبياء ،فلينظر إلى مجالس العلماء"(.)2
ومجالسة العلماء لها بالم األثر في تكوين علمية الطَّريفي وشخصيته ،ومن أبرز شيوخه
الذين تتلمذ عليهم الشيخ عبدالعزيز ابن باز ،وتأثيره على منهج الطَّريفي في التفسير ،يظهر في
بعض األمثلة اآلتية على سبيل االستشهاد ال الحصر ،وهي:
أ -األخذ بالدليل وعدم التعصب للمذهب إذا كان الحق مع غيره:
1
ِ
وعلَّ َم ،ص ،34رقم (.)72
) ) أخرجه البخاري في صحيحه :كتاب العلم ،باب فضل من َعل َم َ
) )2هذا قول سهل بن عبداهلل التستري الصوفي الزاهد ،نقله عنه الخطيب البغداديُ .ينظر :الخطيب البغدادي :أبو

بكر أحمد بن علي بن ثابت ،كتاب الفقيه والمتفقه ،تحقيق :عادل بن يوسف العزازي (الدمام :دار ابن الجوزي،

ط1417 ،1ه1226 /م) ج ،1ص.142
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مقلدا في مذهبه الحنبلي في الفقه،
سار الطريفي على نهج شيخه ابن باز الذي (لم يكن ً
بحيث يأخذ في مذهبه ولو كان ضعيف الحجة ،بل كان يعتمد الدليل ويستند إلى الكتاب والسنة،
ويعرض عن مذهبه إذا كان الحق مع غيره .....،لذا فقد اكتفى بآراء شيخ اإلسالم ابن تيمية في
الطالق ،وان كان علماء المملكة ال يفتون بها.)1()...
الق َم َّرتَ ِ
ان
وبهذا القول وافق الطَّريفي ابن باز في اختياره ،ففي تفسيره لقوله تعالى} :الطَّ ُ
ق ثالثًا أو اثنتين بكلمة
يح بِِإح َسان{ [البقرة ،]002 :قال" :ومن َ
فَإم َسا ٌ
طلَّ َ
ك بِ َمع ُروف أَو تَس ِر ٌ
واحدةِ ،
العلماء في وقوع هذا الطالق على قولين ،هما:
فقد اختلف
ُ
القول األول :تقع طلقة واحدة؛ وهو قول طاوس ومحمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة،
وهو قو ٌل ألحمد قال به أهل الظاهر ،وذهب إليه ابن تيمية.
وهو قول ثابت لبعض السلف ،وبعضهم ينفيه؛ وليس كذلك ،وقد ترجم البخاري في
لعلي بن أبي طالب وابن
باب :من َج َّوَز
الطالق الثالث) ،وينسب ِّ
َ
((صحيحه)) مثبتًا له ،فقالُ ( :
مسعود وابن عباس وابن عوف؛ لما رواه مسلم في صحيحه ،....القول الثاني :وهو قول جمهور
الفقهاء؛ َّ
أن الطالق بعدد ما تلفَّظ به اثنتين أو ثالثًا.)2("...

) )1القرضاوي :يوسف بن عبداهللَّ ،
عالمة الجزيرة وفقيد األمة ..الشيخ عبدالعزيز بن باز (مجلة المجتمع :العدد
1402 ،1351ه1222 /م) ،بتصرف يسير.
)َّ )2
الطريفي ،التفسير والبيان ألحكام القرآن ،ج ،1ص.434
24

وفيما تقدم اختار الطريفي أنها تقع طلقةَّ ،
ورد قول من ينفي ذلك ،فقال( :وليس كذلك) ،ثم
علَّ َل الختياره بقوله" :وذلك َّ
أن الشريعة لم تجعل العدد إال لحكمة؛ وهي التربص ودفع
المشقة.)1("....
وهذا االختيار هو ما تميل إليه الباحثة؛ لقوة دليله ،ولتغير الزمان وكثرة الطالق ،ولقلة
الصبر والتسرع وعدم التفكير ،ولكثرة الفتن وانتشار الفساد ،وحفاظًا على األُسر واألطفال؛ وهذا
من فقه الواقع وهو أولى بالدين وأصلح للمسلمين(.)2
ب -الحكم على األحاديث واآلثار والرجال
ان َيوَم التَقَى ال َجم َع ِ
َنزل َنا َعلَى َعبِد َنا َيوَم الفُرقَ ِ
ان َواللَّهُ َعلَى ُك ِّل
في تفسير قوله تعالىَ }:و َما أ َ
َشيء قَِد ٌير{ [األنفال ،]41 :علق الشيخ ابن باز عند شرحه لتفسير ابن كثير على "(قول ابن
كثير( :)3قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا يحيى ابن يعقوب أبو طالب
عن ابن عون عن محمد بن عبداهلل الثقفي عن أبي عبدالرحمن السلمي ،قال :قال الحسن بن
علي :كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان لسبع عشر من رمضان .إسناد جيد قوي).أ.ه .قال

) )1الطَّريفي ،التفسير والبيان ألحكام القرآن ،ج ،1ص.434

) )2وهذا من تغير الفتوى بتغير الزمان واألحوال .للفائدةُ ،ينظر :ابن القيم :محمد بن أبي بكر الجوزية ،إعالم
الموقعين عن رب العالمين ،تحقيق :محمد عبدالسالم (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1411 ،1ه1221 /م)

ج ،3ص.38

) )3ابن كثير :أبو الفداء إسماعيل بن عمر ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق :محمد حسين شمس الدين (بيروت:
دار الكتب العلمية ،ط1412 ،1ه) ج ،4ص.58

25

الشيخ ابن باز" :هذا ذهول من المؤلف ،فإن ابن حميد ضعيف متهم بالكذب ،مع أنه حافظ في
نفسه"(.)1
في المثال السابق نقل ابن كثير األثر عن ابن جرير الطبري ،ثم حكم على إسناده بأنه
جيد قوي ،فتعقب ابن باز حكمه ورده ،وعلل أن سبب إصدار ابن كثير لهذا الحكم؛ ذهول منه.
وهذا دليل على معرفة الشيخ بالسنة وعلومها ،وخدمة كتاب اهلل بهذا العلم ،كما هو منهج
أثر إال علق على إسناده في الغالب ،ومن ذلك عند تفسيره لقوله
الطَّريفي فال يورد حديثًا أو ًا
ِ
ِ ِ
ون{ [النحلَ ،]5 :ن َق َل ما روي عن أم
ام َخلَقَهَا لَ ُكم فيهَا دف ٌء َو َم َنافعُ َو ِمنهَا تَأ ُكلُ َ
تعالىَ } :واألَن َع َ
سلمة رضي اهلل عنها عن النبي -صلى اهلل عليه وسلمَّ -أنه قال<< :ال بأس بِ َمس ِك الميتة إذا
ُدبم ،وال بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا ُغ ِس َل بالماء>>(.)2
ثم ذكر من روى هذا الحديث ،وبين حكمه ،فقال" :وقد رواه الطبراني ،والدار قطني ،وال
يصح؛ ففيه يوسف بن السَّف ِر ،وهو متروك الحديث(.)3
وبذلك يتضِّح أثر مجالسة العلماء على طالبهم ،كما ظهر من حرص الطريفي على السنة
تأثر بشيخه ابن باز وشيوخه اآلخرين ،فقد ذكر الحديث
وعلومها ،وخدمة كتاب اهلل بهذا العلم؛ م ًا
وبين درجته ،وسبب ضعفه.
) )1السريع ،جهود سماحة الشيخ العالمة عبدالعزيز ابن باز ،ص.73

) )2أخرجه الطبراني :أبو القاسم سليمان بن أحمد ،المعجم الكبير ،تحقيق :حمدي عبدالمجيد السلفي (القاهرة:
مكتبة ابن تيمية ،ط ،0د.ت) ،ج ،03ص ،058مسند النساء ،يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم سلمة،

التعليق المغني على الدار
س َن ُن الدَّار قطني وبذيله
ُ
رقم ( .)538وأخرجه الدار قطني :علي بن عمر البغداديُ ،
قطني ألبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (بيروت :دار ابن حزم ،ط1430 ،1ه0211 /م) ص،42

كتاب الطهارة ،باب الدباغ ،رقم (.)12
) )3ينظرَّ :
الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،4ص.1665 -1664
ُ
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شيوخا كث ار -تقدم الكالم عليهم في المبحث السابق-إال َّ
أن الباحثة آثرت
هذا وا َّن للطَّريفي
ً
ذكر الشيخ ابن باز؛ لمالزمة الطريفي له أكثر من غيره.
المطلب الثالث :معرفة التاريخ وفقه الواقع
َّ
ممحصا ،يسبر أحوال من
إن فقه الواقع ينبني على معرفة التاريخ ،فمن ق أر التاريخ( )1مدققًا
ً
متدبر قوله تعالى } :لَقَد َكان ِفي قَص ِ
ص ِهم
ًا
سبق ،ويتأمل في بدايات من قام ونهايات من سقط،
َ
َ
ِعبرةٌ ألُولِي األَل َب ِ
عبور من الماضي إلى حاضره،
ًا
اب{ [يوسف ،]111 :فيأخذ من هذه العبرة
َ
فيستشرف المستقبل المجهول من واقعه المعاصر ومن معرفته بالسنن اإللهية الثابتة التي ال تتغير
طبيعي ،فمن شأنها أن
ب
وال تحابي ً
ب اآلثار على الواقعات تََرت ٌ
أحدا؛ كما قال ابن عاشور" :تََرت َ
ٌ
تترتَّب أمثالُها على أمثالِها كلَّما حصلت في الواقع"(.)2
كما يعرف بهذا العلم الناسخ والمنسوخ ،وطبقات السلف ،فيعرف المتقدم منهم والمتأخر،
وهذا ضروري في ترجيح األقوال ،ومعرفة ما كان عليه أهل الصدر األول ،لمن رزق مع النَّظر
وتعليال للحوادث وأسبابها ،وعرف نتائجها وآثارها.
فيه تحقيقًا
ً

) )1وفي فضل علم التاريخ قال ابن خلدون" :علم التاريخ فَ ٌّن عزيز المذهب ،جم الفوائد ،شريف الغاية ،إذ هو
يوقفنا على أحوال الماضين من األمم في أخالفهم ،واألنبياء في سيرهم ،والملوك في دولهم وسياستهم؛ حتى تتم
فائدة االقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنياُ ."...ينظر :ابن خلدون :ولي الدين عبدالرحمن بن

محمد ،مقدمة ابن خلدون ،تحقيق :عبداهلل محمد الدرويش (دمشق :دار يعرب ،ط1405 ،1ه0224 /م)
ص.20

) )2ابن عاشور :محمد الطَّاهر بن محمد ،التحرير والتنوير (تونس :الدار التونسية للنشر ،د.ط ،د.ت) ج،13
ص.70
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قال الطريفي " :والتاريخ ومعرفته هي عمر اإلنسان الحقيقي وخبرته ،فينبغي أن يكثر من
قراءته ،فكم من كهل في معرفته وهو صغير السن في عمره ،بسبب معرفته بالتاريخ والحوادث
والوقائع والفتن ،وكيف آلت إليه ،وحال أصحابها قبل وبعد وكيف تعامل معها العقالء ،وال تكاد
توجد واقعة إال ولها نظير في التاريخ ،ومن المؤسف حقًا أن نرى أخطاء التاريخ تتكرر بسبب
اإلعجاب بالعقل والرأي ،والتدبير في األمور العظام داء خطير جر على األفراد
الجهل به ،و
ُ
والشعوب والحكام الويالت والنكبات"(.)1
ويظهر تأثير هذا الرافد في تكوين علمية الطريفي في كتاباته ،وفتاواه ،ودروسه ،ومن أمثلة
ذلك ،ما كتبه في:
بالن ِ
أ -حكم اختالط الرجال ِّ
ساء
ض َعتهَا قَالَت َر ِّ
ضعتُهَا أُنثَى َواللَّهُ أَعلَ ُم بِ َما
ب إِِّني َو َ
فعند تفسيره لقوله تعالىَ } :فلَ َّما َو َ
الذ َكر َكاألُنثَى وِاِّني س َّميتُها مريم وِاِّني أ ِ
َّ
ُعي ُذ َها بِ َك وُذِّريَّتَها ِمن َّ
الشيطَ ِ
الرِج ِيم{ [آل
ان َّ
َو َ
َ َ
ض َعت َولَي َس ُ
َ َ َ ََ َ
َ
عمران.]36 :
َذ َكر االختالط الدائم ،وقال" :هو اختالط المجالس والتعليم و ِ
العمل؛ فهذا محرم باالتفاق،
َ
وال ُي َعلَ ُم في مذهب عند السلف والخلف إباحته"(.)2
ولعلمه بالتاريخ ومعرفة ما كانت عليه األمة اإلسالمية ومقارنته بحال المسلمين اليوم؛
ناسب تنزيل هذه اآليات على الواقع المعاصر ،فقال" :واَّنما جرى في كثير من بلدان المسلمين

)ُ )1ينظر :الثويني ،صفحات من حياة الشيخ َّ
الطريفي.
) )2الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،0ص.586 -585
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بعد زمن احتالل النصارى( )1لكثير من بلدان المسلمين؛ فاختلطوا بهم وطال عليهم األمد ،فتطبعوا
فضال عن جزيرة
عليه واال فال يعرف قبل عقود قريبة في مصر والشام والعراق واليمن
ً
العرب".)2()..
ثم َّ
رد على من زعم َّ
أن مصطلح االختالط مستحدث ،فقال" :االختالط ممنوع بلفظه حتى
()3

النبوة ،فقد روى البخاري
في زمن ّ

بأصح األسانيد قال عطاء :لم يكن (يخالطن) ،كانت عائشة-

رضي اهلل عنها -تطوف َحجرة من الرجال (ال تخالطهم)"(.)4
وقال" :ال أعلم عالماً من زمن النبوة إلى زمن االستعمار يجيز اختالط العلم والعمل ،ومن
وجد فليذكر ،وأما المحرمون ففي كل قرن ومذهب.)5("...
ب -اإلعالم
َّن الطريفي خطر اإلعالم فقال" :ال يكاد يوجد شر في الفكر واألخالق إال وتدرج على
َبي َ
عتبة اإلعالم حتى ارتفع وتَ َم َّكن"(.)1

) )1بدأ االحتالل الصليبي يقطع أوصال العالم اإلسالمي ،منذ سنة (1875م) حيث استولت إنجلت ار على الهند،
وأزالت دولة المغول اإلسالمية التي أسسها تيمور لنك ،وفي سنة (1880م) احتلوا مصر ،وفي سنة (1214م)

احتلوا العراق ،وفي سنة (1217م) احتلوا فلسطين بعد انتهاء الحرب العالمية األولى ،ثم قامت فرنسا باحتالل
سوريا ولبنان والجزائر وتونسُ .ينظر :صالح :سعد الدين السيد ،احذروا األساليب الحديثة في مواجهة اإلسالم

(الشارقة :مكتبة الصالحين ،والقاهرة :مكتبة التابعين ،ط1412 ،1ه1228 /م) ص.00-01
)َّ )2
الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،0ص ،586-584بتصرف.

) )3أخرجه البخاري في صحيحه :كتاب الحج ،باب طواف ِّ
النساء مع الرجال ،ص ،082رقم (.)1618
) )4من تغريدات الشيخ الطريفيُ ،ينظر :المغلوث ،ذخائر في سطور ،ص.162
) )5المرجع السابق.
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موزونا بميزان شرعي عادل ،وهو
وقد نقد بعض القنوات اإلخبارية بشدة( ،)2وكان نقده
ً
النظر في عمل تلك القنوات وما جاء في القرآن والسنة من وصف المنافقين ،وما سطَّره التاريخ
جميعا في محاربة اإلسالم ونقضه ،وتأييد العدو ونصرته ،والتربص
في مواقفهم وأحوالهم ،فاتفقوا
ً
بالحق وأهله ،فيحتقرون انتصارات المسلمين ويصغرونها ،ويفرحون بانتصارات أعدائِهم
ِ
ِ
ِ
َِّ
اء ِمن ُد ِ
ين[ {...النساء( ،]132 :بيَّن
ون ال ُمؤ ِمن َ
ون ال َكاف ِر َ
ين َيتَّخ ُذ َ
ويكبرونها ،قال تعالى} :الذ َ
ين أَولِ َي َ
العليم سبحانه َّ
ضرر على المؤمنين؛ هو مواالتهم للكفار من
ًا
أن من أشد صفات المنافقين وأكثرها
يهود ونصارى ومشركين ،واطراحهم للمؤمنين) ( .) 3وهذه المواالة للكافرين تنافي "اإليمان الذي
يقتضي محبة المؤمنين ومواالتهم ،وبغض الكافرين ومعاداتهم"(.)4
ولذلك وجب التحذير من تلك القنوات التي والت أعداء اإلسالم ونصرتهم بالقول والعمل!.
وللطريفي تنزيالت عديدة تنم عن معرفة بالدليل والواقع وهما شرطان لصحة التنزيل ،لذا
حكما إال وقد عرف (الدليل) ،وعرف (الواقعة)؛ ليستطيع التنزيل،
قال" :ال يجوز للعالم أن ُيصدر ً
فحك ٌم بال دليل هوى ،ودليل بال معرفة للواقع خطأ"(.)5
ُ

)  )1هذا ما كتبه الشيخ الطَّريفي في تغريداته ،ونقله عنه المحيسنيُ ،ينظر :أسطُر من النقل والعقل والفكر
عزام بن محمد (د.م :د.ن ،ط،1
تقييدات وملفوظات عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي ،جمع وترتيب ،المحيسنيّ :
1435ه) ص.408

) )2المرجع السابق.

)ُ )3ينظر :أبو حيان األندلسي :محمد بن يوسف،البحر المحيط في التفسير ،تحقيق :عادل أحمد عبدالموجود،
وعلي محمد معوض ،وآخرون ( بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1400 ،1ه0221 /م) ج ،3ص.382

) )4السعدي :عبدالرحمن بن ناصر ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،تحقيق :ابن عثيمين (بيروت:

مؤسسة الرسالة ،د.ط1401 ،ه0222 /م) ج ،1ص.012
) )5المغلوث ،ذخائر في سطور ،ص.43
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المبحث الثالث :المعالم األساسية لطريقة الطريفي في تفسير أحكام القرآن ،وفيه
مطلبان:
المطلب األول :طُرق تفسير القرآن الكريم ،كما يراها الطريفي.
المطلب الثاني :طريقة الطريفي في تفسيره.
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المبحث الثالث :المعالم األساسية لطريقة الطريفي في تفسير أحكام القرآن
يهتم هذا المبحث بإبراز المعالم األساسية لطريقة الطريفي في تفسيره ،من خالل بيان
طرق تفسير القرآن الكريم كما يراها الطريفي وذلك في المطلب األول ،أما المطلب الثاني فيتناول
طريقته في التفسير.
المطلب األول :طُرق تفسير القرآن الكريم ،كما يراها الطريفي.
ف الطريفي كتابه التفسير والبيان ألحكام القرآن الذي تناول فيه جميع اآليات المتعلقة
ألَّ َ
وتأصيال ،فشمل تفسيره
وترجيحا
بأحكام التكليف الخمسة ،فبسط القول فيها ،تحقيقًا وتدقيقًا،
ً
ً
"أحكام الفقه بقسميه العبادات والمعامالت ،واآلداب واألخالق ،والسياسة الشرعية في أحكام
التعامل مع الناس موافقين ومخالفين ،مؤمنين ومنافقين وكافرين ،وقد توسع في الكالم فتجاوز
المنطوق إلى المفهوم ،واالستنباط إلى االستطراد"(.)1
وقد َّ
قدم لتفسيره بمقدمة علميَّة مختصرة ذكر فيها َّ
أن معرفة أوامر اهلل ونواهيه وأحكامه
من أولى الواجبات؛ فال نعمة توازي نعمة الهداية إلى معرفة اهلل ودين اإلسالم والعمل بما أمر اهلل،
وبيَّن َّ
ق
أن الفقه بأحكام اهلل يزيد اإليمان واليقين في القلب ،ويوجب التسليم والخضوع ،لمن ُرِز َ
البصيرة والفقه فيها؛ لما يرى من اإلحكام في األحكام التي يستحيل ورودها إال من عليم حكيم(.)2
ثم ذكر طرق معرفة هذه األحكام.

) )1الطريفي :عبدالعزيز ،التفسير والبيان ألحكام القرآن ،ج ،1ص( 7مقدمة المعتني بالكتاب ،عبدالمجيد بن
خالد المبارك).

)ُ )2ينظر :المرجع السابق ،ص.12 -2
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ومن خالل هذا المطلب تتجلى طرق معرفة أحكام اهلل في كتابه ،كما يظهر من مقدمة
إجماال كاآلتي:
تفسيره ،وهي
ً
أوًال :معرفة لغة القرآن.
ِ
القصد في ِ
ِّ
الحق.
طلب
سن
ً
ثانياُ :ح ُ
ص ِر واطالةُ التأَم ِل في القرآن.
ثالثًا :إدامةُ َ
الب َ
ابعا :معرفة السَّنة.
رً
خامسا :معرفةُ أقوال الصحابة والتابعين.
ً
ساب ِ
سادسا :معرفةُ أَن ِ
القول(.)1
ً
وهي على التفصيل كاآلتي:
أواال :معرفة لغة القرآن

)ُ )1ينظر :الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص .18 -2وهذه طريقة بعض المفسرين ،ممن قدموا لتفاسيرهم
بمقدمة علمية بينوا فيها منهجهم الذي يسيرون عليه ،أمثال :الطبري :أبو جعفر محمد بن جرير ،جامع البيان عن

تأويل آي القرآن ،تحقيق :محمود شاكر ،راجع أحاديثه :أحمد شاكر (القاهرة :مكتبة ابن تيمية ،ط ،0د.ت) ج،1
ص .126 -6والماوردي:أبو الحسن علي بن محمد ،النكت والعيون=تفسير الماوردي ،راجعه وعلق عليه :السيد
بن عبدالمقصود (بيروت :دار الكتب العلمية ،ومؤسسة الكتب الثقافية ،د.ط ،د.ت) ج ،1ص .43 -01وابن

جزي :أبو القاسم محمد بن أحمد ،التسهيل لعلوم التنزيل ،تحقيق :محمد هاشم (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط،1

1415ه1225 /م) ج ،1ص ،048 -55ومن المعاصرين :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،1ص-12

 ،132والشنقيطي :محمد األمين بن محمد المختار الجكني :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،إشراف:

بكر أبو زيد (مكة المكرمة :دار عالم الفوائد ،ط1437 ،4ه) ج ،1ص.46 -5
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كل نبي بعثه اهلل بلسان قومه؛ حتى يتطابق الوحي مع لسانهم ،قال تعالىَ }:و َما أَر َسل َنا ِمن
ِ
ِ
َر ُسول ِإالَّ بِلِ َس ِ
ِّن
ان قَو ِمه[ {...إبراهيم ،]4 :والحكمة من ذلك ،في قوله تعالى بعدها...}:لُي َبي َ
لَهُم[ {...إبراهيم ،]4 :أي :يفهمون مراد اهلل منهم .والقرآن نزل بلسان عربي إلى قوم عرب ،قال
ِ
تعالىَ } :ن َز َل بِ ِه الروح األ َِمين ( )123علَى َقلبِ َك لِتَ ُك ِ
ين ( )124بِلِ َسان َع َربِ ٍّي ُمبِين{
َ
ُ
ون من ال ُمنذ ِر َ
َ
ُ
[الشعراء ،]125 -123 :وال شك َّ
أن معرفة لغة العرب الذين نزل القرآن بلسانهم ،وأساليبهم في
الخطاب واجبة على من رام معرفة كتاب اهلل وسنة نبيه -صلى اهلل عليه وسلم ،ف"العلم بلغة
العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسَّنة والفتيا بسبب ،حتى ال غناء بأحد منهم
عنه؛ وذلك َّ
أن القرآن نازل بلغة العرب ،ورسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -عربي ،فمن أراد
معرفة ما في كتاب اهلل -جل وعز ،وما في ُسنَّة رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -من كل
غريب ،أو نظم عجيب ،لم يجد من العلم باللغة بداً"(.)1
وللطريفي اهتمام بالم بلغة القرآن في تفسيره ،وقد قال في مقدمته" :واذا أخذ اإلنسان
العاقل العارف بلُغة القرآن بأمرين فهم منه ما ال يفهمه غيره ،وفتح اهلل عليه ما لم يفتحه على
غيره .)2("....
وبذلك قَ َّد َم لغة القرآن على ما بعدها من طرق معرفة كالم اهلل ،ومعرفة أحكامه في
ِ
كتابه ،إذ هي الباب الذي يولج منه ،وهكذا أعلمت سورة الرعد في قوله تعالىَ { :و َك َذل َك أَن َزل َناهُ
ِ
فهم هذه اللغة.
ُحك ًما َع َربيًّا} [الرعد ،]37 :وهذا دليل على أن القرآن ال يفهم إال من حيث تُ ُ
) )1ابن فارس :أبو الحسين أحمد بن زكريا ،الص ِ
احبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها،
ّ
تحقيق :أحمد صقر (د.م :د.ن ،د.ط ،د.ت) ص ،52باب القول في حاجة أهل الفقه والفتيا إلى معرفة اللغة
العربية.

) )2الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.11
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ِ
هانا فيما فسر َّ
إما
وقد قال الطبري :أصَّح المفسرين بر ً
وبين ،من كان عال ًـما بلسان العربّ ،
بالشواهد من أشعارهم السائرة ،وا ّما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة ،بشرط ّأال يخرج
تفسيره عن أقوال السلف من الصحابة واألئمة ،والخلف من التابعين وعلماء األمة(.)1
وهذا يعني َّ
أن "....ما خالف ما أجمع عليه السلف من المعاني فهو فاسد ،وان احتملته
اللغة"(.)2
ِّ
ووضَّح الطريفي في ثنايا تفسيره َّ
المتأخرة التي
أن المقصود بلغة العرب ،ليست العربيَّة
ِ
ِّ
العجمةُ،
تبدل بها اللسان وتغير بدخول العجمة عليه ،فقال" :
وليست العر َّبيةَ
المتأخرةَ التي دخلَتها ُ
ِ
ِ َّ
سان َّ
بالنسبة لفصاحتِها وبيانِها .وما زال
سمى عر َّبيةً في مقابل العجميَّة ،ال
وبدلَته ،فتُ َّ
فغيَّرت الل َ
العام ِة والخاص ِ
كثير ِمن القرآن على كثير من
َّة حتى
عند
َّ
ف َ
اللسان العربي َيض ُع ُ
َ
ُ
استعج َم ٌ
العرب"(.)3

)ُ )1ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،1ص ،23بتصرف.

الداني" :وأئمة القراء ال تعمل في شيء من حروف القرآن على األفشى
) )2الطريفي ،المغربية ،ص .65وقد قال
ِّ
في اللغة ،واألقيس في العربية ،بل على األثبت في األثر ،واألصح في النقل والرواية؛ إذا ثبتت عنهم لم يردها
قياس عربية ،وال فشو لغة؛ َّ
ألن القرآن ُسَّنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها"ُ .ينظر :أبو عمرو الداني ،جامع
البيان في القراءات السبع( ،اإلمارات :جامعة الشارقة ،د.ط ،د.ت) ،ج ،1ص .51قالت الباحثة :وهذا يدل على
عدم األخذ بمطلق اللغة ،إذا خالفت صحيح النقل واألثر ،فاللغة على أهميتها في فهم القرآن تطوع للقرآن ال

العكس.

) )3الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،0ص.573
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ومما قاله الطريفي ُيستفاد َّ
يعرف لغة العرب التي أُنزل عليها القرآن ،هو الذي
أن الذي
ُ
يفهم القرآن؛ بخالف من "....يحتاجون إلى تعلم مشكله وغريب ألفاظه حاجةَ المولدين الناشئين،
ِ
لسان العرب حتى يعلَّ َمه ،وال يفهم ضروبه وأمثاله وطرقه ،وأساليبه حتّى ُيفَهَّ َمها"(.)1
م َّمن ال يعلم َ
وقد حذر األئمة من يجهل العربية من تفسير القرآن؛ َّ
ألن فساد اللسان سبب لفساد األفهام،
( )2
عامة من تزندق بالعراق لقلّة
الذي ينتج عنه الخطأ في تأويل القرآن ،قال أيوب السَّختَياني َّ " :

علمهم بالعربية"(.)3
وبما َّ
أن فهم القرآن متوقف على فهم العربية ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،قال
ابن تيمية " :فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب والسنة فرض
وال يفهم إال بفهم اللغة العربية؛ وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،ثم منها ما هو واجب على
األعيان ،ومنها ما هو واجب على الكفاية"(.)4

) )1األزهري :أبو منصور محمد بن أحمد ،تهذيب اللغة ،تحقيق :محمد عوض مرعب (بيروت :دار إحياء التراث
العربي ،ط0221 ،1م) ج ،1ص.5

حجة،
) )2والسختياني ،أبو بكر بن أبي تميمة ،مولى ،كان ثقة ثبتًا في الحديث،
جامعا ً
عدال ورًعا كثير العلم ّ
ً
مات سنة (131ه)ُ .ينظر :ابن سعد :محمد بن منيع الزهري ،كتاب الطبقات الكبير ،تحقيق :علي محمد عمر

(القاهرة :مكتبة الخانجي ،د.ط ،د.ت) ،ج ،2ص .046وأبو إسحاق الشيرازي ،طبقات الفقهاء ،تحقيق :إحسان
عباس (بيروت :دار الرائد العربي ،د.ط ،د،ت) ،ص.82

) )3أبو حاتم الرازي :أحمد بن حمدان ،كتاب الزينة في الكلمات اإلسالمية العربية ،تحقيق :حسين بن فيض اهلل
الهمداني (صنعاء :مركز الدراسات والبحوث اليمني ،ط1415 ،1ه1224 /م) ص .104ونقله عنه الطريفي في
كالمه عن أصل نشأة ضالل أهل البدع في اإلسالمُ .ينظر :الطريفي ،ال ُخراسانية ،ص.00

) )4ابن تيمية ،اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ،تحقيق :ناصر بن عبدالكريم العقل (الرياض:
مكتبة الرشد ،د.ط ،د.ت) ج ،1ص.472-462
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سليما؛ إال بلسان العرب الذين نزل عليهم" ،فمن
فهما
ً
صحيحا ً
وال سبيل إلى فهم القرآن ً
جهة لسان العرب ُيفهم ،وال سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة"( .)1بها فهم الصحابة ولم
ينكر عليهم الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -ذلك ،وجرى التابعون ومن بعدهم على عادتهم ،وقد
دخل فهم العربية في أحد أوجه التفسير األربعة ،في قول ابن عباس -رضي اهلل عنه"-التفسير
على أربعة أوجه :وجهٌ تعرفه العرب من كالمها ،وتفسير ال ُيعذر أحد بجهالته ،وتفسير يعلمه
العلماء ،وتفسير ال يعلمه إال اهلل تعالى ذكره"(.)2
وان قيل :ما القدر الواجب تعلمه من اللغة العربية والذي يحتاج إليه المفسر؟
فالواجب :هو تعلم ما يتم بتعلمه معرفة أسلوب القرآن الكريم في خطابه ،وما يتوقف عليه
معرفة ضروب الخطاب ،فيجب االجتهاد في "تعلم لسان العرب ولغاتها التي بها تمام التوصل إلى
الصحابة ،والتابعين من األلفاظ
معرفة ما في الكتاب ،والسنن واآلثار ،وأقاويل
ِّ
المفسرين من ّ
الغر ِ
يبة والمخاطبات العربية؛ َّ
فإن من جهل سعة لسان العرب وكثرة ألفاظها ،وافتنانها في مذاهبها
َج ِهل ُج َمل علم الكتاب"(.)3

1
وقدم له وعلق عليه
) ) الشاطبي :أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ،الموافقات ،تقديم ،بكر أبو زيد ،ضبط نصَّه ّ
الخَبر :دار ابن عفان ،ط1417 ،1ه1227 /م) ج ،0ص.120
وخرج أحاديثه ،مشهور آل سلمان ( ُ

أيضا :الماوردي ،النكت والعيون ،ج ،1ص.36
) ُ )2ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،1ص .75وذكره
ً
والزركشي ،البرهان ،ج ،0ص .126وقالوا هذا تقسيم صحيح؛ لما وقفوا عليه من التتبع واالستقراء ،وسبر
أحوالهم.

) )3األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،1ص .6وفي مقدمة الماوردي تفصي ٌل لما يجب تعلمه من اللغة واإلعرابُ .ينظر:

الماوردي ،النكت والعيون ،ج ،1ص .38 -37ونقله الزركشي بنصه ولم يحل على الماورديُ ،ينظر :البرهان في

علوم القرآن ،ج ،0ص ،126النوع الحادي والعشرون :معرفة تفسيره وتأويله .ونقله عن الزركشي السيوطي،

ونسب القول للزركشيُ ،ينظر :اإلتقان ،ج ،4ص ،467في معرفة شروط المفسر وآدابه.
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وفي إعراب القرآن يجب معرفة كل ما يفيد فهم المعنى ،وما يشكل ويختلف إعرابه ،أو ما
يختلف المعنى باختالفه(.)1
تخلص الباحثة :إلى َّ
أن القرآن الكريم ال ُيفهم إال بلغة العرب؛ إذ هي اللسان الذي
وبهذا
ُ
نزل به القرآن ،وهي ميدان الفهم ووسيلته؛ ولذلك َّ
قدمها الطريفي.
سن القصد في طلب الحق
ثانياُ :ح ُ
ا
إ َّن َّ
النظر في القرآن بمجرد الهوى زيم وغواية ،كما أن علل القلوب وأمراضها من أسباب
حرمان البصيرة في العلم وفهم القرآن ،لذلك قال الطريفي" :واذا أخذ اإلنسان العاقل العارف بلغة
القرآن بأمرين فهم منه ماال يفهمه غيره ،وفتح اهلل عليه ما لم يفتحه على غيره ،األمر األول:
حسن القصد في طلب الحق؛ فإن اهلل لم ينزل كتابه إال شفاء ألمراض الصدور وعللها ،ومن نظر
في القرآن بالهوى فسبق نظره مرض قلبه :زاغ ،فيبصر بما يوافق هواه ،كما قال تعالىَ ...} :فلَ َّما
َز َ َّ
يغا....... ،ومن ال
اغوا أ َا
الغ َّي فز َاد ُهم غيَّا وز ً
وبيَّتُوا َ
وبهُم[ {...الصف ،]5 :فهُم ز ُ
َز ُ
اغوا َ
غ اللهُ ُقلُ َ
الخير في قلبه تحرم بصيرته الفهم؛ } َولَو َعلِ َم اللَّهُ ِفي ِهم َخي اًر ألَس َم َعهُم[ {...األنفال،]03 :
ُيوجد
ُ
آن ويعرف الحديث؛ انحرفت نيته فانحرف فهمه"(.)2
وألجل هذا السَّبب يزيم ُ
بعض من يق أُر القر َ

)ُ )1ينظر :ابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،1ص.10

) )2الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص .11وبنحو قوله سبق قول ابن عطية في تفسير قوله تعالىَ ...{ :فلَ َّما
َز َ َّ
وبهُم[ }...الصف ،]5 :حيث قال«" :زاغ» معناه :مال ،وصار عرفها في الميل عن الحق ،وأزاغ
اغوا أ َا
َز ُ
غ اللهُ ُقلُ َ
اهلل قلوبهم معناه :طبع عليها وختم وكثر ميلها عن الحق ،وهذه العقوبة على الذنب بالذنب" .ابن عطية :أبو محمد
عبدالحق بن غالب ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،تحقيق :عبدالسالم عبدالشافي (بيروت :دار الكتب

العلمية ،ط1400 ،1ه) ج ،5ص.320
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وكالمه السابق دلي ٌل على َّ
ت َمن اتَّ َخ َذ
أن اتباع الهوى هو سبب الضالل ،قال تعالى}:أَفَ َأرَي َ
ِ
ِِ
ِ
إِلَهه َهواه وأ َّ َّ
ص ِرِه ِغ َش َاوةً[ {...الجاثية:
َُ َ ُ َ َ
َضلهُ اللهُ َعلَى علم َو َختَ َم َعلَى َسمعه َوَقلبِه َو َج َع َل َعلَى َب َ
 ،]03لما اتخذ إلهه هواه أضله اهلل ،وصاحب الهوى يأخذ من الدليل ما يوافق هواه ،فإن أعياه
حرفه وأوله ليتوافق مع مذهبه ،و"ك ّل الفرق المنحرفة حتى في العقيدة احتجت بنصوص من
الدليل ّ
القرآن والسَّنة على ضاللها ...لن يعجز صاحب الهوى عن إيجاد نص يحرفه ُليحقق هواه"(.)1
والهوى ُيعمي صاحبه عن الحق "فالنفس قد تستبد على العقل في أن يختار ما تريد
وتنشط في سعيه في تتبع األدلة والحجج والبراهين"(.)2
فالتمسك بالنصوص المتشابهة بما يؤيد الهوى وما تتعصب له النفس من شبه عقلية،
وعقائد منحرفة ليس ضاللها َّ
النص؛ بل هوى خفي ركبت بسببه النفس العقل ،وساطته بسياط
التعصب ،حتى تمسك بأدنى الحجج.
وألهمية حسن القصد وخطر الهوى؛ قال ابن عثيمين" :أعظم مقاصد المفسر أن ُيش ِعر
شاهد عليه بما أراد من كالمه ،وهذا المقصد
نفسه حين ُيفَسِّر القرآن بأنه مترِج ٌم عن اهلل تعالى،
ٌ
َ
والشعور يدفعه لتعظيم هذه الشهادة ،ويخوفه من أن يقول على اهلل بال علم ،فيقع فيما حرم اهلل،
ِ
َِّ
خزى يوم القيامة ،قال تعالى}:ويوم ال ِقي ِ
وههُم ُمس َوَّدةٌ أَلَي َس ِفي
في َ
ين َك َذُبوا َعلَى اللَّه ُو ُج ُ
ُ
امة تََرى الذ َ
ََ َ َ َ
ِ
ين{ [الزمر.)3("]62 :
َجهََّن َم َمث ًوى لل ُمتَ َكب ِِّر َ

)ُ )1ينظر :المحيسني ،أسطر من النقل والعقل والفكر ،ص.028
)َّ )2
الطريفي ،الفصل بين النفس والعقل (الرياض :دار المنهاج ،ط1432 ،1ه)ص.32-02

)  )3ابن عثيمين ،شرح أصول في التفسير (عنيزة :مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية ،ط1434 ،1ه)
ص ،188 -187بتصرف يسير.
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فالواجب على المفسر أن يراقب اهلل فيما يقول ويكتب ،ويصون تفسيره عن التفاسير
ِ
ألن "أكثر الناس يقرءون كل ما
الخاطئة ،التي تُ َحم ّل اآليات ما ال تحتمل ،حماية لعقول الناس؛ ّ
يبصرون ،ويعتقدون كل ما يقرؤون ،ال يفرقون بين حق وباطل ،وال في الرجال بين مسلم ومبتدع
وملحد"(.)1
فحسن النية وصالح الطوية ،وسالمة القلب سبب لفهم القرآن.
َم ِل في القُرآن
ص ِر واطال ُة التأ ُّ
ثالثاا :إدام ُة َ
الب َ
ك لِ َي َّدبَّروا َآياتِ ِه ولَِيتَ َذ َّكر أُولُوا األَل َب ِ
اب{ [ص ،]02 :ال
َنزل َناهُ إِلَي َك ُم َب َار ٌ
اب أ َ
قال تعالىِ }:كتَ ٌ
َ
ُ
َ
تقتصر العالقة بالقرآن على تالوته والصالة فيه فحسب؛ ففضل القرآن وبركته تتجلى أمام القلوب
متبص ًار ما فيه؛ إذ "القرآن لم
متأمالً معانيه،
ِّ
المنفتحة له ،فال يعرف فضله إال من كثر فيه نظرهِّ ،
ينزل لمجرد التالوة ،وانعقاد الصالة عليه؛ بل أ ِ
وعمال.)2("...،
علما
ً
ويعقلُ ،
ُنزل ُليتَدبرُ ،
ويهدى به ً

) )1بدر الدين الحلبي :أبو فراس محمد بن مصطفى ،التعليم واإلرشاد (مصر :مطبعة السعادة ،ط1304 ،1ه/
َّن شيخ اإلسالم طريقة أصحاب المذاهب والبدع في تناولهم للتفسير ،والفرق بينهم وبين
1226م) ص .05وقد بي َ
أهل السنة والجماعة ،ثم قال عن أهل النفاق والبدع" :واذا كان هؤالء لهم من اإليمان نصيب وافر من اتباع
كالما
السنة ،لكن فيهم من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا فيه بين يدي اهلل ورسوله ،وخالفوا اهلل ورسوله" ثم ذكر ً

دقيقًا في حكمهم ،فقال" :ثم إن لم يعلموا أن ذلك يخالف الرسول ،ولو علموا لما قالوه لم يكونوا منافقين ،بل
ناقصي اإليمان مبتدعين ،وخطؤهم مغفور لهم ال يعاقبون عليه وان نقصوا به".ابن تيمية ،مجموع الفتاوى،

تحقيق :مصطفى عبدالقادر عطا (بيروت :دار الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت) ج ،8ص.31

) )2ابن القيم،الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ،تحقيق :علي الدخيل اهلل (الرياض :دار العاصمة،
د.ط ،د.ت) ج ،1ص .316وما ذكره ابن القيم سابقًا هو كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية نقله عنه.
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ومن أعرض عن كتاب اهلل ال يتدبره وال يتفهم آياته فقد هجره ( ،) 1ودخل في قوله
الر ُسو ُل َيا َر ِّ
آن َمه ُجو اًر{ [الفرقان.]32 :
ال َّ
تعالىَ }:وقَ َ
ب إِ َّن قَو ِمي اتَّ َخ ُذوا َه َذا القُر َ
ِ
آن ِ
فإن معاني القر ِ
لذلك قال الطريفيَّ " :
أحكام ِه ال تُحصيها عقو ٌل وال تُحيطُ
وح َك َمهُ وأدلَّةَ
َ
ون على تدبر القرآن و ِّ
التأني في قراءته الستخراج ما فيه،
بها فُهُوم ....،وقد كان
ُ
السلف َي ُحث َ
فأثيروا القرآن؛ َّ
فإن فيه
وخاصة أدلة األحكام ....،وقد قال ابن مسعود في ذلك(( :إذا أردت ُم العلم ُ
()2
َّ
وي
علم َّ
األوليين واآلخرين)) ،و((أثيروا))؛ يعني :نقِّروا عنه ،وتفكروا في معانيه وتفسيره  ،وقد ُر َ

الشافعي -رحمه اهلل -إال والمصحف
نت أَد ُخ ُل على
الربيع صاحب
عن َّ
ِّ
ِّ
الشافعي قولهَ (( :قلَّ َما ُك ُ
بين يديهَ ،يتَتَبَّعُ أحكام القرآن))(.)4("....)3
وهذا دليل على تدبرهم لكتاب اهلل ،فقد نقَّروا عنهَّ ،
وتفكروا في معانيه وتفسيره ،حتى هداهم
اهلل لمعرفة أحكامه في كتابه ،والوقوف على هداياته ،ففازوا بالفضيلة في الدين والدنيا ،واستوجبوا
في الدين موضع اإلمامة.

) )1من أنواع هجر القرآن" ،هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه" .ابن القيم ،الفوائد ،تحقيق :محمد
وينظر ،ابن كثير:
شمس ،إشراف :بكر أبو زيد (مكة المكرمة :دار عالم الفوائد ،ط1402 ،1ه) صُ .118
تفسير القرآن العظيم ،ج ،12ص .323والشنقيطي :أضواء البيان ،ج ،7ص.458-457

)  )2ابن المبارك :أبو عبدالرحمن عبداهلل المروزي ،كتاب ُّ
الزهد ويليه كتاب الرقائق ،تحقيق :حبيب الرحمن
األعظمي (د.م :دار الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت) ص ،082باب ما جاء في ذم التنعم في الدنيا ،رقم (.)814

وينظر :الزركشي ،البرهان ،ج ،1ص( ،00مقدمة المصنف).
ُ

) )3رواه البيهقي في مقدمة جمعه لكتاب ((أحكام القرآن)) ،ينظر :الشافعي ،أحكام القرآن ،ج ،1ص.02
) )4الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.10

41

كما نقل الطريفي عن الشافعي قولهَّ ((" :
إن َمن أدرك علم أحكام اهلل في كتابه نصًّا
ب،
و
استدالال ،ووفقه اهلل للقول والعمل لما علم منه ،فاز بالفضيلة في دينه ودنياه ،وانتفت عنه ِّ
ً
الرَي ُ
ونورت في قلبه الحكمة ،واستوجب في الدين موضع اإلمامة))(.)2(")1
َّ
ومما سبق تتبين الحاجة إلى معرفة معاني كالم اهلل في كتابه؛ ( َّ
ألن تأثير القرآن بمعانيه
ال بأنغامه ،فإذا سيطرت مبادئ القرآن وتعاليمه على أخالق المسلمين ورغباتهم سيطروا على
العالم ،وبهذا فقط يعيد المسلمون التاريخ إلى سيرته األولى)(.)3
َِّ
ين إِ َذا ُذ ِّك ُروا
وقراءة الفهم والتثبت من صفات عباد الرحمن الذين قال اهلل فيهمَ } :والذ َ
ِ
ِ
ص ّماً َو ُعم َياناً{ [الفرقان ،]73 :قال ابن العربي" :قال علماؤنا :يعني
بِ َآيات َرِّب ِهم لَم َيخروا َعلَيهَا ُ
الذين إذا قرءوا القرآن قرءوه بقلوبهم قراءة فهم وتثبت ،ولم ينثروه َنث َر َّ
الدقل؛ فإن المرور عليه بغير
فهم وال تثبت صمم وعمى عن معاينة وعيده ووعده"(.)4
وسوف يأتي مزيد بيان لهذه المسألة عند الحديث عن عالقة تدبر القرآن الكريم بتنزيل
اآليات على الواقع في الفصل الثاني.
الس َّن ُة ُمفَس َرةٌ للقُرآن
ر اابعاُّ :

) )1الشافعي ،الرسالة ،تحقيق :أحمد شاكر (مصر :مطبعة الحلبي وأوالده ،ط1357 ،1ه1238 /م) ص.12
) )2الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.13

) ُ )3ينظر :السباعي :مصطفى ،هكذا علمتني الحياة (بيروت -دمشقَ -ع ّمان :المكتب اإلسالمي ،ط،4
1418ه1227 /م) ص.048
) )4ابن العربي :أبو بكر محمد بن عبداهلل ،أحكام القرآن ،تحقيق :محمد عطا (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط،3
1404ه0223 /م) ج ،3ص.455
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من شروط معرفة أحكام القرآن معرفة السنة؛ إذ هي مفسرة للقرآن ومبينة له( ،)1و"القرآن
أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن"( ،)2كما روي عن اإلمام أحمد بن حنبل،أنه قال" :قواعد
فالدال :اهلل تعالى .و َّ ِ
الِ َ ،
اإلسالم أربعةَ :د ٌّ
ومستَِد ٌّل؛ َّ
ِّن :هو
وم َبي ٌ
آن .وال ُـم َبي ُ
الدلي ُل :القُر ُ
ِّنُ ،
ودلي ٌلُ ،
ِ
ِّن لِ َّلن ِ
اس َما ُنِّز َل إِلَي ِهم[ {...النحل.]44:
َّ
الر ُسو ُل-صلى اهلل عليه وسلم -قال اهلل تعالى}...لتَُبي َ
المسلمون على هدايتهم ،وال يقبل االستدالل إال
والـمـُستدل :أُولُو األَلباب وأولو العلم الذين ُيجمع
َ
ممن كانت هذه صفته"(.)3
فمن اهلل إنزاله وعليه بيانه ،ومبينه الرسول -صلى اهلل عليه وسلم ،كما َّأنه من شروط
قبول االستدالل ،أن يكون المستدل من أهل العلم ،وأن يكون ممن أجمع المسلمون على هدايتهم
ودرايتهم.
وفي أهمية السنة يقول الطريفي" :وال يتم َّكن صاحب عقل لبيب من معر ِ
ِ
ِ
أحكام
تفاصيل
فة
ُ
َ ُ
آن حتَّى يتم َّكن ِمن السَّنة؛ فإذا جمع تلك القو ِ
القر ِ
أحمد عن
اع َد فقد جمع العلم ....،وقد ُس ِئ َل
ُ
َ َ َ
ََ َ

)ُ )1ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،1ص .74 -73وابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،1ص.6
) )2ابن عبد البر :أبو عمر يوسف بن عبداهلل القرطبي :ج ِ
امعُ بيان العلم وفضله ،تحقيق :أبي األشبال الزهيري
َ
(الدمام :دار ابن الجوزي ،ط1414 ،1ه1224 /م) ج ،0ص ،1124رقم ( )0350رواه األوزاعي عن مكحول.

3
العدة في أصول الفقه ،تحقيق :أحمد سير
) ) رواه القاضي أبي يعلى :محمد بن الحسين الفراء الحنبليُ ،
وينظر :الخطيب البغدادي ،كتاب الفقيه والمتفقه،
المباركي (الرياض :د.ن ،ط1414 ،3ه1223 /م) صُ .135

تحقيق :عادل العزازي (المملكة العربية السعودية :دار ابن الجوزي ،ط1417 ،1ه1226 /م) ج ،0ص.44
وذكره الطريفي في :التفسير والبيان ،ج ،1ص.14 -13
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ِ
ِ
ِِ
الكتاب
ِّر
َ
قولهم(( :السَّنةُ قاضيةٌ على الكتاب))؟ فقال(( :ما أَج ُس ُر على هذا ،ولَك ِن السنَّةُ تُفَس ُ
ِ
َّ
(َّ )1
عارفًا بالقر ِ
يب ِ
ق.)2("...
حاجتُه إلى الر ِ
أي أَض َي َ
وتَُبيُِّنهُ))  .و ُكلما ّ
آن والسَّنة ،كانت َ
كان اللبِ ُ
ثم َّبين الطريفي َّ
أن من أسباب التوسع بالقول بالرأي؛ قلة معرفة النصوص ،فاحتاج أهل
أي؛ لس ِّد مكان الحجة إلثبات األحكام ،ونقل قول ابن تيميةَّ ((" :
صوص
وقل أن تُعوز الن
الرأي َّ
ُ
للر ِ َ
خبير بها وبدالالتها على األحكام.)4(")3()).
يكون ًا
من ُ
كما َّ
أكد على ضرورة السنة في فهم القرآن ،بقوله" :لما كان القرآن ًّ
عاما في غالبه ،والسَّنةُ
وتحري
السَّنة،
ِّ
مفصلة في عمومها ،وجب على الناظر في القرآن اإلحاطة بمعاني اآلية من ّ
بعضاِّ ،
بعضا؛ كما قال تعالى}:اللَّهُ َن َّز َل
ويبين بعضه
تفسيرها من القرآن؛ فإن القرآن يفسر بعضه
ً
ً
أَحسن الحِد ِ
يث ِكتَاباً ُمتَ َشابِهاً َمثَانِ َي { [الزمر"..]03:
ََ َ

()5

خامسا :معرف ُة أقوال الصحابة والتابعين
ا
لقد قدم علماء التفسير أقوال الصحابة على من بعدهم؛ َّ
ألن اهلل اصطفاهم واختارهم
ون
لصحبة نبيه -صلى اهلل عليه وسلم ،-وفَضَّلهُم على من بعدهم ،حيث قال تعالىَ { :والسَّابِقُ َ
ِ
َِّ
َّ
ون ِم َن المه ِ
َع َّد لَهُم
ين اتََّب ُع ُ
ضوا َعنهُ َوأ َ
وهم بِِإح َسان َرض َي اللهُ َعنهُم َوَر ُ
ص ِار َوالذ َ
اج ِر َ
األ ََّولُ َ
ين َواألَن َ
َُ

) )1ابن عبدالبر ،جامع بيان العلم وفضله ،ج ،0ص ،1124رقم ( )0354رواه الفضل بن زياد عن اإلمام أحمد
بن حنبل ،فقال(( :ما أجسر على هذا أن أقوله ،ولكني أقول :إن السنة تفسر الكتاب وتبينه)).

) )2الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.14 -13

) )3ابن تيمية ،االستقامة ،تحقيق :محمد رشاد سالم (المملكة العربية السعودية :إدارة الثقافة والنشر جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية ،ط1411 ،0ه1221 /م) ج ،0ص.017

) )4الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.14
) )5المرجع السابق ،ص.15
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ِ
ِ
جَّنات تَج ِري تَحتَها األَنهار َخالِِد ِ
يم} [التوبة ،]122 :واهلل "سبحانه أعلم
َ
َ
َُ
َ
ين فيهَا أ ََب ًدا َذل َك الفَوُز ال َعظ ُ
بمن يصلح من األمم لوراثة رسله والقيام بخالفتهم وحمل ما بلغوه عن ربهم"(.)1
والصحابة يتكلمون العربية سليقة فاجتمع فيهم معرفة اللغة ،وحسن القصد ،ومعرفة السنة؛
َّ
ألنهم باشروها وتلقوها عن رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم -وهذه أبلم الثالث ،والتابعون بعدهم
في الرتبة؛ لمعرفتهم الصحابة وتلقي السنة عنهم ،مع معرفة اللغة وحسن القصد.
وقد ذكر الطريفي في مقدمته بعض فضائلهم ومناقبهم ،حيث قال" :وفيهم من فصاحة
اللسان وقوة البيان ما ليس فيمن بعدهم ،مع ما هم عليه من الصِّدق و ِّ
الديانة والحياطة في الكالم،
والتحري في تفسير كالم اهلل أشد من غيره.)2("..
() 3
ِ
رجاال،
بالمدينة
ت
ً
ثم نقل ما رواه اإلمام أحمد عن عبيداهلل بن عمر  ،قال(( :أَد َرك ُ

ونه ،منهم القاسم وسالم ونافع(.)5()))4
القول في التفسير
فرأيتهم ُي َعظِّ ُمون
َ
ويهاب َ
ُ
ومما سبق تستنتج الباحثة :أن الصحابة -رضي اهلل عنهم -كانوا أحرص الناس على
معرفة تفسير القرآن وتحري الصواب فيه ،خوفا من القول على اهلل بغير علم ،وكذلك التابعون
الذين تتلمذوا عليهم ،فهم يأخذون الحيطة بالتوثيق في رد األقوال إلى قائليها وخصوصا في آيات
) )1ابن القيم ،طريق الهجرتين وباب السعادتين (القاهرة :دار السلفية ،ط1324 ،0ه) ص.27
) )2الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.16

) )3وهو عبيداهلل بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ،أبو عثمان ،أحد الفقهاء السبعة والعلماء
األثبات في المدينة ،ولد بعد السبعين أو نحوها ،من صغار التابعين سمع من سالم بن عبد اهلل ،والقاسم بن محمد،
ونافع ،وسعيد المقبريُ .ينظر :الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،6ص .324والزركلي ،األعالم ،ج.125 ،4

)  )4أحمد بن حنبل :بن محمد الشيباني ،كتاب العلل ومعرفة الرجال ،تحقيق :وصي اهلل بن محمد عباس
(الرياض :دار الخاني ،ط1400 ،0ه0221 /م) ج ،0ص ،374رقم ( )0663رواية ابنه عبداهلل.

) )5الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص .16وقد ذكره الطبري في مقدمة تفسيرهُ .ينظر :جامع البيان ،ج،1
ص.85
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األحكام والمتشابه...إلخ؛ َّ
كائنا من كان ،ولذلك قال الطريفي" :فكل
ألن العهدة على قائل الكالم ً
صواب في التفسير فالصحابة أولى الناس به ،وكل خطأ هم أقل الناس حظا فيه"(.)1
ومما ُيعضِّد ذلك ما نقله الطريفي من قول اإلمام أحمد بن حنبل َّ
أن األخذ بظاهر اآلية
بال داللة من السنة وال قول أحد منهم تأويل أهل البدع ،وذلك قوله" :من تأول القرآن بال داللة من
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-وال أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع؛ َّ
ألن اآلية قد تكون
خاصة ويكون حكمها حكما عاما ،ويكون ظاهرها في العموم وانما قصدت لشيء بعينه ،ورسول
اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -المعبر عن كتاب اهلل وما أراد ،وأصحابه أعلم بذلك ِمَّنا؛ لمشاهدتهم
األمر وما أريد بذلك(.)3(")2
وقد استطرد الطريفي بعض المناقب والفضائل التي حبى اهلل بها الصحابة َّ
وقدمهم بها
وسبق الفضل كالخلفاء الراشدين
على من بعدهم،
ُ
حيث قال( :وقد َش َّر َ
بسبق العلم َ
ف اهلل بعضهم َ
األربعة ،ومنهم من تأخر على غيره بالفضل ولكنه سبقه بالعلم كابن عباس ،وابن مسعود وغيرهما
من الصحابة ،فهم يفضلون بعض العشرة المبشرين بالجنة بالعلم)(.)4

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.16

) )2القاضي أبو يعلى ،العدة في أصول الفقه ،ج ،0ص.507
)ُ )3ينظر :الطريفي ،التفسير والبيان ،ج.17 -16 ،1

) )4المرجع السابق .وروى الطبري عن ابن مسعود قوله(( :والذي ال إله غيره ،ما نزلت آية في كتاب اهلل ّإال وأنا
أعلم فيما نزلت ،وأين نزلت ،ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب اهلل مني تناله المطايا ألتيته)) .الطبري ،جامع

البيان ،ج ،1ص .82وأخرجه البخاري في صحيحه ،ولفظه(( :تبلغه اإلبل ،لركبت إليه)) ،ص ،200كتاب
فضائل القرآن ،باب القَُّر ِ
اء من أصحاب النبي -صلى اهلل عليه وسلم ،رقم ( .)5220وقد تكلم عن فضلهم

ومناقبهم ابن تيميةُ ،ينظر ابن تيمية ،مقدمة في أصول التفسير ،ص .27 -26ونقلها ابن كثر ،تفسير القرآن
العظيم ،ج ،1ص.2 -7
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ثم ختم كالمه عن أهمية تفسير الصحابة والتابعين بكيفية التعامل مع هذه التفاسير بقوله:
َّر في شرط األخذ بأقوال الصحابة في التفسير عن شرط المرفوع إلى النبي-صلى اهلل عليه
" ُ
وي َيس ُ
وي َّ
شد ُد في مرويات األحكام من الحالل
وسلم؛ الختالف قوة االحتجاج والتَّبعة في الوهم والغلطُ ،
والحرام ولو كانت في سياق التفسير ،بخالف مرويات تفسير معاني األلفاظ وأسباب النزول؛ َّ
ألن
الحكم ُي َش َّدد فيه وال يفرق في سياقه ولو كان في ثنايا التاريخ أو السيرة أو المغازي أو التفسير؛
لبناء الحكم عليه"(.)1
وهذه القاعدة التي أرساها الطريفي مقتبسة مما أرساه أئمة علوم القرآن الذين كتبوا في
أصول التفسير سابقًا والحقًا وبينوا كيفية التعامل مع تفسير الصحابة والتابعين ،ومن هؤالء
الزركشي ،حيث قالُ..." :ينظر في تفسير الصحابي فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فال
شك في اعتمادهم ،وان فسره بما شاهده من األسباب والقرائن فال شك فيه؛ وحينئذ إن تعارضت
بأيها
أقوال جماعة من الصحابة فإن أمكن الجمع فذاك ...،وان تع ّذر الجمع َ
جاز للمقلّد أن يأخذ ّ
شاء...،ورؤوس التابعين إذا لم يرفعوه إلى النبي -صلى اهلل عليه وسلم -وال إلى أحد من
التقليد فيما سبق ،فكذا هنا ،واال َو َجب االجتهاد"(.)2
الصحابة -رضي اهلل عنهم -فحيث جاز
ُ

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص .18 -17وأحال الشيخ على كتابه (التقرير ،في أسانيد التفسير) لمن
رام التفصيل واالستزادة .وقد قال عبدالرحمن بن مهدي" :إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل األعمال ،تساهلنا

تشددنا في األسانيد وانتقدنا الرجال".
في األسانيد ،وتسامحنا في الرجال ،واذا روينا في الحالل والحرام واألحكامّ ،
ُينظر :البيهقي ،دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1425 ،1ه) ج،1
ص.34

)  )2الزركشي ،البرهان ،ج ،0ص .111بتصرف يسير .ونقله عنه السيوطي في ،اإلتقان ،ج ،4ص-472
 .471وللفائدة ُينظرُ :ينظر :الحاكم ،معرفة علوم الحديث ،تحقيق :السيد معظم حسين (بيروت :دار الكتب
وينظر :الزركشي ،النكت على مقدمة ابن الصالح ،تحقيق :زين
العلمية ،ط1327 ،0ه1277 /م) صُ .02
وينظر :ابن
العابدين بن محمد (الرياض :أضواء السلف ،ط1412 ،1هـ 1228 /م) ج ،1صُ .435 -434
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وتخلص الباحثة من ذلك :إلى َّ
أن تفسير الصحابة مقدم على من بعدهم لفضلهم
ولمشاهدتهم التنزيل ،والتابعين بعدهم بالرتبة.
سادسا :معرفة أنساب القول
ا
من المعلوم أن اإلسناد من خصائص هذه األمة التي اختصها اهلل به ،وقد أخرج مسلم في
()1
ون َع ِن ِ
اإلس َن ِادَ ،فلَ َّما َوقَ َع ِت ال ِفت َنةُ( ،)2قَالُواَ :سموا
صحيحه عن ابن سيرين  ،قال" :لَم َي ُك ُ
ونوا َيسأَلُ َ

لََنا ِر َجالَ ُكم ،فَُينظَ ُر إِلَى أَه ِل السَّن ِة فَُيؤ َخ ُذ َحِديثُهُمَ ،وُينظَ ُر إِلَى أَه ِل البِ َد ِع فَ َال ُيؤ َخ ُذ َحِديثُهُم"(.)3
ين ،ولَوَال ِ
وتسمية الرجال لمعرفة األسانيد ،ونقد الرواية؛ ف" ِ
اد ِم َن ِّ
ال َمن
اد لَقَ َ
اإلس َن ُ
اإلس َن ُ
الد ِ َ
اء "(.)4
اء َما َش َ
َش َ

وينظر :الطيَّار،
حجر ،العجاب في بيان األسباب ،ج ،1ص .124 -120والسيوطي ،اإلتقان ،ج ،4صُ .461

فصول في أصول التفسير ،تقديم :محمد الفوزان (الدمام :دار ابن الجوزي ،ط1417 ،0ه1227 /م) ص.34

) )1هو أبو بكر األنصاري البصري مولى أنس بن مالك ،سمع من ابن عمر وأبي هريرة وعمران ابن حصين
والزبير وأنس بن مالك ،وروى عنه قتادة وأيوب ،وغيرهم ،توفي سنة 112هُ .ينظر :ابن ماكوال :أبو نصر هبة اهلل

بن علي األمير ،اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب ،تحقيق:
عبدالرحمن اليماني (القاهرة :الفاروق الحديثة ،ط ،0د.ت) ج ،4ص .412والذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج،4

ص.626

) )2الفتنة المراد بها قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان ،وخروج الخوارج على علي بن أبي طالب -رضي اهلل
عنهما  ،وحاصل هذا أن ضرورة اإلسناد في الحديث اشتدت بعد وقوع الفتنة وشيوع الكذب وانشعاب أهل البدعة
والدعوة إلى بدعهمُ .ينظر :الخضير:عبدالكريم بن عبداهلل ،شرح مقدمة صحيح مسلم (( )60الموقع الرسمي
للشيخ الخضير0216 /4 /12 ،https://shkhudheir.com/scientific-lesson/537959543 :م).

) )3أخرجه مسلم في صحيحه ،مقدمات اإلمام مسلم ،باب بيان أن اإلسناد من الدين ،وأن الرواية ال تكون إال عن
المحرمة ،بل من ال ّذب عن الشريعة
الثقات ،وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز ،بل واجب وأنه ليس من الغيبة
ّ
المكرمة ،ص ،17رقم (.)07

) )4أخرجه مسلم بسنده عن عبداهلل بن المبارك ،المرجع السابق ،ص ،18رقم (.)30
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ِّر أن يتَتَّبع أُصول األقو ِ
لذلك قال الطريفي":يتأكد على المفس ِ
ال وأنسابها؛ حتى ال يقع
( )1
فإن لألقو ِ
يسبق إليه؛ َّ
أنسابا تتسلس ُل كأنساب
ال
ً
المفسر في األخذ بقول مهجور  ،أو بقول لم َ

الرجال ،والحق ال ينقطع"(.)2
ِّ
ونتيجة األخذ باألقوال المهجورة ،والقول بدون علم أو بال دليل ،ظهرت األقوال الشاذة في
التفسير في األزمنة المتأخرة ،فطائفة أخذت األدلة بال رجال ،وطائفة قدمت الرجال على األدلة،
وقد يكون ذلك بحسن قصد من أقوام ،وسوء قصد من آخرين ،فدخل الضالل واالنحراف في
وح َّكام!،وفقه األدلة ال تعارض
الدين ،وخرق إجماع السلف واألئمة؛ إلشباع أهواء أفراد وجماعات ُ
بينه وبين فقه األئمة؛ ففقه األئمة خرج من رحم األدلة ،وهنا يبقى القول بأن معرفة الدليل ال
يقصد منه الخروج على المذاهب ،ومعرفة المذهب ال يعني التعصب والجمود وعدم االجتهاد،
بشرط القدرة على التحرير(.)3
والى هنا ذكر الطريفي ما يتأكد على المفسر معرفته من طرق معرفة أحكام اهلل في
كتابه ،ثم ذكر أصحاب المذاهب األربعة ومناقبهم ،وختم مقدمة تفسيره بذكر مذهب اإلمام أحمد
ونقول أصحابه عنه.
بن حنبل في تفسيره ألحكام القرآن ،مستنبطًا ذلك من سؤاالته ُ
وقد سبق هذا قوله بأن عامة مذهب اإلمام أحمد في مواضعها من هذا الكتاب؛ يريد
تفسيره البيان ألحكام القرآن ،حيث قال" :والمنقول عن اإلمام أحمد بن حنبل في أخذ األحكام من
) )1المهجور" :يقال كالم مهجور وحشي متروك االستعمال" .مصطفى ،إبراهيم وآخرون :المعجم الوسيط ،تحقيق:
مجمع اللغة العربية (مصر :مكتبة الشروق الدولية ،ط1405 ،4ه0224 /م) ص .273وقال الطريفي :القول
وع ِذ َر قائله؛ وذلك لمخالفته الدليلُ .ينظر :الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.18
المهجور :هو قول شاذ تُِر َ
كُ ،
) )2المرجع السابق.
)ُ )3ينظر :الطريفي ،التفسير والبيان ،ص.12
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وعامتُه في مو ِ
اض ِعه من هذا
آيات القرآن قدر ليس بالقليل ،وهو منثور في مسائله والنقول عنه،
َّ
الكتاب"(.)1
وهو مع ذكره لمذهب اإلمام أحمد ونقل مسائله ال يتعصب للمذهب كما ظهر في المبحث
السابق ،وكما سيأتي في طريقته الحقًا.
تخلص الباحثة :إلى َّ
أن معرفة أنساب القول هي المكملة والـمـُعضدة لطرق تفسير
أخير
و ًا
ُ
القرآن ،لما يبنى على اإلسناد من أدلة وأحكام.

) )1المرجع السابق ،ج ،1ص.02
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المطلب الثاني :طريقة الطريفي في تفسيره
إن تفسير الطريفي الموسوم بالتفسير والبيان ألحكام القرآن هو عبارة عن مجالس علمية
مجلسا)(.)1
فَ َّس َر فيها أحكام القرآن لطالب العلم ،وقد (أتم تفسيرها في أكثر من مئة وعشرين
ً
وتفسيره على "سبيل التوسط ،ال البسط والتَّوسع"(.)2
وجاء تفسيره في أربعة مجلدات ،ومجلد خامس للفهارس العامة ،وقد فسر فيه أحكام
القرآن في إحدى وسبعين سورة فقط ،في ألفين و ِمأتين وثالثين صفحة.
وقبل الدخول إلى طريقة الطريفي في تفسيره ألحكام القرآن ،آثرت الباحثة تقديم ملخص
موجز عن بعض المالمح العامة لتفسيره ،وهي كاآلتي:
 -1ابتدأ الطريفي تفسيره بسورة البقرة وختمه بالمعوذتين ،يفتتح كل سورة بذكر اسمها،
ومكان نزولها ،وينقل األقوال الواردة في ذلك ،ويذكر سبب النزول إن وجد ،ثم يذكر المعنى
اإلجمالي للسورة وما تضمنته من أحكام ،ثم يتناول أحكام القرآن في التفسير آية آية ،وهذه طريقته
في أغلب تفسيره ( ،)3ومن أمثلة ذلك:

) )1الطريفي ،التفسير والبيان،ج ،1ص .6حكى هذا تلميذ الشيخ ،وهو :عبدالمجيد المبارك في تقديمه للكتاب.

بتصرف يسير.

نص الطريفي على منهجه الذي سار عليه في تفسيره.
) )2المرجع السابق ،ج ،1ص .04فائدة :هنا َّ

) )3خالف الطريفي طريقته عند تفسيره لسورة الشعراء وسورة النمل؛ حيث بدأ في تفسير آيات األحكام مباشرة دون
تطرق لمكان نزول السورة ،وال ذكر للمعنى اإلجمالي لها ،وما فيها من أحكامُ .ينظر :المرجع السابق ،ج،4

ص -1221وص.1225
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**عند تفسير سورة األنعام ،قال الطريفي" :سورة األنعام سورة مكية ،كما قاله ابن
عباس()1وابن عمر( ،)2وحكى اإلجماع()3على ذلك غير واحد ،..وتضمنت السورة تعظيم اهلل وآياته
ومخلوقاته ،وعرضت حجج المبطلين المعاندين للحق ....،وفي هذه السورة ذكر لنعمة األنعام
وتعدي الكافرين عليها بالتحريم والتحليل بالهوى"(.)4
وعند تفسيره لسورة محمد ،قال" :سورة محمد تسمى سورة القتال؛ لما فيها من أحكام القتال
واألسرى ،وهي مدنية () 5على األصح ،....،وتضمنت سورة محمد حال الكافرين والمؤمنين في
اتباع الحق ،وعاقبة الفريقين ومستقرهم ،وحكم قتال الكافرين ومهادنتهم.)6("....،

) )1رواه ابن الضريس بسنده عن ابن عباس .ابن الضريس :أبو عبداهلل محمد بن أيوب،فضائل القرآن وما أنزل
من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة ،تحقيق :عروة بدير (دمشق :دار الفكر ،ط1428 ،1ه1287 /م) ص،]33

وينظر :أبو جعفر النحاس :أحمد بن محمد،الناسخ والمنسوخ في كتاب اهلل عز وجل واختالف العلماء في ذل ،
ُ

تحقيق :سليمان الالحم (بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ط1410 ،1ه1221 /م) ص .415ونقل ذلك عن النحاس
السيوطي في اإلتقان ،ج ،1ص.52

) )2رواه الطبراني بسنده عن ابن عمرُ ،ينظر :الطبراني ،الروض الداني -المعجم الصغير ،تحقيق :محمد شكور

محمود (بيروت :المكتب اإلسالمي ،ط1425 ،1ه1285 /م) ج ،1ص ،145رقم ( ،)002باب من اسمه
إبراهيم.

)ُ )3ينظر :ابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،1ص .13وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،7ص-101
.100

) )4الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،3ص .1047باختصار.

)ُ )5ينظر :عبدالرزاق :أبو بكر بن همام الصنعاني :تفسيرالقرآن ،تحقيق :مصطفى مسلم (الرياض :الرشد ،ط،1

1412ه1282 /م) ج ،0ص .002والقرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،12ص .032والسيوطي ،الدر

المنثور في التفسير بالمأثور ،تحقيق :عبداهلل التركي (القاهرة :مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية،

ط1404 ،1ه0223 /م) ج ،13ص.342

) )6الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،4ص.0243
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 -0في تفسيره لآليات ،سار الطريفي في غالب تفسيره على طريقة واحدة؛ وهي ذكر
المعنى العام لآلية ،ثم يقسم ما فيها من أحكام إلى مسائل يجعلها في عناوين ثم يناقشها بالدليل
والتعليل ،ومثال ذلك:
ِ
 عند تفسيره لقوله تعالى{ :والَِّذين اتَّ َخ ُذوا مس ِج ًدا ِين
ض َرًا
ار َو ُكف ًار َوتَف ِريقًا َبي َن ال ُمؤ ِمن َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ادا لِمن حار َّ
َّ
ون
صً َ ََ َ
ب اللهَ َوَر ُسولَهُ من قَب ُل َولََيحلفُ َّن إِن أ ََرد َنا إِال ال ُحس َنى َواللهُ َيشهَ ُد إَِّنهُم لَ َكاذُب َ
َوِار َ
ِ
يه أَب ًدا لَمس ِج ٌد أُسِّس علَى التَّقوى ِمن أ ََّو ِل يوم أَحق أَن تَقُ ِ ِ ِ ِ
ِِ
ون
َ َ
َ َ
وم فيه فيه ِر َجا ٌل ُيحب َ
(َ )127ال تَقُم ف َ َ
َ
َ
َّ
َّ ِ
ين} [التوبة.]128 ،127 :
أَن َيتَطَهَُّروا َواللهُ ُيحب ال ُمطهِّ ِر َ
تعظيم المساجد أن تُبنى لغير اهلل،
َبيَّ َن الطريفي المعنى العام لآلية بقوله" :في هذه اآلية:
ُ
ولو كانت في ظاهرها َّأنها له؛ َّ
ألنها مجمع المؤمنين ،وداللة على توحيد ِّ
رب العالمين ....،وقد
ُبني مسجد ِّ
الضرار بكيد بين النصارى والمنافقين؛.)1("....
َ
ثم جعل األحكام في اآلية عناوين وناقشها ،وهذه العناوين هي :طرق المنافقين في حرب
اإلسالم -تأكيد المنافقين أفعالهم الصالحة باأليمان -المسجد الذي أسس على التقوى -هدم مسجد
الضرار وصروح الفتنة -دخول صروح َّ
الحي الواحد -أولى
الشِّر والفتنة -تعدد المساجد في
ِّ
المساجد بالصالة عند كثرتها(.)2وهذه طريقته في غالب تفسيره.
أحيانا ،ويعلل
 -3بعد جعله األحكام في اآلية عناوين ،يناقش ما فيها من حكم فيقدم رأيه
ً
أحيانا يذكر األقوال في المسألة ،ثم يعلق
الختياره
ً
معتمدا على الدليل ،ثم يذكر األقوال فيها ،و ً
مرجحا ،أو منبهًا ،بقوله( :ويظهر لي)( ،وهو صحيح)( ،وال يصح)( ،وهو وجيه)،
عليها إما
ً
) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،3ص.1566
) )2المرجع السابق ،ص.1572 -1566
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عاضدا ذلك بالدليل،
(والتحقيق) ،وقوله( :فيه نظر)...وغيرها من المصطلحات ،ثم يعلل لرأيه
ً
ومن أمثلة ذلك:
ِ
وهم َوقُولُوا لَهُم قَوًال َمع ُروفًا} [النساء:
وهم فيهَا َواك ُس ُ
 عند تفسيره لقوله تعالىَ ...{:وارُزقُ ُ ،]5تكلم الطريفي عن كفاية األهل والزوجة بالنفقة ،وقال" :وال حد للرزق والكسوة المأمور بها في
اآلية"(.)1
مستدال بعموم اآلية وظاهر السنة على قوله ،حيث قال" :لعموم اآلية،
وهنا قَ َد َم رأيه
ً
ولظاهر السنة؛ كما في قول النبي -صلى اهلل عليه وسلم -لهند بنت عتبةُ « :خِذي ما يك ِف ِ
يك
َ َ
وولَ َد ِك ،بِالمعر ِ
وف»( .)2ثم نقل اتفاق العلماء على عدم تحديد حد للكسوة ،واختالفهم في تحديد
َ ُ
ََ
وبَّين أن هذا القول الذي مال إليه ورجحه هو قول مالك
أيضاَ ،
النفقة ،ثم َرَّج َح عدم تحديد النفقة ً
وأبي حنيفة وأحمد ،خالفًا للشافعي(.)3
ِ
ق َوالس ِ
 أما عند تفسيره لقوله تعالىَ { :والس ِاال
اء بِ َما َك َس َبا َن َك ً
َّار ُ
َّارقَةُ فَاقطَ ُعوا أَيد َيهُ َما َج َز ً
ِ
ِ
َّ ِ َّ
فأما شرط ِّ
النصاب
يم} [المائدة ،]38 :تكلم عنشرط النصاب ،فقالَّ " :
م َن الله َواللهُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
فاختلفوا في تقديره على أقوال .)4( "....:ثم ساق األقوال األربعة في المسألة ،وبين رأيه بعدها،

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،0ص.700 -701

) )2أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب النفقات ،باب :إذا لم ينفق الرجل ،فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
وولدها بالمعروف ،ص ،283برقم ( ،)5364وأخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب األقضية ،باب :قضية هند،

ص ،662برقم (.)1714

)ُ )3ينظر :الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،0ص.700 -701
) )4المرجع السابق ،ج ،3ص.1181
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بقوله" :واألظهر -واهلل أعلم -االعتبار بحديث ربع الدينار عند االختالف .)1("..ثم علل الختياره،
وعضده بصراحة الحديث الصحيح(.)2
 -4إذا ورد حكم في آية وقد سبق شرحه وبيانه ،فإنه ال يعيد تفسيره بل يحيل على ما
غالبا ،وقد يذكر مكان اآلية بقوله( :في أوائل سورة كذا) ،أو
تقدم بذكر اسم السورة ورقم اآلية ً
بقوله( :في صدر السورة) وهكذا ،واذا كان هناك آية مشابهة لما بين يديه من األحكام ولكن فيها
مزيد تفصيل فإنه يؤجل تفصيل الحكم الحقا ويعزو إلى اسم السورة ورقم اآلية ،وقد يؤجل الكالم
بالكلية إلى الموضع المحال عليه الحقًا ،ومثاله:
أ -اإلحالة على ما تقدم بيانه :فعند تفسيره لقوله تعالىَ { :وَال تَقتُلُوا أَوَال َد ُكم َخش َيةَ إِم َالق
ِ
ير (َ )31وَال تَق َرُبوا ِّ
يال
ان ِخطًئا َكبِ ًا
اء َسبِ ً
الزَنا إَِّنهُ َك َ
َنح ُن َنرُزقُهُم َوِايَّا ُكم إِ َّن قَتلَهُم َك َ
ان فَاح َشةً َو َس َ
ق ومن قُتِ َل مظلُوما فَقَد جعل َنا لِولِي ِ
َِّ
َّ ِ َّ ِ
(َ )30وَال تَقتُلُوا َّ
ِّه ُسلطَ ًانا فَ َال
َ ً
النف َس التي َح َّرَم اللهُ إال بال َح ِّ َ َ
ََ َ
ور ( )33وَال تَقربوا م َ ِ ِ َّ َّ ِ ِ
ِ
ص ًا
ُيس ِرف في القَت ِل إَِّنهُ َك َ
ال ال َيتيم إِال بِالتي ه َي أَح َس ُن َحتَّى َيبلُ َم أَ ُش َّدهُ
ان َمن ُ
َ َُ َ
ِ
ان َمسُئوًال ( )34وأَوفُوا ال َكي َل إِ َذا ِكلتُم وِزُنوا بِال ِقسطَ ِ
اس ال ُمستَِق ِيم َذلِ َك َخيٌر
َوأَوفُوا بِال َعهد إِ َّن ال َعه َد َك َ
َ
َ
يال} [اإلسراء.]35 - 31 :
َوأَح َس ُن تَأ ِو ً
بعد أن ذكر الطريفي المعنى اإلجمالي لآلية كعادته ،قال" :وقد َّ
تقدم الكالم على
ِ
ِ
اص[ }...البقرة،]178 :
القصاص في مواضع؛ منها عند قوله تعالىُ ...{ :كت َ
ص ُ
ب َعلَي ُك ُم الق َ
النف ِ
النف َس بِ َّ
َن َّ
وقوله{ :و َكتَب َنا َعلَي ِهم ِفيهَا أ َّ
س[ }...المائدة.)3(]45 :
) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،3ص.1181
) )2المرجع السابق ،ص.1180 -1181
) )3المرجع السابق ،ص.1682
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وقال أيضا" :وتقدم الكالم على مال اليتيم وحفظه والمتاجرة فيه ِ
وخلطته .....،في سورة
ً
امى ُقل إِص َال ٌح لَهُم َخيٌر[ }...البقرة ."]002 :ثم
البقرة عند قوله تعالىَ ...{ :وَيسأَلُ َ
ون َك َع ِن ال َيتَ َ
قال" :وفي أوائل سورة ِّ
النساء"(.)1
هنا لم ُي ِحل الطريفي على رقم اآلية؛ ولكن اكتفى بذكر أنها في أوائل السورة ،وبهذا يحفظ
القارئ عن اللبس.
ثم قال" :وتقدم الكالم على الوفاء بالعهود في صدر المائدة ،وتقدم الكالم على التطفيف
ِ
الع ُش ِ
ان َوَال تَب َخ ُسوا
ور والضرائب عند قوله تعالى...{ :فَأَوفُوا ال َكي َل َوالم َيز َ
بالمكيال والميزان وأخذ ُ
َّ
اء ُهم[ }...األعراف.)2("]85 :
اس أَش َي َ
الن َ
واإلحالة على ما سبق شرحه أكثره في المجلد الرابع واألخير؛ وذلك بسبب تقدم األحكام
المشابهة في األجزاء المتقدمة من السور.
ب -اإلحالة على ما سيلحق بيانه وهو كثير ،ومنه :ما يؤجله لمزيد تفصيل فيه ،ومثاله:
عند تفسيره لقوله تعالى...{ :ولَ ُكم ِفي األَر ِ
ض ُمستَقٌَّر َو َمتَاعٌ إِلَى ِحين} [البقرة.]36 :
َ
المنفي والسجين في نفسه وأهله ،والحبس إلى أجل معلوم ،ثم
تكلم الطريفي عن كفاية
ِّ
ذكر الحكمة من إخفاء آجال البشر ،وبعدها قال" :ويأتي مزيد تفصيل في النفي والحبس إن شاء
اهلل عند قوله تعالى...{ :أَو ُينفَوا ِم َن األَر ِ
ض[ }...المائدة.)3("]33 :

) )1الطريفي،التفسير والبيان ،ج ،4ص.1622
) )2المرجع السابق.

) )3المرجع السابق ،ج ،1ص.40
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ج -ما يؤجل الكالم عليه بالكلية إلى الموضع المحال عليه الحقًا ،ومثاله :عند تفسيره
ِ
ِ
ِِ
اء ِمن ُد ِ
ين َو َمن َيف َعل َذلِ َك َفلَي َس ِم َن اللَّ ِه
ون ال ُمؤ ِمن َ
ون ال َكاف ِر َ
لقوله تعالىَ { :ال َيتَّخذ ال ُمؤ ِمُن َ
ين أَولِ َي َ
ِفي َشيء إِ َّال أَن تَتَّقُوا ِمنهُم تُقَاةً[ }...آل عمران.]08 :
قال الطريفي " :وفي اآلية حكم اإلكراه ،ومداراة الكافرين عند خوفهم ،وأصرح من ذلك في
ِ َّ
ِ ِ ِ
يم ِ
ان[ }...النحل ،]126 :ويكون
سورة النحل في قوله تعالى...{:إال َمن أُك ِرهَ َوَقلُبهُ ُمط َمئ ٌّن باإل َ
الكالم على اآلية في النحل بإذن اهلل"(.)1
 -5عندما تحتاج بعض المسائل لمزيد بحث ومناقشة وله فيها مصنفات أخرى ،فإنه
يحيل على مصنفاته فيها ،ومن أمثلة ذلك:
شدد في تفسير آيات األحكام ما ال ُي َّ
أ -بعد أن بيَّن الطريفي أنه ُي َّ
شدد في غيرها ،قال:
صال في رسالة ((التقرير ،في أسانيد التفسير))"(.)2
"وأما بقية التفسير فأمره دون ذلك ،كما بيناه مف ً
ِ
ظهَ َر ِمنهَا َول َيض ِرب َن بِ ُخ ُم ِرِه َّن
ين ِز َينتَهُ َّن إِ َّال َما َ
ب -عند تفسيره لقوله تعالىَ ...{ :وَال ُيبد َ
ِ
ين ِز َينتَهُ َّن إِ َّال لُِب ُعولَتِ ِه َّن أَو َآبائِ ِه َّن }...اآلية [النور ،]31 :بعد أن وضَّح
َعلَى ُجُيوبِ ِه َّن َوَال ُيبد َ
الطريفي المراد من اآلية ،وما فيها من أحكام قال في نهاية نقاشه":وقد بسطنا أحكام لباس المرأة
وحجابها في كتاب (الحجاب في الشرع والفطرة؛ بين الدليل والقول الدخيل).)3("..

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،0ص.581
) )2المرجع السابق ،ج ،1ص.18

) )3المرجع السابق ،ج ،4ص ،1852وص.0221
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() 2
() 1
الخراسانية)(،)3
وكذلك أحال على كتاب(االختالط)  ،و(العقلية الليبرالية)  ،و(العقيدة ُ

و(صفة صالة النبي -صلى اهلل عليه وسلم)(.)4
وبعد االنتهاء من ذكر بعض المالمح العامة لتفسير الطريفي والتي تهدف منح القارئ
صورة عامة عن هذا التفسير ،يستطيع بعدها االنتقال إلى معرفة ما هو أدق ،وهي طريقة الطريفي
في تفسيره لآليات ،وكيفية شرحها ،والتي سلك فيها طريقة التفسير بالمأثور حيث يبدأ بتفسير
القرآن بالقرآن ثم إن لم يجد ما يفسر اآلية في القرآن انتقل إلى السنة ،ومنها إلى أقوال الصحابة
ثم التابعين ،وأئمة اإلسالم ،ويظهر ذلك في النقاط اآلتية:
 -1تفسير القرآن بالقرآن
ظاهرا ،ومنها ما
يحا
لقد أودع الحكيم سبحانه أحكام اإلسالم في كتابه ،فمنها ما جاء صر ً
ً
ضم بعض اآليات إلى بعض ،لتستنبط
يحتاج إلى تفسير إلجماله ،أو بسط الختصاره؛ لذلك تُ َ
األحكام منها؛ إذ ال أحد أعلم بمعنى كالم اهلل من اهلل ،وقد اعتمد الصحابة والتابعون وأئمة
اإلسالم من بعدهم تفسير القرآن بالقرآن ،واعتبروه أصح طرق التفسير وأحسنها( ،)5كما اعتبروه

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،0ص ،586وج ،4ص.1204
) )2المرجع السابق ،ج ،4ص.1242
) )3المرجع السابق.

) )4المرجع السابق ،ص.0015

)ُ )5ينظر :ابن تيمية ،مقدمة في أصول التفسير ،تحقيق :عدنان زرزور (د.م ،د.ن ،ط1320 ،0ه1270 /م)
ص .23حيث قال " :فإن قال قائل :فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب :إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن

بالقرآن ،فما أجمل في مكان فإنه قد فُسِّر في موضع آخر ،وما اختصر في مكان فقد ُبسط في موضع آخر."..
وينظر ،مقدمة ابن كثير في تفسيره فقد نقل كالم ابن تيمية السابق :ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،1ص.6
ُ
والزركشي ،البرهان ،ج ،0ص ،113بعنوان :مسألة في أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن.
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صحيحا من أوجه الترجيح ،وحكى الشنقيطي اإلجماع على ذلك ( ،) 1إال أن هذه القاعدة
وجها
ً
ملزما؛ بل يمكن اعتباره قرينة في الترجيح؛ ألن
ًا
ليست على إطالقها ،فتفسير آية بآية ليس
تفسير ً
العمدة في الترجيح بالقرآن االجتهاد من المفسر ،وهو عندما يربط آية بآية يعتمد مصد اًر معيناً،
إما أنه يعتمد على مشابهة لفظية ،أو معنى لغوي ،أو يعتمد على فهم المعنى العام(.)2
ومن أمثلة تفسير القرآن بالقرآن عند الطريفي:
أ -اعتماد السياق في بيان المعنى أو ترجيحه ،ومن ذلك قوله( :ويؤيد هذا أنه قال بعد
وم َّبين بقوله تعالى بعده كذا) ،وقوله( :وظاهر سياق اآليات
ذلك) ،وقوله( :والمراد من كذا ُم َّ
فسر ُ
قبلها وبعدها في،)..وغيرها من األلفاظ ،ومثال ذلك:
ط َايا ُكم[ }...البقرة ،]58 :قال
 عند تفسير قوله تعالىَ ...{ :وقُولُوا ِحطَّةٌ َنغ ِفر لَ ُكم َخ َالطريفي :وقولوا حطة" :هي من ألفاظ االستغفار لبني إسرائيلُ...،يقالَ :حطَّ اهلل عنك خطاياك،
فهو يحطها ِحطة؛ ويؤيد هذا أنه قال بعد ذلكَ ...{:نغ ِفر لَ ُكم َخطَ َايا ُكم}...؛ أي :استغفروا ُلي َغفَر
لكم(.)3
اء ِفي ال َم ِح ِ
 وعند قوله تعالى...{ :فَاعتَِزلُوا ِّيض[ }...البقرة ،]000 :وضَّح أن المراد
الن َس َ
باالعتزال في اآلية :هو اعتزال الوطء ،وليس كما يفعل اليهود من اعتزال النساء بالكلية ،ثم قال:

والسيوطي ،اإلتقان ،ج ،4ص .455النوع الثامن والسبعون في معرفة شروط المفسر وآدابه .وقد تصرف في
النقل ،وابتدأ كالمه بقوله :قال العلماء.والذي يظهر أن كل من جاء بعد ابن تيمية عالة عليه في هذا العلم.

)ُ )1ينظر :الشنقيطي ،أضواء البيان ،ج ،1ص.8

)ُ )2ينظر :الطيار ،شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ،اعتنى بها :بدر الجبر (د.م ،دار ابن الجوزي،

ط1431 ،1ه) ص ،175 -173بتصرف.

)ُ )3ينظر :الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.71
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اء ِفي ال َم ِح ِ
فقوله تعالى...{ :فَاعتَِزلُوا ِّ
وه َّن
يض }...مفسٌَّر ومبي ٌ
َّن بقوله تعالى بعدهَ { :وَال تَق َرُب ُ
الن َس َ
َم َرُك ُم اللَّهُ} ،فأمر اهلل بإتيان موضع الوطء وليس
وه َّن ِمن َحي ُ
َحتَّى َيطهُرَن فَِإ َذا تَطَهَّرَن فَأتُ ُ
ث أَ
تحرم كلها عليهم من قبل(.)1
إتيانها كلها؛ ألنها لم ُ
وبذلك يكون قد فسر األلفاظ الواردة في اآليات بما جاء في السياق ،وقد عضد تفسيره
لأللفاظ بالدليل والتعليل ،وأمثلة ذلك كثيرة جدا في تفسيره(.)2
ب -ومن طريقته :اعتماد عادة القرآن في إيضاح المعنى ،ومثاله :عند تفسير قوله
تعالىِ ...{:رج ٌس ِمن َعم ِل َّ
الشيطَ ِ
ان[ }...المائدة ،]22 :استدل الطريفي من اآلية على َّ
أن نجاسة
َ
الخمر في معناها وهو العمل ،ال في عينها؛ وقرن استدالله بعادة القرآن باستعمال هذا اللفظ،
حيث قال( :ولذا قال اهلل تعالىِ {:من َعم ِل َّ
الشيطَ ِ
ان} ،واهلل يطلق الرجس على ما خبث معناه
َ
عينهُ ،ثم أورد اآليات الدالة على ذلك ،منها :قوله تعالىَ ...{:ك َذلِ َك
وعمله ،ال على ما نجست ُ
ِ
َِّ
ون بِاللَّ ِه لَ ُكم إِ َذا
َيج َع ُل اللَّهُ ِّ
ون} [األنعام ،]105 :ونحوه قولهَ { :س َيحلفُ َ
ين َال ُيؤ ِمُن َ
الرج َس َعلَى الذ َ
ِ
ضوا َعنهُم إَِّنهُم ِرج ٌس[ }...التوبة ،]25 :وفي تسمية اهلل للكفار
ضوا َعنهُم فَأَع ِر ُ
ان َقلَبتُم إِلَي ِهم لتُع ِر ُ
والمنافقين بأنهم رجس ،لم يدل دليل على تحريم مماسَّتهم ،فعرف من ذلك أن المراد بالرجس:
عملهم ال عينهم ،وقرن اهلل بالخمر ما ال كالم في عدم نجاسة عينه وهي األنصاب واألزالم ،وقد

)ُ )1ينظر :الطريفي ،التفسير والبيان ،ص.388

) )2للفائدةُ ،ينظر :المرجع السابق ،ص ،117ص ،157ص ،742ص ،1048 ،236ص ،1382ص.1582
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بين اهلل َّ
أن األوثان رجس في موضع آخر من غير ذكر الخمر؛ حيث قال تعالى...{:فَاجتَنُِبوا
الرج َس ِم َن األَوثَ ِ
ان[ }...الحج.)1()]32 :
ِّ
ج -بيان اإلجمال في اآليات الكريمة ،ومنه على سبيل المثال :بيان اإلجمال بسبب
ِ َّ
ِ
يمةُ األَن َع ِام ِإ َّال َما ُيتلَى َعلَي ُكم}...
اإلبهام في صلة الموصول في قوله تعالى...{ :أُحلت لَ ُكم َبه َ
[المائدة ،]1 :حيث قال" :في اآلية دليل على وجود التحريم في بهيمة األنعام ،وأن اهلل تاله على
ير وما أ ِ
ِ
األمة ،وذلك في سورة البقرة{ :إَِّن َما َح َّرم َعلَي ُكم ال َميتَةَ و َّ
ُه َّل بِ ِه لِ َغي ِر اللَّ ِه
الد َم َولَح َم الخن ِز ِ َ َ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
َّ
يم} [البقرة ،]173 :ونحوها في سورة
فَ َم ِن اضطَُّر َغي َر َباغ َوَال َعاد فَ َال إِث َم َعلَيه إِ َّن اللهَ َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
النحل [ ،]115وفي سورة المائدة بعد آيات [ ،]3وفي سورة األنعام [.)2("]145
وبذلك فقد بيَّن المستثنى من بهيمة األنعام في سورة المائدة بما جاء في القرآن.
ق لَ ُكم ِمن
د -تفسيره اآلية القرآنية بنظيرها مثل تفسير قوله تعالىَ { :و ِمن َآياتِ ِه أَن َخلَ َ
ِ
ِ ِ
أَنفُ ِس ُكم أَزو ِ
ون} [الروم:
َ ً
اجا لتَس ُكُنوا إِلَيهَا َو َج َع َل َبي َن ُكم َم َوَّدةً َوَرح َمةً إِ َّن في َذل َك َآل َيات لقَوم َيتَفَ َّك ُر َ
 ،]01حيث بيَّن المراد من الس ُك ِ
ون في قوله تعالى{ :لِتَس ُكُنوا إِلَيهَا} ،فقال" :فيه إشارة إلى السَّكن؛
ألن اإلنسان ال يتحقق له معنى سكون النفس إلى زوجه إال بسكن يجمعهما......،وهذه اآلية
نظير ما تقدم في قوله تعالى{:هو الَِّذي َخلَقَ ُكم ِمن َنفس و ِ
اح َدة َو َج َع َل ِمنهَا َزو َجهَا لِ َيس ُك َن إِلَيهَا}
َ
َُ

)ُ )1ينظر :الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،3ص .1014وبنحوه قال النيسابوريُ ،ينظر :النيسابوري :نظام الدين
الحسن بن محمد ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،تحقيق :الشيخ زكريا عميرات (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط،1

1416ه) ج ،3ص.13

) )2الطريفي :التفسير والبيان ،ص.1284 -1283
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[األعراف ،]182 :وسيأتي الكالم على مسألة السكنى بتمامها في سورة الطالق ،عند قوله تعالى:
ِ
ث َس َكنتُم ِمن ُوجِد ُكم[ }...الطالق]6 :؛ فإنها أصرح في المسألة"(.)1
وه َّن ِمن َحي ُ
{أَسكُن ُ
ه -االستدالل بظاهر لفظ اآلية()2على الحكم الشرعي ،ومثاله في:
 االستدالل على وجوب صالة الجماعة من ظاهر لفظ اآلية ،في تفسير قوله تعالى:الزَكاةَ وارَكعوا مع َّ ِ ِ
ِ
َّالةَ وآتُوا َّ
ين} [البقرة ،]43 :حيث قال" :أمر اهلل باإلتيان
الراكع َ
َ ُ ََ
{ َوأَق ُ
يموا الص َ َ
منفردا بصالته؛ هذا ظاهر اآلية ،..ويؤيد
بالصالة والزكاة ،وأن تكون صالته مع المسلمين ،ال
ً
َّال ِة،
آم َر بِالص َ
ذلك ما جاء في الصحيحين ،من قوله صلى اهلل عليه وسلمَ ...« :ولَقَد َه َمم ُ
ت أَن ُ
الن ِ
صلِّي بِ َّ
ق َم ِعي بِ ِر َجال َم َعهُم ُح َزٌم ِمن َحطَب إِلَى قَوم َال
اس ،ثَُّم أَن َ
طلِ َ
ام ،ثَُّم ُ
فَتُقَ َ
آم َر َرُج ًال فَُي َ َ
ق َعلَي ِهم ُبُيوتَهُم بِ َّ
الن ِار.)4(")3(»...
ون الص َ
ُحِّر َ
َّالةَ ،فَأ َ
َيشهَ ُد َ
ثم قال" :ونقل غير واحد إجماع الصحابة على ذلك( ،...،وهو كذلك)"(.)5

) )1المرجع السابق ،ج ،4ص .1246

) )2حمل الكالم على ظاهره ما لم يرد دليل يخالفه هو مذهب السلف ،وبه قال ابن القيم" :فالواجب حمل كالم اهلل
تعالى ورسوله وحمل كالم المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره ،وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب ،وال يتم
التفهيم والفهم إال بذلك .ومدعي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه"ُ .ينظر :ابن القيم،

إعالم الموقعين عن رب العالمين ،ج ،3ص .82ونقل الشنقيطي اإلجماع على ذلك ،بقوله" :والتحقيق الذي ال
شك فيه ،وهو الذي كان عليه أصحاب رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -وعامة علماء المسلمين أنه ال يجوز
العدول عن ظاهر كتاب اهلل وسنة رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -في حال من األحوال بوجه من الوجوه،
حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح ."..الشنقيطي :أضواء البيان ،ج،7

ص.468-467

) )3أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب اآلذان ،باب وجوب صالة الجماعة ،ص ،100رقم ( .)644وأخرجه
مسلم في صحيحه ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب فضل صالة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها،
ص 031رقم (.)1480

) )4الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.54 -47
) )5المرجع السابق.
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فعبر عن رأيه وما يختاره بقوله( :وهو كذلك) ،ثم نقل أقوال األئمة وناقشها.
 االستدالل على َّأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت خالفه في شرعنا ،في تفسيره
ف بِاألَن ِ
النف َس بِالنَّف ِ
َن َّ
لقوله تعالىَ { :و َكتَب َنا َعلَي ِهم ِفيهَا أ َّ
ف َواألُ ُذ َن بِاألُ ُذ ِن
س َوال َعي َن بِال َعي ِن َواألَن َ
ِ
َوالس َّ
ِّن بِالس ِّ
ق بِ ِه فَهُ َو َكفَّ َارةٌ لَهُ َو َمن لَم َيح ُكم بِ َما أَن َز َل اللَّهُ فَأُولَئِ َك ُه ُم
ص َّد َ
ص ٌ
اص فَ َمن تَ َ
ِّن َوال ُج ُرو َح ق َ
َّ ِ
ون} [المائدة ،]45 :قال" :كان القصاص في بني إسرائيل ،وظاهر اآليةَّ :
أن شرع من قبلنا
الظال ُم َ
شرع لنا ما لم يثبت خالفه في شرعنا"(.)1
وبذلك يتضح كيف فسر الطريفي القرآن بالقرآن ،فهو ال يستدل بما دون القرآن إذا كان
اضحا ،فإن لم يتضح له الدليل انتقل إلى السنة.
الدليل فيه و ً
 -0تفسير القرآن بالسنة المطهرة
أن في القرآن ما أ ِ
ال ريب َّ
مجمال
ُحكم بيانه فال يحتاج معه إلى غيره ،وفيه ما جاء
ً
وفصلته السَّنة ،وال خالف في كونها "شارحة للقرآن ،وموضحة له"(.)2
ابتداء ،فيجب في جميعها االتباع؛ لقوله تعالىُ {:قل إِن
ومن األحكام ما جاءت به السَّنة
ً
ِ
ِ
َّ
َّ
وب ُكم[ }...آل عمران ،]31 :وقولهَ { :من ُي ِط ِع
ون اللهَ فَاتَّبِ ُعونِي ُيحبِب ُك ُم اللهُ َوَيغفر لَ ُكم ُذُن َ
ُكنتُم تُحب َ
اك َعلَي ِهم َح ِفيظًا} [النساء ،]82 :وهذا ما ذكره الشافعي
َّ
اع اللَّهَ َو َمن تََولَّى فَ َما أَر َسل َن َ
الر ُس َ
ول فَقَد أَطَ َ
في الرسالة ،حيث قال" :ومنه( :)3ما أَحكم فرضه بكتابه ،وبيَّن كيف هو على لسان نبيه ،مثل

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،3ص.1182

) )2ابن تيمية ،مقدمة في أصول التفسير ،ص.23

) )3يريد بقوله منه( :كيف البيان) ،وهو ما َعن َو َن له في بداية رسالته :والمقصود بالبيان :توضيح األحكام.
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عدد الصالة ،والزكاة ،ووقتها ،وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه"( .)1والمراد هنا هو ما
أجمل في القرآن وفصلته السنة.
وقد ذكر الطريفي في مقدمة تفسيره َّ
أن من شروط معرفة أحكام القرآن معرفة السنة ،وهو
كتابا في أسانيد التفسير ،نقل فيه
مع ذلك حافظ لها ،عالم بالرجال والجرح والتعديل ،وقد صنف ً
قول الحافظ ابن حجر( :ومدار أسانيد التفسير عن الصحابة وعن التابعين توجد في الكتب
األربعة :ابن جرير الطبري ،وعبد بن حميد ،وابن المنذر ،وابن أبي حاتم) .قال ابن حجر( :وقليل
ما َيشذ عنها)( .)2ثم علق على كالم ابن حجر بقوله" :وهذا صحيح"(.)3
كثير وهي مقدمة عنده في الغالب
وترى الباحثة أن الطريفي قد أفاد من هذه التفاسير ًا
على ما سواها؛ لكثرة ورودها في تفسيره باستثناء تفسير عبد بن حميد.
ومظاهر اعتناء الطريفي في السنة ،تتجلى في النقاط اآلتية:
أ -سلك طريق المحدثين في إيراد إسناد الحديث إذا كان في غير الصحيحين ،مع
التعقيب على درجة الحديث ،وسبب ضعفه أو رده ،بذكر أقوال أهل الجرح والتعديل ،وهذه طريقته
في غالب تفسيره ،ومثاله:
 عند تفسيره لقوله تعالىَ ...{ :مثَ َابةً لِ َّلن ِاس[ }...البقرة ،]105 :ذكر الطريفي مشروعية
المتابعة بين الحج والعمرة ثم أورد بعض األحاديث في ذلك ،ومنها ما نقله بقوله" :وروى البيهقي؛
) )1الشافعي ،الرسالة ،ص.00

2
العجاب في بيان األسباب (أسباب النزول)،
) ) ُينظر :ابن حجر :أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن عليُ ،
تحقيق :عبدالحكيم األنيس (الدمام :دار ابن الجوزي ،ط1418 ،1ه1227 /م) ج ،1ص.023-021

) )3الطريفي ،التقرير في أسانيد التفسير ،ص.88
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فوعا ،وقال(( :في كل خمسة
من حديث العالء بن عبدالرحمن ،عن أبيه ،عن أبي هريرة ،مر ً
أعوام))(.)1
وي عن العالء بن المسيب ،عن أبيه ،عن أبي هريرة"(.)2
ور َ
ُ
ثم علق الطريفي على الحديث بقوله" :وهو وهم ،والصحيحَّ :أنه عن العالء بن المسيب،
واختلف عليه فيه ،.............. :قال أبو حاتم وأبو ُزرعة في حديث أبي هريرة( :هذا عندنا
أشبهُ) ( ،) 3وأنكره
منكر من حديث العالء بن عبدالرحمن ،وهو من حديث العالء بن المسيب َ
البخاري وابن عدي(.)5(".........،)4

) )1أخرجه البيهقي ،السنن الكبرى ،تحقيق :محمد عبدالقادر عطا (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1404 ،3ه/

0223م) ج ،5ص ،431كتاب الحج ،باب فضل الحج والعمرة ،رقم ( .)12323والحديث صححه شعيب
األرنؤوط ،وقال" :حديث صحيح ،رجاله ثقات رجال الشيخين غير َخلَف بن خليفة ،فمن رجال مسلم ،وقد اختُلِط
البستي،اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،ترتيب :األمير
قبل موتهُ ،"..ينظر :ابن حبان :أبو حاتم محمد ُ
عالء الدين الفارسي (ت732 :ه) ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط (بيروت :مؤسسة الرسالة،

ط1428 ،1ه1288 /م) ج ،2ص ،16كتاب الحج ،فضل الحج والعمرة ،ذكر اإلخبار عن إثبات الحرمان لمن
وسع اهلل عليه ثم لم يزر البيت العتيق في كل خمسة أعوام مرة ،رقم (.)3723

) )2أخرجه البيهقي ،السنن الكبرى ،ج ،5ص.431

) )3ابن أبي حاتم ،العلل البن أبي حاتم ،تحقيق :فريق من الباحثين بإشراف وعناية :سعد الحميد ،وخالد الجريسي
(د.م :مطابع الحميضي ،ط1407 ،1ه0226 /م) ج ،3ص ،080رقم (.)862

)ُ )4ينظر:البخاري ،التاريخ الكبير ،طبع تحت مراقبة :محمد عبدالمعيد خان (حيدر آباد -الدكن :دائرة المعارف
العثمانية ،د.ط ،د.ت) ج ،4ص ،025رقم ( ،)0880وابن عدي ،أبو أحمد الجرجاني :الكامل في ضعفاء

الرجال ،تحقيق :عادل عبدالموجود ،وعلي معوض ،وشارك في تحقيقه :عبدالفتاح أبو سنة (بيروت :دار الكتب
العلمية ،ط1418 ،1ه1227 /م) ج ،5ص.103

) )5الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.128 -127
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وبعد أن ساق الطريفي األقوال الواردة في الحديث ،ذكر أنه ال يصح في تحديد أزمنة
متابعة الحج والعمرة شيء ،و َّ
أن النصوص جاءت باستحباب المتابعة بال حد(.)1
ِ
وها[ }...النساء ،]86 :ذكر
 وكذلك عند قوله تعالى...{ :فَ َحيوا بِأَح َس َن منهَا أَو ُرد َالطريفي أنه ُيجزئُ رد التحية من البعض عن ِّ
الكل ،ثم قال" :وأمث ُل شيء في هذا :ما رواه مالك
في (الموطَّأ) ،عن زيد بن أسلم؛ َّ
أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قال...« :إِ َذا َسلَّ َم ِم َن
القَوِم و ِ
اح ٌد أَج َأَز َعنهُم» ".
َ

()3( )2

ثم حكم الطريفي على الحديث بقوله" :وهو مرسل صحيح عن زيد"(.)4
ب -حرص الطريفي على االستدالل باألحاديث الصحيحة وتحريها.
ومن أمثلة ذلك ،ما يأتي:
ان ِمن ُكم
 تفصيل ما جاءً
مجمال في اآلية ،ومثاله :عند تفسيره لقوله تعالى...{ :فَ َمن َك َ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ص َدقَة أَو ُن ُسك[ }...البقرة.]126 :
َم ِر ً
يضا أَو بِه أَ ًذى من َأرسه فَفد َيةٌ من ص َيام أَو َ
مجمال فلم يحدد عدد أيام الصيام ،وال اإلطعام ،وكذلك نوع
في هذه اآلية جاء ذكر الكفارة
ً
النسك ،وقد فصلت ذلك وبينته السنة ،وهو ما استدل به الطريفي في تفسيره لهذه اآلية ،بقوله:
ُ
" والصيام ثالثة أيام ،واإلطعام لستة مساكين ،والفدية أدناها شاة؛ لما ثبت في

) )1المرجع السابق ،ص ،122بتصرف يسير.

) )2أخرجه مالك في الموطأ ،صححه ورقَّمه وخرج أحاديثه وعلق عليه :محمد عبدالباقي (بيروت :دار إحياء
التراث العربي ،د.ط1426 ،ه1285 /م) ج ،0ص ،252كتاب السالم ،باب العمل في السالم ،رقم (.)1

) )3الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،0ص.204
) )4المرجع السابق.
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ِ
صم ثَالَثَةَ أَيَّام ،أَو أَط ِعم
الصحيحين.....،فقال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم« :احلق َأر َس َكَ ،و ُ
ِ
ِ
ين ،أَو ان ُسك بِ َشاة» (.)2(")1
ستَّةَ َم َساك َ
 االستدالل بالحديث الصحيح على الحكم في اآلية ،ومنه قوله بحرمة صيد الجارح غيرالمعلَّم ،في تفسيره لقوله تعالىَ ...{ :و َما أَ َك َل السَُّبعُ[ }...المائدة ،]3 :حيث قال" :والسَّبعُ إن صاد
ميت بال قصد وال اختيار ،وقد حرم اهلل الصيد
صيدا وهو غير ُم َعلَّم ،أخذ ُحكم سائر اآلالت التي تُ ُ
الذي لم يتيقن الرجل أن كلبه صاده أو غيره"(.)3
ثم ساق الحديث المبين للحكم ،وهو من حديث عديٍّ؛ َّأنه سأل النبي -صلى اهلل عليه
وسلم ،-فقال ،....<<:فِإن وجدت مع كلبي كلبا آخر ،فال أدري أيهما أخذه؟ قال<< :فال تأكل،
ت على كلبك ،ولم تُ َس ِّم على غيره>>(.)4
فِإَّنما َس َّـمي َ
َّ
جمل باألنعام واالغتناء بها عن الناس ،عند تفسير قوله
 واستدل بالسنة على جواز الت ُِ
ِ
ِ
ون} [النحل ،]6 :قال الطريفي" :ويجوز اتِّخاذ
ين تُِر ُ
ين تَس َرُح َ
ون َوح َ
يح َ
تعالىَ { :ولَ ُكم فيهَا َج َما ٌل ح َ

) )1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب المحصر ،باب قوله تعالى{ :فَمن َك ِ
يضا أَو بِ ِه أَ ًذى ِمن َأر ِس ِه
ان من ُكم َم ِر ً
َ
َ
ِ ِ ِ
ص َدقَة أَو ُن ُسك} وهو ُمخيٌَّر ،فأما الصوم فثالثة أيام ،ص ،331برقم ( .)1814وأخرجه مسلم
فَفدَيةٌ من صَيام أَو َ
في صحيحه ،كتاب الحج ،باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ،ووجوب الفدية لحلقه ،وبيان قدرها،

ص ،432برقم ( .)0877وزاد ((أو انسك نسيكة)).

) )2الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.324
) )3المرجع السابق ،ج ،3ص.1111

)  )4أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ،باب الصيد بالكالب المعلَّمة،
ص ،745رقم ( )4274واللفظ له .وأخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الوضوء ،باب الماء الذي ُيغسل به شعر
اإلنسان ،ص ،52رقم (.)175
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الغ ِ
ناء عن الناس؛ لما ثبت في قول النبي -صلى اهلل عليه وسلم-
األنعام والبهائم إلظهار العفَّة و َ
في الخيل في الصحيحين.)1("..
فب عد أن بين الحكم من اآلية ،ذكر علة قوله بذلك الحكم ،ثم عضد استدالله بقوله صلى
ينس حق اهلل في ِرقابها وال ظُهُ ِ
ورها ،فهي له
اهلل عليه وسلم<< :ورج ٌل َرَبطَهَا تَ َغِّنًيا وتَ َعففًا ،ولم َ
ِستٌر ،ورج ٌل َرَبطَهَا فَخ ًار ِ
زر(.)3(">>)2
ور ً
ياء ،فهي على ذلك ِو ٌ
 االستدالل بالسنة على معنى اللفظ المراد في اآلية ،ومثاله :عند كالمه عن قولهِّح بِ َحمِد َك َوُنقَ ِّد ُس لَ َك[ }...البقرة ،]32 :قال" :وتسبيح المالئكة هو كما جاء
تعالىَ ...{ :وَنح ُن ُن َسب ُ
ذر؛ َّ
طفَى
في ((صحيح مسلم)) ،عن أبي ٍّ
أن رسول اهلل ُسئل :أي الكالم أفضل؟ قالَ << :ما اص َ
اهلل لِم َالئِ َكتِ ِه أَو لِ ِعب ِاد ِه :سبحان ِ
اهلل َوبِ َحمِد ِه>>(.)5(")4
َ
ُ َ َ
ُ َ
تفسير لما بين يديه
ًا
ومما سبق يتَّضح كيف فسر الطريفي القرآن بالسنة؛ فإن لم يجد فيها
من اآليات انتقل إلى أقوال الصحابة فيها ،ثم التابعين.
 -3تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،4ص.1666 -1665

) )2أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب :األحكام التي تعرف بالدالئل ،وكيف
معنى الداللة وتفسيرها ،ص ،214برقم ( ،)7356واللفظ له .وأخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب إثم

مانع الزكاة ،ص ،346برقم(.)0022

) )3الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،4ص.1666

)  )4أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب فضل سبحان اهلل وبحمده،
ص ،1202برقم (.)6205

) )5الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.37
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أ َّ
مشير إلى بعض
ًا
َك َد الطريفي في مقدمة تفسيره على أهمية كالم السلف صحابة وتابعين،
شروط األخذ عن الصحابة في التفسير.
وقد اختلف العلماء في حجية قول الصحابي ،وأجمعوا على عدم حجية قول التابعي ،وفي
كتب األصول تفصيل ذلك(.)1
أما طريقة الطريفي فهي ،كاآلتي:
معزوة إلى الكتب المصنفة بأسانيدها ،ومن
أُ -يورد الطريفي أقوال الصحابة والتابعين
َّ
أمثلة ذلك:
ُخ َر[ }...البقرة ،]184 :تكلَّم عن مسألة:
 عند تفسيره لقوله تعالى...{ :فَ ِع َّدةٌ ِمن أَيَّام أ َعدم وجوب التتابع في قضاء رمضان ،وساق ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ،حيث قال" :روى
ابن أبي حاتم ،عن داود بن أبي هند( ،)2عن عكرمة( ،)1عن ابن عباس(( :إن شاء تابع ،وان شاء
ُخ َر}))(.")2
ق؛ ألن اهلل يقول{ :فَ ِع َّدةٌ ِمن أَيَّام أ َ
فََّر َ

)ُ )1ينظر :الغزالي :أبو حامد محمد الطوسي ،المستصفى في علم األصول ،تحقيق :محمد عبدالشافي (د.م :دار
وينظر :ابن قدامة المقدسي :أبو محمد موفق الدين
الكتب العلمية ،ط1413 ،1ه1223 /م) صُ .151

الجماعيلي ،روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل (د.م :مؤسسة
الريان ،ط1403 ،0ه0220 /م) ج ،1ص -327ص( 408في أقوال التابعين) ،وص -466ص( 470في

وينظر :الزركشي ،البحر المحيط في أصول
وينظر :ابن القيم ،إعالم الموقعين ،صُ .27
حجية أقوال الصحابة)ُ .

الفقه ،ج ،8ص.80 -55

) )2وهو :أبو محمد وقيل أبو بكر واسمه دينار ،مولى بني قشير ،البصريَ ،س ِم َع سعيد بن المسيب وعكرمة
وغيرهم ،ووثَّقه يحيى ابن معين ،وأحمد بن حنبل ،مات ستة (132ه)ُ .ينظر :البخاري ،التاريخ الكبير ،ج،3
وينظر :ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل (الهند :حيدر آباد الدكن ،دائرة المعارف العثمانية ،ط1071 ،1
صُ ،031

وينظر :ابن حبان ،الثقات ،مراقبة :محمد خان (الهند -حيدر آباد الدكن :دائرة
ه/ـ  1250م) ج ،3صُ ،411
المعارف العثمانية ،ط 1323 ،1ه1273 /م) ج ،6ص .078
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الجراح ،ومعاذ،
ثم قال...." :وهذا قول أكثر العلماء؛ فقد ُروي عن أبي عبيدة عامر بن َّ
وعمرو بن العاص ،وأنس ،وأبي هريرة .)3("....،وساق عدد من أقوال السلف واألئمة.
ب -إذا اختلفت األقوال في مسألة وكان للخلفاء الراشدين فيها قول؛ فإنه يرجح قولهم
على من بعدهم ،ويعلل الختياره ،ومثاله قوله(( :واألصح القو ُل األول؛ ألنه قول أبي بكر وعمر،
اب في قول غيرهما ،وال يجتمعان إال على أثر
وال ينبغي أن يجتمعا على قول ،ويكون الصو ُ
()4

وسَّنة. ))...
ُ
ج -إذا كانت أقوال الصحابة مختلفة في التفسير ،فِإنها تؤخذ من باب التنوع ال التعارض
والتضاد ،وهذا عمل الطريفي في تفسيره ،ومن أمثلة ذلك :عند تفسيره لقوله تعالىَ { :وِاِذ ابتَلَى
ِ ِ
يم َربهُ بِ َكلِ َمات[ }...البقرة ،]104 :نقل الطريفي األقوال الواردة في معنى االبتالء ،ثم قال:
إب َراه َ
"وهذا من اختالف التنوع"(.)5

) )1وهو :أبو عبداهلل الهاشمي ،مولى ابن عباسَ ،س ِـم َع منه ومن أبي سعيد وعائشة ،وغيرهم .ثقة ،روى عنه من
أهل البصرة داود بن أبي هند ،وهو بريء مما يرميه الناس به من الحروريةُ .ينظر :البخاري ،التاريخ الكبير،

وينظر :العجلي :أبو الحسن أحمد بن عبد اهلل ،تاريخ الثقات (د.م :دار الباز،
ج ،7صُ .42
وينظر :ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،ج ،7ص.8
ط1425،1هـ1284/م) صُ .332

) )2ابن أبي حاتم ،تفسير القرآن العظيم ،ص .326ونقله عنه :الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.012
) )3الطريفي ،التفسير والبيان ،ص.011

) )4المرجع السابق ،ص ،187وج ،0ص .753وغيره كثير.
) )5الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.120 -122
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وجمع بينها بقوله" :والمراد هو :ما ابتلى اهلل به إبراهيم ِمن أوامر وأحكام شرعية ونوازل
قدريةَّ ،
فأتمها ووفَّى بها؛ أي :ثبت على ابتالء األقدار ،و َّأدى ما
قدرها اهلل بكلماته وقضائه عليهَّ ،
أُمر به من التشريع"(.)1
د -ومن طريقته بيان المعنى المراد في اآلية بأقوال الصحابة كالخلفاء الراشدين ،وغيرهم،
والتابعين وأتباعهم واألئمة األربعة .ومثاله :في بيان معنى الكاللة ،حيث قال" :وقوله تعالى:
ث َك َاللَةً[ }...النساء ]10 :والكاللة من اإلكليل الذي يحيط بالرأس من
ور ُ
{َ ...وِان َك َ
ان َرُج ٌل ُي َ
َّ
فكأن الورثة الذين يرثونه هم حواشيه؛ أي :جوانبه ،ال أصوله وهم أبواه وان علوا ،وال
جوانبه،
علي وابن مسعود وزيد
فروعه وهم أبناؤه وان نزلوا ،....وبهذا فسَّرها أبو بكر وعمر....،وبهذا قال ٌّ

بن ثابت وابن عباس وأهل المدينة والعراق والفقهاء السبعة واألئمة األربعة.)2("...،
ومن األهمية بمكان بيان َّ
أن طريقة الطريفي في تفسيره قد تعددت وتنوعت في تعامله مع
تجنبا لإلطالة.
أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ ويصعب ذكرها
جميعا ً
ً
وفي نهاية هذا المبحث تخلص الباحثة إلىَّ :
أن تفسير الطريفي يتسم بالموسوعية
والشمولية ،حيث احتوى على اللغة وعلومها ( ،) 3وعلوم القرآن ،وعلوم الحديث ،والفقه وأصوله،
ومختلف الفنون ،وكانت طريقته في التفسير تقديم تفسير القرآن بالقرآن؛ وذلك أبلم في دالالت
اآليات ومعانيها ،ثم تفسير القرآن بالسنة مع التثبت في المصادر وعزو األقوال إلى قائليها،

) )1المرجع السابق ،ج ،1ص.120-122

) )2المرجع السابق ،ج ،0ص.754 -753

)  )3الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص ،028وص ،468ج ،0ص ،711وج ،3ص ،1055وص،1302

وج ،4ص.1845

71

كأقوال الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب األربعة ،كما قام بتخريج األحاديث ،والحكم عليها
من حيث الصحة والضعف ،وبيان ِعلَلِها.
وبهذا يكون ختام الفصل األول الذي َّ
قدم ترجمة موجزة عن حياة الطريفي ،ونتاجه العلمي،
وبيَّن روافد التكوين العلمي لديه ،وصوًال إلى المعالم األساسية لمنهجه في التفسير ،وفي الفصل
التالي سيتم التعرف على نشأة علم تنزيل اآليات على الواقع ،والتأصيل المنهجي لهذا العلم.
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الفصل الثاني :تنزيل اآليات على الواقع والتأصيل المنهجي
المبحث األول :التعريف بتنزيل اآليات على الواقع ونشأته.
المبحث الثاني :أهمية تنزيل اآليات على الواقع ،وعالقته ببعض مسائل علوم القرآن.
المبحث الثالث :أصول تنزيل اآليات على الواقع ،وأنواعه.
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المبحث األول :التعريف بتنزيل اآليات على الواقع ونشأته.
في هذا المبحث سيتم التعريف بتنزيل اآليات على الواقع ،وبيان تاريخ نشأته كذلك ،وذلك
في المطلبين اآلتيين:
المطلب األول :التعريف بتنزيل اآليات على الواقع.
المطلب الثاني :نشأة تنزيل اآليات على الواقع.
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المطلب األول :التعريف بتنزيل اآليات على الواقع
ُيركز هذا المطلب على تعريف (تنزيل اآليات على الواقع) من جهة اللغة واالصطالح
مركبا.
لكل مفردة على حدة ،ثم تعريفه ً
 -1أَّ -
التن ِزيل لغ اة :التنزيل من َّنزل ،وهو فعل ثالثي مزيد بتضعيف العين()1؛ ألن
أصله َن َز َل.
ومنه قول الفراهيديَ " :ن َز َل فالن عن الدابة ،أو من علو إلى سفل"( .)2وأضاف ابن دريد
()3
َّ
أيضا:
أن التَّنزيل يكون شيئا بعد شيء ، .وبنحو قوله قال الجوهري ،وزاد عليه بقوله" :والتَّنزيل ً
()4
ون و َّ
اء
الز ُ
الترتيب ،والنازلة :الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس"  .وقال ابن فارسَ ( :ن َز َل) الن ُ َ

الالم َكلِمةٌ ص ِحيحةٌ تَ ُدل علَى هب ِ
َّ
وط َشيء ووقُ ِ
وع ِه ،والتنزيل :ترتيب الشيء ووضعه منزله(.)5
َ ُُ
َو ُ َ َ َ
َُ
ومما سبق يمكن القول بأن التنزيل في اللغة يأتي بمعنى :النزول من علو ،الترتيب،
شيئا بعد شيء ،النازلة الشديدة تصيب النَّاس.
هبوط شيء ووقوعه ،النزول ً

) )1متن بناء األفعال ،تصحيح وتعليق :أحمد بن عمر الحازمي ،اعتنى به ونسقه :فضل بن محمد (د.م :د.ن،
د.ط ،د.ت) ص.10

) )2الفراهيدي :الخليل بن أحمد ،العين ،تحقيق :مهدي المخزومي ،وابراهيم السامرائي (د.م :دار ومكتبة الهالل،
د.ط ،د.ت) ج ،7ص.367

) )3ابن دريد :محمد بن الحسن ،جمهرة اللغة ،تحقيق :رمزي منير(بيروت :دار العلم للماليين ،ط1287 ،1م)

ج ،0ص .807

) )4الجوهري :إسماعيل بن حماد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق :أحمد عبد الغفور( بيروت :دار
العلم للماليين ،ط1427 ،4هـ1287 /م) ج ،5ص.1802

) )5ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج ،5ص.417
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 -1ب -التَّنزيل في االصطالح" :النزول على مهل ،وقد يطلق بمعنى النزول مطلقا"(.)1
ومن التعريف االصطالحي َّ
للتن ِزيل يتبن أنه موافق للتعريف اللغوي ،وبذلك يمكن القول
َّ
بأن التَّنزيل :هو نزول شيء وهبوطه من علو مرتبا إلى موضعه.
 -1ج -التنزيل في االصطالح القرآني :وردت كلمة نزل ومشتقاتها في القرآن الكريم
( )023مرة تقر ًيبا ،بعدد ( )150مرة في السور المكية ،و( )141مرة في السور المدنية ،وقد
دارت كلمة النزول في القرآن الكريم على معان منها :الهبوط من علو ،والحلول ،والوقوع،
والترتيب ،وموضع النزول ،واالنتقال من مكان إلى مكان.
والمتتبع لدالالت اللفظة الكريمة يلمح فيها معنى العلو كما قال الشيخ الشعراوي(.)2
وكل ما سبق يدل على ما َّ
دل عليه المعنى اللغوي واالصطالحي لكلمة (التنزيل).
()3

( -2اآليات) في اللغة :جمع آية :وهي العالمة ،كما قال الفراهيدي

والجوهري وأضاف

أيضاَّ :
أن "معنى اآلية من كتاب اهلل تعالى جماعة حروف"( ،)4وتابعهم على ذلك ابن
الجوهري ً
() 5

فارس ،ونقل عنهم  ،أما الفيروزآبادي فقال مثل قولهم وزادَّ :
أن اآلية :هي "العبرة ،واألمارة،
()6

واآلية من القرآن :كالم متصل إلى انقطاعه"  .وكذلك قال َّ
الزبيدي ،وأضاف على ما سبقَّ ،
أن

) )1الكفوي :أيوب بن موسى ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،تحقيق :عدنان درويش ،ومحمد
المصري (بيروت :مؤسسة الرسالة ،د.ط ،د.ت) ص.126

) )2الشعراوي :محمد متولي ،تفسير الشعراوي= الخواطر (د.م :د.ن ،د.ط ،د.ت) ج ،12ص.11777
) )3الفراهيدي ،العين ،ج ،8ص.441

) )4الجوهري ،الصحاح ،ج ،6ص.0076 -0075

5
أيضا :مجمل اللغة ،تحقيق :زهير عبدالمحسن
) ) ُينظر :ابن فارس ،مقاييس اللغة ،ج ،1ص .168وكتابه ً
(بيروت :مؤسسة الرسالة ،ط1426 ،0ه1286 /م) ج ،1ص ،80وص.126

) )6الفيروزآبادي :مجد الدين محمد بن يعقوب ،القاموس المحيط ،تحقيق :مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة،
إشراف :محمد نعيم (بيروت :الرسالة ،ط1406 ،8ه0225 /م) ج ،1ص.1061
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اآلية :بمعنى "الجماعة ،والرسالة ،وتستعمل بمعنى الدليل والمعجزة ،وآيات اهلل :عجائبه،)1(".

وزاد

الزرقاني على ما تقدم ،قوله :اآلية :األمر العجيب ،والبرهان(.)2
مما سبق يالحظ َّ
أن :العالمة ،والعبرة ،واألمارة ،والجماعة ،والرسالة ،والدليل ،والمعجزة،
والبرهان ،كذلك األمر العجيب كلها معاني تدل على معنى اآلية ،و َّ
أن آيات اهلل هي عجائبه ،كما
يالحظ َّ
أن اآلية من القرآن جاءت بمعنى :الكالم المتصل إلى انقطاعه.
(اآليات) في االصطالح :قال الجرجاني" :هي طائفة من القرآن يتصل بعضها ببعض إلى
انقطاعها ،طويلة كانت أو قصيرة"(.)3
وعرفها الكفوي َّ
بأنها :العالمة الظاهرة ،وأنها طائفة حروف من القرآن(.)4
()5

وجاءت بمعنى" :طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن" .
وقال الشنقيطي(" :اآلية) في القرآن تطلق إطالقين:
أحدهما :اآلية الكونية القدرية.
الثاني :اآلية الشرعية الدينية.

) )1الزبيدي :محمد بن محمد الحسيني ،تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق :مجموعة من المحققين (د.م:
دار الهداية ،د.ط ،د.ت) ج ،37ص.107-104

) )2الزرقاني :محمد عبدالعظيم ،مناهل العرفان في علوم القرآن (د.م :مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،ط،3
د.ت) ج ،1ص.332

)  )3الجرجاني :علي بن محمد ،التعريفات ،تحقيق :جماعة من العلماء (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1423ه1283 /م) ج ،1ص.41

) )4الكفوي ،الكليات ،ج ،1ص.002 -012

) )5الزرقاني ،مناهل العرفان ،ج ،1ص.332
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وقدرا ،ليبين بها لخلقه أنه
أما اآلية الكونية القدرية فهي العالمة التي نصبها اهلل ً
كونا ً
الرب وحده ،المعبود وحده ،كفلقه الحب عن السنبل ،والنوى عن النخل.....،واآلية الكونية القدرية
في القرآن هي من اآلية اللغوية التي بمعنى (العالمة) ال غير.
الثاني من إطالقي اآلية في القرآن :اآلية الشرعية الدينية ،كقوله{ :رسوًال يتلُو علَي ُكم آي ِ
ات
َ
َُ َ َ
اللَّ ِه[ }...الطالق ]11 :أي :آياته الشرعية الدينية ،كآيات هذا القرآن العظيم.
أيضا؛ َّ
ألنها عالمات على
أما اآلية الشرعية الدينية فقد قال بعض العلماء :هي من (العالمة) لغة ً
صدق من جاء بها لما فيها من اإلعجاز.
وقال بعض العلماء :اآلية الشرعية الدينية من اإلطالق اللغوي اآلخر ،أي :بمعنى
الجماعة؛ ألن اآلية :جماعة من كلمات القرآن اشتملت على بعض ما اشتمل عليه القرآن من
ِ ِ
ون} [األنعام:
اإلعجاز والعقائد والحالل والحرام ،وهذا معنى قوله...{ :قَد فَصَّل َنا اآل َيات لقَوم َيعلَ ُم َ
.)1(" ]27
والمتأمل لكالم الشنقيطي السابق يالحظ حرصه على إظهار العالقة بين التعريف اللغوي
والتعريف االصطالحي ،واضافة على ما َّ
قدم تتجلى المناسبة بينهما في َّ
أن" :اآلية القرآنية معجزة
ولو باعتبار انضمام غيرها إليها ثم هي عالمة على صدق من جاء به -صلى اهلل عليه وسلم،-
وفيها عبرة وذكرى لمن أراد أن يتذكر ،وهي من األمور العجيبة لمكانها من السمو واإلعجاز،
وفيها معنى الجماعة؛ َّ
ألنها مؤلفة من جملة كلمات وحروف ،وفيها معنى البرهان والدليل على ما
تضمنته من هداية وعلم وعلى قدرة اهلل وعلمه وحكمته وعلى صدق رسوله في رسالته"(.)2
العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ،تحقيق :خالد السبت ،إشراف :بكر أبو زيد
) )1الشنقيطي،
ُ
(مكة المكرمة :دار عالم الفوائد ،ط1437 ،4ه) ج ،1ص.552 -558
) )2الزرقاني ،مناهل العرفان ،ج ،1ص.332
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()1

 (الواقع) لغة:اسم فاعل من َوقَ َع ،ويقال وقع الشيء يقع وقوعاً :أي سقط .ظنه على الشيء ووقَّعه ،كالهماَّ :
وأضاف ابن سيده :معنى نزل ،وقال" :وأوقع َّ
قدره
وأنزله ،وواقع األمور مواقعة ِ
ووقاعا :داناها"(.)2
إذن فالواقع باللغة يأتي بمعنى :السقوط ،والنزول ،وتقدير الشيء وانزاله ،ومداناة األمور
ومقاربتهاَّ ،إال أنه ال يدل على الواقع بمعناه االصطالحي المعاصر وان كان يشاركه في بعض
المعاني.
الواقع في االصطالح :هناك تعريفات عديدة ،منها :تعريف الدكتور :عبدالمجيد النجار:
وهو َّ
أن الواقع" :ما تجري عليه حياة الناس ،في مجاالتها المختلفة ،من أنماط في المعيشة ،وما
يستجد فيها من نوازل وأحداث"(.)3
تستقر عليه من عادات وتقاليد وأعراف ،وما
ّ
ومن ذلك ترى الباحثة َّ
أن الواقع هو :العصر الحالي المعيش بكل ما فيه.
 -2تعريف تنزيل اآليات على الواقع:
هو ترتيب و"وصل بين الوحي والواقع على معنى تبيين المسالك والكيفيات التي يأخذ بها
الوحي مجراه نحو الوقوع ،ويأخذ بها الواقع مجراه نحو التكيف بإلزامات الوحي"(.)4

)ُ )1ينظر :الفارابي :إسحاق بن إبراهيم ،معجم ديوان األدب ،تحقيق :أحمد مختار ،مراجعة :إبراهيم أنيس (القاهرة:
مؤسسة دار الشعب ،د.ط1404 ،ه0223 /م) ج ،3ص .052والجوهري ،الصحاح ،ج ،3ص .1320وابن
فارس ،مقاييس اللغة ،ج ،6ص .134 -133وابن منظور :محمد بن مكرم ،لسان العرب (بيروت :دار صادر،

ط1414 ،3ه) ج ،8ص.420

)  )2ابن سيده :علي بن إسماعيل ،المحكم والمحيط األعظم ،تحقيق :عبدالحميد هنداوي (بيروت :دار الكتب
العلمية ،ط1401 ،1ه0222 /م) ج ،0ص.074 -073

)َّ )3
النجار :عبدالمجيد ،في فقه التدين فهما وتنزيال ،تقديم :عمر حسنة (د.م :د.ن ،د.ط ،د.ت) ص.52
) َّ )4
النجار ،خالفة اإلنسان بين الوحي والعقل بحث في جدلية النص والعقل والواقع (هيرندن -فيرجينيا-
الواليات المتحدة األمريكية :المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،ط1402 ،3ه0222 /م) ص.115
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وتجدر اإلشارة هنا إلى َّ
أن بعض المفسرين استخدموا لفظ (تطبيق) بدل (تنزيل) ،أمثال
رشيد رضا( ،)1ومنهم من استخدم المصطلحين معا مثل ابن القيم( ،)2وابن باديس( ،)3ومنهم من
َن َّز َل اآليات على الواقع دون ذكر أي منهما ،مثل ابن عثيمين(.)4
ومما سبق تخلص الباحثة إلىَّ :
تامة،
أن تنزيل اآليات ال يتم إال بمعرفة الواقع معرفة َّ
ومعرفة اآليات المراد تنزيلها؛ وبمعرفة كل منهما يتم إصدار الحكم الشرعي وفق مقاصد الشريعة.

) ُ )1ينظر :رشيد رضا ،تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (د.م :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،د.ط،
1222م) ج ،4ص ،117وج ،7ص.127

2
وخرج
) ) ُينظر :ابن القيم ،محمد بن أبي بكر ،بدائع التفسير الجامع لما فسره اإلمام ابن قيم الجوزية ،جمعه َّ

أحاديثه :يسري السيد ،وراجعه :صالح الشامي (المملكة العربية السعودية :دار ابن الجوزي ،ط1407 ،1ه) ج،0

ص.313

)ُ )3ينظر :ابن باديس :عبدالحميد محمد ،تفسير ابن باديس (في مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير)،

تحقيق :أحمد شمس الدين (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1ه1225 /م) ص ،146وص.173

)ُ )4ينظر :ابن عثيمين :محمد بن صالح ،تنزيل اآليات على الواقع المعاصر عند الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل،

كتبه :أحمد البريدي (الشبكة العنكبوتية :مداد1408 ،ه0227 /م).http://midad.com/article/195940/،
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المطلب الثاني :نشأة تنزيل اآليات على الواقع
لقد نشأ تنزيل اآليات على الواقع قديما ِ
ووج َد أصله في السَّنة وأقوال الصحابة( ،)1ومن
ً
َن رس َ َّ ِ
صلَّى اهللُ َعلَي ِه
ول الله َ
شواهد ذلك ما أخبر به علي بن أبي طالب -رضي اهلل عنه<<-أ َّ َ ُ
وسلَّم طَرقَه وفَ ِ
صلَِّي ِ
ت َّ
ول اللَّ ِه،
النبِ ِّي َعلَي ِه َّ
تَ :يا َر ُس َ
ان؟» فَ ُقل ُ
اط َمةَ بِن َ
السالَ ُم لَيلَةً ،فَقَا َل« :أَالَ تُ َ
َََ َ ُ َ
ِ
ِ
أَنفُس َنا بِيِد اللَّ ِه ،فَِإ َذا َشاء أَن يبعثََنا بعثََنا ،فَانصر َ ِ
ين ُقل َنا َذل َك َولَم َيرِجع إِلَ َّي َشيًئا ،ثَُّم َسمعتُهُ
ُ َ
فح َ
َ َ ََ
َ
ََ
وهو مو ٍّل يض ِر ِ
ان ِ
ان أَكثََر َشيء َج َد ًال} [الكهف.)2(>>]54 :
ُ
َ َُ ُ َ َ
اإلن َس ُ
ب فَخ َذهَُ ،و ُه َو َيقُو ُلَ { :و َك َ
واآلية السابقة جزء من آيات جاء مساقها في الكافرين ،إال أن النبي -صلى اهلل عليه
فنزلها على تلك الحادثة؛ وال يلزم من عدم نزول اآلية فيه
وسلم -رأى ّأنها مناسبة لما سمع ووقع ّ
(يعني :علي بن أبي طالب)أال يدخل في العموم منها وهو لفظ اإلنسان( ،)3فهو لفظ عام ُيطلق
كافرا ،وهذا يدل على أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص
على كل من اتصف باإلنسانية ً
مؤمنا أو ً
السبب ،ولو كان هناك سبب خاص َّ
فإن (ظاهر القرآن وسبب النزول ال ينافي تفسير اآلية بظاهر

1
الطيار :مقاالت في علوم القرآن وأصول التفسير (الرياض :مركز تفسير للدراسات القرآنية ،ط،0
) ) ُينظرّ :
1436ه0215 /م) ج ،1ص.362

) )2أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب التهجد ،باب :تحريض النبي -صلى اهلل عليه وسلم -على صالة الليل
والنوافل من غير إيجاب ،ص ،128رقم (.)1107

) )3يرى الضامر أن قول النبي -صلى اهلل عليه وسلم -السابق جاء على سبيل االستشهاد وليس التنزيل ،وعلَّ َل
أحدا من المفسرين َّ
لقوله؛ َّ
عد هذه الرواية من أسباب نزول اآليةُ.ينظر :الضامر :عبدالعزيز ،تنزيل
بأنه لم يجد ً
اآليات على الواقع -نظرة تأصيلية (بيروت :دار ابن حزم ،ط1435 ،1ه0214 /م) ص .46وترى الباحثة عدم

ينزل من اآليات على
اشتراط ورود سبب نزول لآلية ،لكي يتم تنزيل اآليات على والواقع؛ وا ّال لزم من قوله أن ال ّ
الواقع إال ما له سبب نزول ،وهذا ينافي ما ذكره من أمثلة في بقية كتابه! ،كما ينافي صالحية هذا الكتاب لكل
أيضا.
زمان ومكان؛ إذا علم بأن أغلب القرآن نزل
ابتداء بال سبب .ولما ذكر في المتن ً
ً
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عمومها ،وايراد النبي -صلى اهلل عليه وسلم -اآلية على قول علي -رضي اهلل عنه -دليل على
عموم اآلية الكريمة)(.)1
لذلك قال ابن تيمية" :لم يقل أحد من علماء المسلمين إ ّن عمومات الكتاب والسنة تختص
بالشخص المعين وانما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه وال يكون
العموم فيها بحسب اللفظ.
نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن
واآلية التي لها سبب معين إن كانت ًا
أمر أو ً
كان بمنزلته ،وان كانت خب ار بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته
أيضا"(.)2
وهذا ما فهمه الصحابة -رضي اهلل عنهم -ويظهر ذلك في فعل أبي بكر الصديق عند
الناس من شدة النازلة عليهم ،فصعد المنبر وقال:
وفاة النبي -صلى اهلل عليه وسلم -حين ُذهل ّ
َما بع ُد فَمن َك ِ
ان ِمن ُكم
صلَّى اهللُ َعلَي ِه َو َسلَّ َم ،فَِإ َّن ُم َح َّم ًدا قَد َم َ
اتَ ،و َمن َك َ
َ
ان من ُكم َيعُب ُد ُم َح َّم ًدا َ
<<أ َّ َ َ
ال اللَّهَُ { :و َما ُم َح َّم ٌد ِإ َّال َر ُسو ٌل قَد َخَلت ِمن قَبِل ِه الر ُس ُل} [آل
وت ،قَ َ
َيعُب ُد اللَّهَ فَِإ َّن اللَّهَ َح ٌّي الَ َي ُم ُ
() 3
عمران ]144 :إِلَى قَولِ ِه { َّ ِ
ونزلها على الواقع
ين} [آل عمران ، >>]144 :فذكر اآلية ّ
الشاك ِر َ

فأنهى بها الخالف.

)ُ )1ينظر :الشنقيطي ،أضواء البيان ،ج ،3ص.320
) )2ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج ،13ص.332

)  )3أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الجنائز ،باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه،
ص ،017رقم (1041و.)1040
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ومما سبق يستفاد َّ
بنص أو داللة(.)1
أن كل حادثة ونازلة هلل فيها حكم ُيعرف ٍّ
لذا قال الشافعي" :فليست تنزل بأحد من أهل دين اهلل نازلة إال وفي كتاب اهلل الدليل على

سبيل الهدى فيها"(.)2
ومن تنزيل اآليات على الواقع في عهد الصحابة ما ورد "عن ابن عمر رضي اهلل عنهما
أن عمر رضي اهلل عنه رأى في يد جابر بن عبد اهلل درهما فقال :ما هذا الدرهم؟ قال :أريد أن
أشتري به لحما ألهلي قرموا إليه( ،)3فقال :أفكلما اشتهيتم شيئا اشتريتموه؟! أين تذهب عنكم هذه
اآلية{...أَذ َهبتُم طَي َِّباتِ ُكم ِفي َح َياتِ ُك ُم الدن َيا َواستَمتَعتُم بِهَا[ }...األحقاف.)4("]02 :
ض
هذه اآلية وردت في حق الكافرين
ً
يعا لهم بدليل قوله تعالىَ { :وَيوَم ُيع َر ُ
توبيخا وتقر ً
َِّ
ين َكفَُروا َعلَى َّ
الن ِار......اآلية} [األحقاف ،]02 :وفيها موعظة ألهل التقوى من المؤمنين؛
الذ َ
ونزلها على أهل اإليمان(.)5
لذلك استشهد بها أمير المؤمنين ّ
كما حكم ابن عمر على الخوارج أنهم شرار خلق اهلل؛ فقال« :إَِّنهُ ُم انطَلَقُوا إِلَى َآيات َن َزلَت
ِ
ِ
ين»(.)6
في ال ُكفَّ ِار ،فَ َج َعلُ َ
المؤ ِمن َ
وها َعلَى ُ
)ُ )1ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،1ص.82
) )2الشافعي ،الرسالة ،ج ،1ص.02
) )3قرموا إليه :اشتهوه.

) )4السيوطي ،الدر المنثور ،ج ،7ص.446 -445

) ُ )5ينظر :ابن عطية ،أبو محمد عبدالحق األندلسي ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،تحقيق:

عبدالسالم عبدالشافي (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1400 ،1ه) ج ،5ص .121 -122والرازي ،مفاتيح

الطيار ،مقاالت في علوم القرآن،
الغيب ،ج ،08ص .03وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،0ص .077و ّ

ج ،1ص.362

) )6أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ،باب :قتل الخوارج والملحدين بعد
إقامة الحجة عليهم ،ص.1030
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يحا ولكنه تنزي ٌل
ُيالحظ في قول ابن عمر أن الخوارج ّنزلوا اآليات على الواقع تنز ً
يال صر ً
حملوا اآليات ما ال تحتمل ،وفسروها على غير معناها ،وذلك في قوله انطلقوا إلى
خاطئ؛ ألنهم ّ
آيات :أي استشهدوا واستدلوا بها ،وقوله :فجعلوها :أيّ :نزلوها.
() 1
ق
وهذا ما قصده الخارجي الذي جاء إلى ابن أبزى  ،فق أر عليه{:ال َحم ُد ِللَّ ِه الَِّذي َخلَ َ

ِ
َِّ
ِ
الس ِ
ون} [األنعام ، ]1 :ثم قال له:
َّم َاوات َواألَر َ
ين َكفَُروا بِ َرِّب ِهم َيعدلُ َ
ور ثَُّم الذ َ
ض َو َج َع َل الظلُ َمات َوالن َ
َ
"أليس الذين كفروا بربهم يعدلون؟ قال :بلى! قال :وانصرف عنه الرجل ،فقال له رجل من القوم:
يا ابن أبزى ،إن هذا قد أراد تفسير هذه غير هذا! إنه رجل من الخوارج! فقال :ردوه علي .فلما
جاءه قال :هل تدري فيمن نزلت هذه اآلية؟ قال :ال! قال :إنها نزلت في أهل الكتاب ،اذهب ،وال
تضعها على غير حدها"(.)2
من قول ابن أبزى السابق (وال تضعها على غير حدها)؛ يستفاد النهي عن تنزيل اآليات
على الواقع في غير ما جاءت به ،وهو التنزيل الخاطئ الذي قصده الرجل بسؤاله؛ كي يستدل
باآلية على تكفير أهل القبلة ،وتنزيلها عليهم في أمر تحكيم علي بن أبي طالب -رضي اهلل عنه-
وهذا رأي الخوارج.
وسوف يأتي بيان أنواع تنزيل اآليات على الواقع في المباحث القادمة.

) )1ابن أبزى :هو عبدالرحمن الخزاعي سكن الكوفة ،مولى نافع بن الحارث ،قارئ لكتاب اهلل ،عالم بالفرائض.
ُينظر :ابن أبي خيثمة :أبوبكر أحمد ،التاريخ الكبير= تاريخ ابن أبي خيثمة -السفر الثالث ،تحقيق :صالح
وينظر :أبو نعيم :أحمد بن
فتحي (القاهرة :الفاروق الحديثة للطباعة ،ط1407 ،1ه0226 /م) ج ،1صُ .188
عبداهلل األصبهاني ،معرفة الصحابة ،تحقيق :عادل العزازي (الرياض :دار الوطن للنشر ،ط1412 ،1ه/

1228م) ج ،4ص.1803

) )2أخرجه الطبري ،جامع البيان ،ج ،11ص.053
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َما
أما تنزيل اآليات في عهد التابعين فمنه ما جاء عن قتادة في تفسير قوله تعالى...{ :فَأ َّ
الَِّذين ِفي ُقلُوبِ ِهم َزيمٌ فَيتَّبِعون ما تَ َشابه ِمنه ابتِ َغ ِ ِ ِ
اء تَأ ِويلِ ِه[ }...آل عمران ،]7 :أنه
ََ ُ
َ
اء الفت َنة َوابت َغ َ
َ
َ ُ َ َ
()2

الح ُرورّية( ،)1والسبئية
قال" :إن لم يكونوا َ

فال أدري من هم!"(.)3

والمراد من قول قتادة ،وأقوال السلف (نزلت هذه اآلية في كذا) ،و( نزلت في فالن) أنهم
يدخلون في معنى اآلية ،على سبيل القياس ،أو التمثيل ،ال أنهم سبب نزولها ،لذا قال الزركشي:
"وقد عرف من عادة الصَّحابة والتابعين َّ
أن أحدهم إذا قال:نزلت هذه اآلية في كذا؛ فإنه يريد بذلك
أن هذه اآلية تتضمن هذا الحكم؛ ال َّ
أن هذا كان السبب في نزولها ،فهو من جنس االستدالل
على الحكم باآلية ،ال من جنس النقل لما وقع"( ،)4كما سيأتي في المبحث الثاني من الفصل
الثاني.
وقال الطبري (ت312 :ه)" :وهذه اآلية وان كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من
تأويال منه لبعض
أهل الشرك ،فإنه معني بها كل مبتدع في دين اهلل بدعة فمال قلبه إليها،
ً
كائنا من كان ،وأي أصناف المبتدعة كان من أهل النصرانية كان أو
متشابه آيالقرآنً .........،
اليهودية أو المجوسية ،أو كان سبئيا،أو حروريا ،أو قدريا ،أو جهميا.)5("...
) )1الحرورية :هم الخوارج ثاروا على علي بن أبي طالب -رضي اهلل عنه -وكفَّروه ،وسبب تسميتهم بالحرورية؛
ألنهم خرجوا عليه من الكوفة وعسكروا بقرية قريب من الكوفة يقال لهاَ :ح ُروراءُ .ينظر :الذهبي :محمد بن أحمد،

تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ،تحقيق :بشار عواد معروف (د.م :دار الغرب اإلسالمي ،ط،1

0223م) ج ،0ص.333

2
ثم غال ِف ِ
ِ
يه َحتَّى زعم أنه
ان َن ًبياَّ ،
) ) وهم" :أتباع عبداهلل بن سبأ الذي غال في علي -رضي اهلل َعنهَُ -وزعم أنه َك َ
ِ
ِ
ق بين
قوما من غواة ال ُكوفَة ."...عبدالقاهر البغدادي :أبو منصور بن طاهر بن محمد ،الفَ ْر ُ
إلَه ودعا إلى َذلك ً
ِ
الف َرق وبيان الفرقة الناجية (بيروت :دار اآلفاق الجديدة ،ط1277 ،0م) ص.003
) )3أخرجه الطبري ،جامع البيان ،ج ،6ص.187

مكرر .ونقله عنه السيوطي ،اإلتقان ،ج ،1ص.115
ًا
) )4الزركشي ،البرهان ،ج ،1ص .32فصل فيما نزل
) )5الطبري ،جامع البيان ،ص.128
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وقول الطبري السابق هو تنزيل لآلية على كل أصناف المبتدعة ،في عصره وغيره.
ِ
َِّ
ون ِفي
وقد ورد عن محمد بن سيرين ً
ين ُي َجادلُ َ
أيضا في تفسير قوله تعالى{ :أَلَم تََر إِلَى الذ َ
ِ َّ ِ
ون} [غافرَّ ،]62 :أنه قال" :إن لم تكن هذه اآلية نزلت في القدرية ،فإني ال
َآيات الله أََّنى ُيص َرفُ َ
أدري فيمن نزلت"(.)1
وهكذا استمر تنزيل اآليات على الواقع بعد الصحابة والتابعين ،ففي عصر الدولة
العباسية في المشرق منها كان السمعاني (ت482:ه) الذي ربط القرآن بواقعه ولم يفسره بمعزل
ِ
ِ
َّ ِ
يح اب ُن
عنه؛ ومن ذلك تفسيره لقوله تعالىَ { :وقَالَ ِت ال َيهُ ُ
ص َارى ال َمس ُ
ود ُع َزيٌر اب ُن الله َوقَالَت النَّ َ
ود ُع َزيٌر اب ُن اللَّ ِه} :هؤالء قوم كانوا في المدينة أفناهم
اللَّ ِه[ }...التوبة ،]32 :قال فيَ { :وقَالَ ِت ال َيهُ ُ
السيف( ،)2ثم ّنزل اآلية على واقعه؛ فقال" :وأما اآلن فال يقول منهم أحد هذا"،وفي قوله تعالى:
{ َوقَالَت َّ
ص َارى ال َم ِسيح ابن اهلل} قال" :هم على ذلك اآلن"(.)3
الن َ
وابن عطية األندلسي في المغرب (ت540:ه) أشار في عدد من األمثلة في عصره،
ِ َِّ
ون ال َكلِ َم
ّ
ين َه ُ
ادوا ُي َحِّرفُ َ
ونزل اآليات على واقعه ،ومن ذلك عند تفسيره لقوله تعالى{ :م َن الذ َ

َعن

مو ِ
اض ِع ِه[ }...النساء ،]46 :ذكر جفاء اليهود في خطابهم للنبي -صلى اهلل عليه وسلم،-
ََ
توهينا له ،ثم قال" :وهذا اللَّي باللسان إلى خالف ما في القلب موجود حتى
واستخفافهم في الدين
ً
اآلن في بني إسرائيل ،ويحفظ منه في عصرنا أمثلة ،إال َّأنه ال يليق ذكرها بهذا الكتاب"(.)4

) )1أخرجه الطبري ،جامع البيان ،ج ،01ص.413

)ُ )2ينظر :السمعاني :أبو المظفر منصور المروزي ،تفسير القرآن ،تحقيق :ياسر إبراهيم ،وغنيم عباس (الرياض:
دار الوطن ،ط1418 ،1ه1227 /م) ج ،0ص.320

) )3المرجع السابق ،ج ،0ص .320وللمزيد ُينظر :ج ،3ص.545

)  )4ابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،0ص .60ونقله عنه أبو حيان األندلسي ،البحر المحيط في التفسير،

تحقيق :صدقي محمد (بيروت :دار الفكر ،د.ط1402 ،ه) ج ،3ص.663
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كذالك ابن العربي (ت543 :ه) الذي حفل تفسيره بتنزيل اآليات على واقعه بمستجداته
ونوازله ،وقضاياه الفقهية والتشريعية ،ومن ذلك عند تفسيره لقوله تعالىَ ...{ :ذ ِ
ات ال ِع َم ِاد} [الفجر:
 ،]7فقد َّ
وبين أن ذلك من أشراط الساعة،
حذر من التطاول في البنيان ،والتفاخر بتشييد الحجارةّ ،
أن النبي -صلى اهلل عليه وسلم -توفي وما
ثم ندب لألعمال الصالحة النافعة في اآلخرة ،وذكر ّ
وضع لبنة على لبنة ،وختم كالمه بقوله" :ثم تطاولنا في بنياننا ،وزخرفنا مساجدنا ،وعطلنا قلوبنا
وأبداننا ،واهلل المستعان"(.)1
َّ
عددا من التنزيل لآليات
أيضا (ت626 :ه) في تفسيره ً
كما سطر الرازي في المشرق ً
َِّ
ير ِم َن األَح َب ِار َوالره َب ِ
ون أَم َوا َل
آمُنوا إِ َّن َكثِ ًا
ان لََيأ ُكلُ َ
على الواقع ،كتفسيره لقوله تعالىَ { :ياأَيهَا الذ َ
ين َ
اس بِالب ِ
َّ
اط ِل[ }...التوبة ،]34 :فبعد أن بيَّن َّ
أن اهلل وصف رؤساء اليهود والنَّصارى بالطَّمع
الن ِ َ
وفخرا ،قال" :ولعمري من تأمل أحوال أهل الناموس
والحرص على أخذ أموال النَّاس بالباطل ًا
تجبر ً
والتزوير في زماننا وجد هذه اآليات كأنها ما أُنزلت إال في شأنهم وفي شرح أحوالهم ،فترى الواحد
منهم َّ
يد ِعي َّأنه ال يلتفت إلى الدنيا وال يتعلق خاطره بجميع المخلوقات ،و َّأنه في الطهارة والعصمة
مثل المالئكة المقربين؛ حتى إذا آل األمر إلى الرغيف الواحد تراه يتهالك عليه ويتحمل نهاية الذل
والدناءة في تحصيله"(.)2
دون القرطبي(ت671:ه) في تفسيره شدائد
وبعد سقوط الدولة العباسية (ت656:ه) َّ
الدهر ونوازله التي اجتاحت األندلس وأهلها ،حتى سقطت في أيدي َّ
النصارى ،وتفكك المسلمون
وضعفوا واستولى األعداء على ديارهم وأموالهم وأهليهم ،فما كان منه إال أن دعاهم إلى كتاب اهلل
) )1ابن العربي ،أحكام القرآن ،ج ،4ص.323

) )2فخر الدين الرازي :أبو عبداهلل محمد بن عمر ،مفاتيح الغيب= التفسير الكبير (بيروت :دار إحياء التراث
العربي ،ط1402 ،3ه) ج ،16ص.34 -33
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وذكرُهم بحل قضاياهم بهَّ ،
َّ
وحذرهم من استباحت بعضهم دماء بعضهم وأموالهم ،ومن ذلك عند
ث َعلَي ُكم َع َذ ًابا ِمن فَوِق ُكم أَو ِمن تَح ِت أَرُجلِ ُكم أَو
تفسيره لقوله تعالىُ { :قل ُه َو القَ ِاد ُر َعلَى أَن َيب َع َ
ض ُكم َبأ َس َبعض[ }...األنعام ،]65 :حيث قال" :فقد لبسنا العدو في ديارنا
َيلبِ َس ُكم ِش َي ًعا َوُيِذ َ
يق َبع َ
بعضا واستباحة بعضنا أموال
واستولى على أنفسنا وأموالنا ،مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا
ً
بعض ،نعوذ باهلل من الفتن ما ظهر منها وما بطن"(.)1
وفي زمن العصر المملوكي(648ه203 -ه) الذي اتهم بعصر الجمود!( ،)2امتألت
عدد من التفاسير بتنزيل اآليات على الواقع ،ولم تكن تلك التفاسير بمعزل عن األحداث والوقائع
والمسائل المستجدة؛ فهذا أبو حيان األندلسي عند تفسيره لقوله تعالىَ ...{ :واتََّب ُعوا َما تَتلُو
اطين علَى مل ِك سلَيمان وما َكفَر سلَيمان ولَ ِك َّن َّ ِ
َّ ِ
ِّ
ون َّ
اس السِّح َر}...
ين َكفَُروا ُي َعل ُم َ
الش َياط َ
الن َ
الش َي ُ َ ُ
ُ َ َ ََ َ ُ َ ُ َ
[البقرة ،]120 :بعد أن نقل األقوال في حقيقة السحرَّ ،
أكد َّ
موجودا؛ لنطق القرآن
أن السحر كان
ً
والسنة الصحيحة به ،ثم قال" :وأما في زماننا اآلن ،فكل ما وقفنا عليه في الكتب ،فهو كذب
وافتراء ،ال يترتب عليه شيء ،وال يصح منه شيء ألبته .وكذلك العزائم وضرب المندل ،والناس
الذين يعتقد فيهم أنهم عقالء ،يصدقون بهذه األشياء ،ويصغون إلى سماعها .وقد رأيت بعض من

) )1القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،7ص.12 -2

) )2ذكر ذلك الضامر في كتابه( :تنزيل اآليات على الواقع عند المفسرين -دراسة وتطبيق ،ص .)63وترى
الباحثة َّ
أن هذا العصر لم يخلوا من التجديد واالبتكار كباقي العصور ،فقد كان فيه أبو حيان ،وابن القيم ،وابن

كثير ،والبقاعي وغيرهم كثير .وقد نقل الزركشي عن بعض أشياخه قولهم :إن العلوم ثالثة وذكر منها :علم ال
نضج وال احترق وهو علم البيان والتفسيرُ .ينظر :الزركشي ،المنثور في القواعد الفقهية (الكويت :و ازرة األوقاف،

ط1425 ،0ه1285 /م) ج ،1ص.70
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ينتمي إلى العلم ،إذا أفلس وضع كتبا وذكر فيها أشياء من رأسه ،وباعها في األسواق بالدراهم
الجيدة.)1("......
حث ابن القيم (ت751:ه) على تنزيل اآليات على الواقع ،و َّ
كما َّ
أكد َّ
أن خطاب القرآن
ات واعملُوا ِ
َّ ِ
ِ
ون
صال ًحا إِِّني بِ َما تَع َملُ َ
َ
عام ،فعند تفسيره لقوله تعالىَ { :يا أَيهَا الر ُس ُل ُكلُوا م َن الطي َِّب َ َ
ُمةً و ِ
ِ
اح َدةً َوأ ََنا َرب ُكم فَاتَّقُ ِ
ون ( )50فَتَقَطَّ ُعوا أَم َرُهم َبي َنهُم ُزُب ًار ُكل ِحزب
يم (َ )51وِا َّن َهِذ ِه أ َّ
َعل ٌ
ُمتُ ُكم أ َّ َ
ون} [المؤمنون ،]53 - 51 :بيَّن َّ
أن اهلل ذم الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرا ،وفرح
بِ َما لَ َدي ِهم فَ ِرُح َ
كل حزب بما لديهم ،و َّ
أن اهلل أمر الرسل بما أمر به األمم وهو أكل الطيبات وعمل الصالحات
وعبادة اهلل وحده ،و ّأال يتفرقوا في الدين؛ فامتثل الرسل ألمر اهلل تعالى ،حتى نشأت خلوف قطَّعوا
ونزلها على الواقع
أمرهم بينهم ز ًا
بر كل حزب بما لديهم فرحون ،ثم قال" :فمن تدبر هذه اآليات ّ
تبين له حقيقة الحال ،وعلم من أي الحزبين هو ،واهلل المستعان"(.)2
ولم يخ ُل تفسير ابن كثير (ت774:ه) من تنزيل لآليات على الواقع ،ومن أمثلة ذلك،
ِ
ِ َّ ِ
ِِ ِ
ون} [المائدة:
ون َو َمن أَح َس ُن م َن الله ُحك ًما لقَوم ُيوِقُن َ
عند تفسيره لقوله تعالى{ :أَفَ ُحك َم ال َجاهليَّة َيب ُغ َ
ّ ،]52بين َّ
أن اهلل تعالى ُينكر على من خرج عن حكمه العدل إلى حكم من سواه ،كحكم الجاهلية
تبعا لألهواء واآلراء ،ثم قال" :وكما يحكم به التتار من
التي وضعها الرجال بال دليل شرعي ،بل ً
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان ،الذي وضع لهم الياسق ،وهو عبارة عن كتاب
مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى ،من اليهودية والنصرانية والملة اإلسالمية ،وفيها
) )1أبو حيان األندلسي ،البحر المحيط ،ج ،1ص .505ولإلطالع على مزيد من األمثلةُ ،ينظر :ج ،1ص،312

وص .460وج ،3ص.663

2
ونسق مادته :صالح أحمد (المملكة
وخرج أحاديثه :يسري السيد ،راجعه ّ
) ) ابن القيم ،بدائع التفسير ،جمعه ّ
وينظر :إعالم الموقعين ،ج ،0ص.004
العربية السعودية :دار ابن الجوزي ،ط1407 ،1ه) ج ،0صُ .008
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متبعا ،يقدمونها على الحكم
كثير من األحكام أخذها من مجرد نظره وهواه ،فصارت في بنيه شرًعا ً
بكتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم .ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله ،حتى
يرجع إلى حكم اهلل ورسوله -صلى اهلل عليه وسلم -فال يحكم سواه في قليل وال كثير"(.)1
كذلك البقاعي (ت885 :ه) ربط اآليات بواقعه ،فعند تفسير قوله تعالى{ :الم ()1
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُغلِ َب ِت الروم (ِ )0في أَد َنى األَر ِ
ين لِلَّ ِه األَم ُر ِمن
ون ( )3في بِض ِع سن َ
ض َو ُهم من َبعد َغلَبِ ِهم َس َيغلُب َ
ُ
ِ
ون} [الروم ،]4 - 1 :قال" :ومن أعاجيب ما دخل تحت مفهوم
قَب ُل َو ِمن َبع ُد َوَيو َمئذ َيف َرُح ال ُمؤ ِمُن َ
اآلية من لطائف المعجزات في باطن اإلشارة وتلويحها َّ
أن زماننا هذا كان قد غلب فيه على ملك
مصر جندها الغرباء من الترك وغيرهم ،ثم اختص به الشراكسة منهم من نحو مائة
سنة.)2("......
وهكذا ُو ِج َد تنزيل اآليات على الواقع في العديد من تفاسير المتقدمين مما يدل على َّ
أن
ودفاعا عن هذا العلم يقول
علم التفسير والبيان من العلوم التي لم تصب بالجمود كما قيل،
ً
الطيَّار" :إن بعض العلوم قد سبقت الكتابة في تاريخه ،أو مناهجه ،أو مسائله ،وهذا السبق أَثََّر
في الكالم على تاريخ التفسير ،وذلك حينما جاء المعاصرون ليكتبوا عن تاريخ التفسير استفادوا

1
وينظر :ج ،1ص ،35وص ،122وج ،5ص ،156وج،6
) ) ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،3صُ .131

ص.180

) )2البقاعي :إبراهيم بن عمر ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور (القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي ،د.ط ،د.ت)

وينظر :ج ،1ص ،401وج ،2ص.316
ج،15صُ .07
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من الذين كتبوا في تاريخ الحديث والفقه وأصوله  .....الخ .فطبقوا ما يقال في تاريخ علم ما على
التفسير ،وجعلوا المسألة فيهما متوافقة ،مع أن البون بين العلمين شاسع فيها.)1("....،
ولم يغب تنزيل اآليات على الواقع في تفاسير المتأخرين كذلك؛ أمثال رشيد رضا
1354ه) ،وأحمد المراغي

()3

()2

(ت:

َِّ
ون
ين َيأ ُكلُ َ
(ت1371:ه) الذي وضَّح في تفسيره لقوله تعالى{ :الذ َ

ون إِ َّال َكما َيقُوم الَِّذي َيتَ َخبَّطُهُ َّ
ان ِم َن ال َم ِّس[ }...البقرة ،]075 :حال بعض
ِّ
الشيطَ ُ
وم َ
َ
الرَبا َال َيقُ ُ
ُ
المسلمين ومدى تأثرهم بالغرب ومناداتهم بالربا؛ حيث قال" :زعم كثير من المسلمين الذين ذهبوا
الربا في اإلسالم
إلى بالد الغرب ،بالد المدنية والحضارة ،ونهلوا من مناهل العلم هناك ،أن تحريم ِّ
هو العقبة الكؤود في مجاراة األمم اإلسالمية للبالد الغربية في الثروة التي هي مناط العزة والقوة
في العصر الحديث ،ويحتجون َّ
بأن المسلمين ما منوا بالفقر وذهبت أموالهم إلى أيدي األجانب إال
بتحريم الربا ،فإنهم الحتياجهم إلى األموال يأخذونها من األجانب بالربا الفاحش ،ومن كان منهم

)  )1الطيَّار ،تاريخ التفسير (العهد النبوي ،وعهد الصحابة)( ،بحث منشور في ملتقى أهل التفسير/4/5 ،
1433ه) /https://vb.tafsir.net/tafsir30300
)ُ )2ينظر :رشيد رضا ،تفسير القرآن الحكيم= تفسير المنار (القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،د.ط،
وينظر :الضامر ،تنزيل اآليات على
1222م) ج ،1ص ،66ص ،85ص ،152ج ،0ص ،23ج ،4صُ .18
الواقع ،ص .160 -142فقد درس بعض ما جاء في تفسير المنار من تطبيق اآليات على الواقع ،ووضح

عالقتها بالواقع المعاصر للرشيد رضا؛ مما يغني عن ذكرها هنا.

)  )3وهو :أحمد بن مصطفى ،مفسر مصري من العلماء ،له عدة كتب ،منها :تفسير المراغي ،والحسبة في
اإلسالم ،توفي بالقاهرةُ .ينظر :الزركلي ،خير الدين بن محمود ،األعالم (د.م :دار العلم للماليين ،ط ،15أيار/

مايو 0220م) ج ،1ص.058
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غنيا ال يعطى ماله بالربا ،فمال الفقير يذهب ،ومال الغنى ال ينمو ،وهم يريدون بذلك أن الدين قد
ّ
وقف عقبة كأداء في أهم مسألة عمرانية اجتماعية"(.)1
ثم َّ
رد مزاعمهم وأعرب عن أخطاءهم ،فقال" :وهذه حجة أوهى من بيت العنكبوت ،وأوهام
يزينها لهم الشيطان لم يمحصوها حق التمحيص ،فإن المسلمين في هذا العصر ال يح ّكمون الدين
في شيء من أعمالهم ومكاسبهم........،وفي الحق أن المسلمين قد نبذوا الدين وراءهم ظهريا،
فلم يبق منه إال تقاليد وعادات ورثوها من آبائهم وأجدادهم ،فالدين لم يكن عائقًا لهم عن الرقى،
بل هو خير األديان في الدعوة إلى العمل ،والحث على الكسب.)2( ".....
أيضا عبدالحميد بن باديس(()3ت1352 :ه) ،وسيد قطب
وممن َّنزل اآليات على واقعه ً
(ت1386 :ه) وقد ناقش بعض تطبيقاتهما الضامر في كتابه (،) 4كما أثرى عبدالرحمن
() 5
َِّ
ين
الدوسري (ت1322 :ه) تفسيره بتنزيل اآليات على واقعة؛ فعند تفسيره لقوله تعالى{ :الذ َ

ون بِال َغي ِب} [البقرة ،]3 :تكلم عن صفات من يؤمنون بالغيب ،واستحقاقهم األمن في الدنيا
ُيؤ ِمُن َ

)ُ )1ينظر :المراغي ،تفسير المراغي (القاهرة :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر ،ط،1
1365ه1246 /م) ج ،3ص.56

2
وينظر :ج ،0ص ،141ج ،3ص ،44وص ،75ج ،5ص.17
) ) المراغي ،المرجع السابقُ .

) )3وهو :عبدالحميد بن محمد المصطفى بن مكي ،رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر منذ(1231م) وحتى
وفاته ،كان شديد الحمالت على االستعمار ،أصدر مجلة (الشهاب) علمية دينية أدبية ،له تفسير القرآن الكريم،

توفي بقسنطينةُ .ينظر :الزركلي ،األعالم ،ج ،3ص.082

)ُ )4ينظر :الضامر ،تنزيل اآليات على الواقع ،طبعة دبي ،ص .186 -171وطبعة دار ابن حزم ،ص-185
ص.121

) )5وهو :عبدالرحمن بن محمد آل نادر ،ولد في البحرين سنة 1300ه ،ونشأ وتعلم في الكويت ،له العديد من

المؤلفات ،منها صفوة اآلثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ،واألجوبة المفيدة لمهمات العقيدةُ .ينظر :الطيار،

سليمان بن ناصر ،حياة الداعية الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري -رحمه اهلل ،إشراف :عبدالعزيز الفالح،

إخراج ونشر :عبدالمحسن الزكري (المملكة العربية السعودية :مكتبة الرشد ،د.ط ،د.ت) ص ،32وص.405
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واآلخرة ،ثم تطرق للحديث عن بعض األصناف في وقته ،فقال" :وبعكس ما يزعمه بعض
العلمانيين ممن أبرزته الثقافة الماسونية في ميدان الصحافة في هذا الزمان ،حيث زعم _ بكل إفك
ووقاحة_ أن الدين _ الذي هو سبيل تأمين ما بعد الحياة_ قد ذهب بأمن الحياة ذاتها! وزعمه هذا
طامعا بتأمين ما
أقبح المغالطات ،وأفحش أنواع الكذب المفضوح؛ ألن الذي يترسم ُخطى الدين
ً
بعد الحياة هو الذي يسعى للحصول على األمن الصحيح في الدنيا واآلخرة"(.)1
كثير من هذا النوع ،بل قد أُلفت في ذلك
شيئا ًا
أما في عصرنا "فقد حوت كتب التفسير ً
الكتب والرسائل مما يغني عن ذكرها"(.)2
وقد حوى تفسير الطريفي العديد من تنزيل اآليات على الواقع ،ومن ذلك :عند تفسير قوله
ِ
ِ
اع َد ِمن البي ِت وِاسم ِ
اهيم القَو ِ
ِ ِ
يم} [البقرة:
اعي ُل َرب ََّنا تَقَبَّل ِمَّنا إَِّن َك أَن َ
َ َ َ َ
ت السَّميعُ ال َعل ُ
تعالىَ { :وِاذ َيرفَعُ إب َر ُ َ
أن المراد به هنا هو :البناء والتشييد ،ثم تكلم عن عمارة
الرفع في القرآن ،و ّ
ّ ،]107بين معاني ّ
المساجد وصفتها ،ثم ذكر الحكمة من األذان فوق السطوح وهو اإلسماع ،و ّأنه مع حصول
ألن الصعود ليس ُسَّنة في ذاته ،ثم ّنزل اآليات على الواقع،
األجهزة الحديثة ،فال حاجة إلى ذلك؛ ّ
أما صنع المآذن والمنارات في المساجد ،فمستحب لكثرة الناس وتباعدهم عن المساجد في
فقال" :و َّ
زمنِنا ،وكثرة ما يمنع وصول الصوت إليهم من تطور البناء الذي يعزل الصوت ،وكثرة الموانع من

) )1الدوسري ،صفوة اآلثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم (المملكة العربية السعودية :دار ابن الجوزي ،ط،3
1432هـ) ج ،0ص.8

) )2زمزمي :يحيى بن محمد ،تنزيل اآليات على الواقع عند ابن القيم (المدينة المنورة :مجلة البحوث والدراسات
القرآنية ،العدد الرابع ،السنة الثانية) ص .33وأشار في الحاشية إلى كتاب الضامر.
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السماع من اآلالت والسيارات؛ فقد استُحب صنعُ المنارات والمآذن ليتحقق المقصود من
السماع"(.)1
قديما ،وعني به زمرة من
ومما سبق يمكن القول إن تنزيل اآليات على الواقع نشأ ً
المفسرين؛ إال أنه لم يفرد بالتأليف والتأصيل إال في عصرنا الراهن ،كما جاء في كتاب َّ
النجار(،)2
والضامر ومن بعدهم.
قديما وحديثًا؛ لمخالفة
ومع ذلك ال ُيسلم لكل ما ُنِّزل على الواقع في بعض التفاسير ً
بعضها لضوابط التنزيل( )3وأصوله التي سوف يأتي الحديث عنها في المباحث القادمة.

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.102 -112

)ُ )2ينظرَّ :
النجار ،خالفة اإلنسان بين الوحي والعقل ،ص.115

) )3نبه على ذلك الضامر في كتابهُ .ينظر :الضامر ،تنزيل اآليات على الواقع عند المفسرين ،ص.68 -67
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المبحث الثاني :أهمية تنزيل اآليات على الواقع وعالقته ببعض مسائل علوم القرآن.
المطلب األول :أهمية تنزيل اآليات على الواقع.
المطلب الثاني :عالقة تنزيل اآليات على الواقع ببعض مسائل علوم القرآن.
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المبحث الثاني :أهمية تنزيل اآليات وعالقته ببعض مسائل علوم القرآن
يذكر هذا المبحث أهمية تنزيل اآليات على الواقع في المطلب األول ،ويوضح عالقته
ببعض المسائل من خالل المطلب الثاني.
المطلب األول :أهمية تنزيل اآليات على الواقع.
تَقَ َدم في المبحث السابق الحديث عن نشأة تنزيل اآليات على الوقائع واألحداث عبر
قديما وحديثًا ،-ومدى ارتباط األوائل وتمسكهم بكتاب ربهم واللجوء إليه في حل
العصورً -
مشكالتهم ،واتخاذهم القرآن منهج حياة ،وهذا يؤكد أهمية هذا التنزيل وضرورته ،التي تتجلى في
النقاط اآلتية:
 -1بيان صالح القرآن الكريم لكل زمان ومكان؛ وأنه الكتاب الخالد الباقي الكفيل بتقديم
الحلول الناجعة لكل النوازل والوقائع المستجدة( ،فهو كتاب الدهر ،ومعجزته الخالدة ،الذي ال

يستقل بتفسيره ّإال الزمن)(.)1
 -0توضيح معاني اآليات وتقريبها للفهم من خالل تنزيلها على الواقع المعاصر.
 -3توثيق العالقة بين المسلمين والقرآن الكريم بحيث يكون منهج حياتهم والحكم بينهم،
يتدبرونه ويعملون به ،إلظهار محاسن هذا الدين وسمو تشريعاته.
 -4دعوة المسلمين إلحياء سنة الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم -وصحابته الكرام في
الرجوع إلى كتاب اهلل وتطبيقه في حياتهم والوقوف عند آياته.
) )1ابن باديس ،مجالس التذكير ،ج ،1ص .377بتصرف يسير.
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 -5إيقاظ األمة لحسن االستعداد للوقائع والمستجدات قبل نزولها ،ومعرفة عالجها وآثارها
بعد وقوعها؛ باستشراف المستقبل المستند على شواهد الماضي في كتاب اهلل ،ومن ّنزلوا اآليات
على واقعهم وسطروها في كتبهم ،وربطها بقرائن األحوال الحاضرة؛ واالستفادة منها.
 -6رد الشبهات التي تطعن بصالحية القرآن لكل زمان ومكان ،وتريد سلبه خاصية
الخلود.
 -7اكتشاف ثقافة المفسر وسمات عصره؛ من خالل دراسة فاحصة لتفسيره وتنزيله
لآليات على واقعه حسب حالة المسلمين الثقافية ،واالجتماعية ،واالعتقادية ،واألخالقية ،والفقهية،
والمذهبية(.)1
ومما سبق ترى الباحثة :أن الحاجة داعية إلى ضرورة تنزيل اآليات على الواقع الذي
يستوعب قضايا العصر ومسائله المستجدة ،ويعالجها وفق هدي الشريعة اإلسالمية ،وأنه يدخل
أوليا تحت مهمة التجديد لهذا الدين ،واحياء ما اندرس من معالمه(.)2
دخوًال ً

) )1الخالدي :صالح عبدالفتاح ،المنهج الحركي في ظالل القرآن (عمان :دار عمار ،ط1401 ،0ه0222 /م)
ص.168 -167
)  )2الجيزاني :محمد بن حسن ،فقه النوازل -دراسة تأصيلية تطبيقية (المملكة العربية السعودية :دار ابن
الجوزي ،ط1407 ،0ه0226 /م) ص.35
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المطلب الثاني :عالقة تنزيل اآليات على الواقع ببعض مسائل علوم القرآن
يرتبط تنزيل اآليات على الواقع بمسائل كثيرة من مسائل علوم القرآن ،اختارت الباحثة
منها هذه المسائل األربعة خشية اإلطالة.
منجما.
أواال :عالقته بمسألة الحكمة من نزول القرآن
ا
ثانيا :عالقته بمسألة صيغ النزول المحتملة.
ا
ثالثاا :عالقته بمسألة العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.
ابعا :عالقته بتدبر القرآن وتأمل معانيه.
را
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منجما
أواال :عالقته بمسألة الحكمة من نزول القرآن
ا
حضور واضحا في كتب علوم
ًا
منجما والتي كان لها
مسألة الحكمة من نزول القرآن
ً
القرآن ،من أهم المسائل التي يمكن االنطالق منها لتأصيل قضية تنزيل اآليات على الواقع(.)1
ال الَِّذين َكفَروا لَوَال ُنِّز َل علَي ِه القُرآن جملَةً و ِ
ِّت بِ ِه فُ َؤ َاد َك
فقد قال تعالىَ { :وقَ َ
اح َدةً َك َذلِ َك لُِنثَب َ
َ
َ ُ
ُ ُ َ
يال} [الفرقان ،]30 :فلم ينزل جملة واحدة كي ال يترك مرة واحدة؛ لثقل الشرائع على
َوَرتَّل َناهُ تَرتِ ً
النفوس ،وهذا يدل على سنة اهلل في التدرج في التشريع كما دل على ذلك قول عائشة -رضي اهلل
عنها<< -إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل ،فيها ذكر الجنة والنار ،حتى إذا ثاب
الناس إلى اإلسالم نزل الحالل والحرام ،ولو نزل أول شيء :ال تشربوا الخمر ،لقالوا :ال ندع
الخمر أبدا ،ولو نزل :ال تزنوا ،لقالوا :ال ندع الزنا أبدا.)2(">>...
يجيا؛
في قول أم المؤمنين السابق أشارت إلى الحكمة اإللهية في ترتيب نزول القرآن تدر ً
وذلك ليسهل قبوله في النفوس التي ُجبلت على النفرة من ترك المألوف ،ولو نزلت األحكام
أيضا
والشرائع دفعة واحدة لشق ذلك على المسلمين كما شق ذلك على بني إسرائيل ،ومن الحكم ً

أن يحكم النبي -صلى اهلل عليه وسلم -في كل حادثة ،وواقعة تستجد فيقوى ثباته ويطمئن قلبه(.)3
قدرها اهلل وقدر
فالقرآن نزل
منجما؛ ليطابق األسباب المؤقتة من النوازل والحوادث التي ّ
ً
نزولها(.)4

)ُ )1ينظر :الضامر :تنزيل اآليات على الواقع ،طبعة دار بن حزم ،ص.07

) )2أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب فضائل القرآن ،باب تأليف القرآن ،ص ،201رقم (.)4223

)ُ )3ينظر :السمرقندي :أبو الليث نصر بن محمد ،بحر العلوم (د.م :د.ن ،د.ط ،د.ت) ج ،0ص.537
)ُ )4ينظر :ابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،4ص.022
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الن ِ
كما قال تعالىَ { :وقُرًآنا فَ َرق َناهُ لِتَق َأرَهُ َعلَى َّ
يال} [اإلسراء:
اس َعلَى ُمكث َوَن َّزل َناهُ تَن ِز ً
شيئا بعد شيء؛ "بأسباب تقع في األرض من
،]126فقد أراد الحكيم سبحانه أن ينزل القرآن مفرقًا ً
أقوال وأفعال في أزمان محدودة معينة ،)1(".حسب مصالح األمة وحاجتها.
وال يعني ذلك أن يقال" :نزل الوحي حسب متطلبات الواقع ،أو كما يقول علماء األصول
وتبعا إلمكانيات تقبله"(.)2
طبقًا ألسباب النزول ً
ابتداء بدون سبب نزول خاص أو معين ،كآيات العقيدة
ألن معظم آيات القرآن نزلت
ً
شامخا يأوي إليه
بناء
ً
واإليمان ،وقد هدم بعضها الواقع القائم في ذلك المجتمع ،وأقام على أنقاضه ً
اإلنسان في جميع العصور ،وبعض آياته أسست معارف جديدة ليست مرتبطة بواقع معين ،سواء
أكان واقع عصر النزول أم غيره (كآيات خلق الطبيعة ،وتسخير السنن ،وخلق اإلنسان ،وقصص
األنبياء ،وغيرها)(.)3
وللنوازل والحوادث التي عالجها القرآن صور متعددة ،منها:
 -1اإلجابة على األسئلة المطروحة وتوجيهها :سواء كانت من المسلمين لمعرفة دينهم
ِ
ون َك َع ِن َّ
الشه ِر
ون[ }...البقرة ،]015 :وقولهَ { :يسأَلُ َ
والعمل به ،كقوله تعالىَ { :يسأَلُ َ
ون َك َما َذا ُينفقُ َ
الحرِام ِقتَال ِف ِ
يه[ }...البقرة ،]017 :أو أسئلة الكفار والمشركين للتأكد من نبوته -صلى اهلل عليه
ََ
) )1ابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،3ص.421

)ُ )2ينظر :حسن حنفي ،قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر (بيروت :دار التنوير ،ط )1283 ،0ص .20وقد
تصدى للرد عليه كل من :أحمد الطيب في كتابه التراث والتجديد ،حولية كلية الشريعة بجامعة قطر ،العدد (،)11
1223م ،ص .152 -132وكذلك :عدنان زرزور ،في كتابه علوم القرآن ،ص .143 -136ونقل ذلك عنهما:
الضامر ،في تنزيل اآليات على الواقع ،ص .32طبعة دبي.

)ُ )3ينظر :عدنان زرزور ،علوم القرآن (بيروت :المكتب اإلسالمي ،ط1436 ،11ه0214/م) ص.138
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ون َك َع ِن الرو ِح}...
وسلم -وصدق رسالته ،أو لتعجيزه واثارة الشبه ،كما قال تعالىَ { :وَيسأَلُ َ
ون َك َعن ِذي القَرَني ِن[ }...الكهف .]83 :وغير ذلك من
[اإلسراء ،]85 :وقوله تعالىَ { :وَيسأَلُ َ
األسئلة التي ابتدأت بيسألونك أو يستفتونك عن أمر ماض أو حاضر أو مستقبل ،فاهلل معه وهو
اك بِال َح ِّ
اضا وال
ق َوأَح َس َن تَف ِس ًا
ون َك بِ َمثَل إِ َّال ِجئ َن َ
القائلَ { :وَال َيأتُ َ
ير} [الفرقان ،]33 :فال يوردون اعتر ً
شبهة ،إال أنزل اهلل عليه الحق الدامم الذي يجيب أسئلتهم ،والتفسير الحسن الذي يبطل شبهتهم
ويذهب اعتراضهم(.)1
 -2تثبيت النبي -صلى اهلل عليه وسلم -وتأييده :فالوحي ينزل ،ويتجدد حينا بعد حين
لينصره على كيد الكائدين ،ويبصره بمكر الماكرين؛ فيقوى ثباته ،وثبات أتباعه على دينه ،وتنهزم
يال}
ت تَرَك ُن إِلَي ِهم َشيًئا َقلِ ً
جموع الكفار والمشركين وأعوانهم ،قال تعالىَ { :ولَوَال أَن ثَبَّت َن َ
اك لَقَد ِكد َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ين[ }...الفتح:
[اإلسراء ،]74 :وقال سبحانه...{ :فَأَن َز َل اللهُ َسك َينتَهُ َعلَى َر ُسولِه َو َعلَى ال ُمؤ ِمن َ
.]06
رويدا ،وتتعلم
رويدا ً
 -3مواكبة الوقائع المستجدة والتدرج في التشريع :لتتربي األمة ً
أحكام الشرع وتعمل به ،وتتبصر بالعواقب فتجتنب المزالق ،كبيان حكم الردة ،والظهار ،واللعان،
وقسم األنفال ،وحادثة اإلفك ،وغيرها مما نزل لسبب أو أكثر.
 -4إعالن حقيقة المنافقين وفضحهم :ببيان والئهم ألعداء الدين ،وسعيهم لتشويهه
والطعن في أعالمه ،والتعريض ببعض صفاتهم ليعرفوا فيتقوا.

)ُ )1ينظر :ابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،0ص.80
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ومما سبق يمكن القول :إن األحوال والمالبسات التي نزل عليها القرآن ليعالجها ،أو
يكشف حقيقتها ،أو يقومها ويوجهها تشمل عصر التنزيل وكل واقع وحادث الحق؛ فالقرآن تبيان
لكل شيء ،وفيه علم مصالح العباد في المعاش والمعاد ،أنذر به النبي -صلى اهلل عليه وسلم-
ِ
آن ِألُنِذ َرُكم بِ ِه َو َمن َبلَ َم}...
في عصره وهو لهم ولمن بلم ،كما قال تعالىَ ...{ :وأُوح َي إِلَ َّي َه َذا القُر ُ
[األنعام "،]12 :أي كل من بلم إليه من موجود ومعدوم سيوجد في األزمنة المستقبلة ،وفي هذه
اآلية من الداللة على شمول أحكام القرآن لمن سيوجد كشمولها لمن قد كان موجودا وقت
النزول.)1("..
وقال الطريفي :من لطف اهلل بعباده ،وحكمته في تشريعه ،أجَّل إنزال الحدود في بداية
اإلسالم؛ وذلك َّ
ألن معالم الشرائع السابقة قد طُ ِم َست في بيئة العرب ،فجاءت الشريعة بالتدرج في
ثم بالعقوبة،
بيان المحرمات التي ترتكب ،واآلثام التي تقترف؛ حتى يستقر في النفوس العلم بهاَّ ،
ولما استقرت الشريعة ،وأحكم اهلل تنزيله ،وأكمل الدين لألمة ،أوجب عليها العمل بالكتاب كلِّه ما
أمكن(.)2
واذا تبين ذلكَّ ،
فإن قضية تنزيل اآليات على الواقع المعاصر هي امتثال لهذه الحكمة
الجليلة ،وهي معالجة األحداث من خالل كالم اهلل تعالى إذ أن "القرآن هو القرآن ،والناس هم
الناس ،والصراع بين الحق والباطل قائم ،والمواقف متكررة وان تغيَّرت األسماء ،فما علينا إال أن
َن ِع َي كتاب اهلل تعالى ونتدبره ،وعندئذ سنجد فيه ما يعيد الحق إلى نصابه ،والعالَم إلى صوابه،

) )1الشوكاني :محمد بن علي بن محمد ،فتح القدير (دمشق -بيروت :دار ابن كثر ،دار الكلم الطيب ،ط،1
1414ه) ج ،0ص.102

)ُ )2ينظر :الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.175 -171
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فتتحرك عجلة التغيير من جديد كما كانت في عهد الصحابة -رضي اهلل عنهم ،-وذلك حين ما
َّ
حرر نصوص القرآن من قيد الزمان والمكان.)1("..
ُن ِّ

) )1السبت :خالد بن عثمان ،الخالصة في تدبر القرآن الكريم (د.م :دار الحضارة ،ط1437 ،1ه0216 /م)
ص.73
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ثانيا :عالقته بمسألة صيغ النزول المحتملة
ا
تقدم في المسألة السابقة أن من اآليات ما نزل لسبب معين ،ولمعرفة تفسير تلك اآليات
وقصد سبيلها يجب الوقوف على قصتها وبيان نزولها؛ ألن معرفة سبب النزول (طريق قوي في
تحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا)(.)1
فهم كتاب اهلل ،وهو أمر
ّ
ألن سبب النزول حكمه
وال يكون ذلك بغير الرواية والنقل الصحيح ممن شاهدوا التنزيل؛ " ّ
حكم الحديث المرفوع ال يقبل منه إال الصحيح المتصل اإلسناد ،ال الضعيف وال المقطوع"(.)2
وترد أسباب النزول بصيغتين ،هما:
 -1صيغة النزول الصريحة( ،)3وهي :نقل السبب لواقعة معينة للتصريح بذكر النزول؛
وصيغة ذلك أن يقال<< :فأنزل اهلل>> ،وصيغة <<فنزلت>>.
 -0صيغة النزول المحتملة ،وهي :نقل األسباب مفهومة لما تضمنه اآلية من أحكام ،أو
تمثيال لمن تشمله اآلية ،وصيم ذلك أن يقال<< :نزلت هذه اآلية في
تفسير لآلية بالقياس ،أو
ًا
ً
كذا>> ،و<<نزلت في فالن>>.
) )1نقله الزركشي عن ابن دقيق العيد (أبو الفتح القشيري)ُ .ينظر :الزركشي ،البرهان ،ج ،1ص .33النوع األول:
معرفة أسباب النزول .وذكره السيوطي دون أن ينسب القول ألحد معين ،قال(( :وقال غيره)) ،يقصد غير
الواحديُ .ينظر :السيوطي ،اإلتقان ،ج ،1ص .114النوع التاسع :معرفة سبب النزول.

) )2السيوطي ،مقامات السيوطي (قسطنطينية :إدارة الجوائب ،ط )1028 ،1ص ،24المقامات السندسية.

)  )3قال المزيني :أول من قسم أسباب النزول إلى صريحة ومحتملة :هو الزرقانيُ .ينظر :المزيني :خالد بن
سليمان ،المحرر في أسباب نزول القرآن (الدمام :دار ابن الجوزي ،ط1407 ،1ه0226 /م) ج ،1ص.114

شهبة:
وُينظر :الزرقاني ،مناهل العرفان ،ج ،1ص .114التعبير عن سبب النزول .ثم توبع على ذلكُ ،ينظر :أبو ُ
محمد بن محمد ،المدخل لدراسة القرآن الكريم (القاهرة :مكتبة السنة ،ط1403 ،0ه0223 /م) ص.144

وُينظر :القطان :مناع بن خليل ،مباحث في علوم القرآن (د.م :مكتبة المعارف ،ط1401 ،3ه0222 /م)
ص.85
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وما يهم في هذه المسألة هي صيغة النزول المحتملة وعالقتها بتنزيل اآليات على الواقع،
ومن أمثلة ذلك ،ما يأتي:
 -1ما جاء عن زيد بن وهب قال<< :مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي اهلل عنه،
ِ
َِّ
ون
ين َيكن ُز َ
فقلت له :ما أنزلك منزلك هذا؟ قال " :كنت بالشأم ،فاختلفت أنا ومعاوية في ...{ :الذ َ
ِ
َّ
ونها ِفي سبِ ِ
ب َوال ِف َّ
يل اللَّ ِه[ }...التوبة ،]34 :قال معاوية :نزلت في أهل الكتاب،
الذ َه َ
َ
ضةَ َوَال ُينفقُ َ َ
فقلت" :نزلت فينا وفيهم ،فكان بيني وبينه في ذاك....الحديث>>(.)1
فالذي يظهر من قول أبي ذر أنه فهم أن حكم اآلية يتضمن كل من كنز الذهب والفضة
ولم ِ
أن هذا كان السبب في نزولها.
يؤد حق اهلل فيهما ،سواء كان من أهل الكتاب أو غيرهم؛ ال ّ
كما ال يمنع أن يكون سبب نزولها في أهل الكتاب كما قال معاوية ،ويدخل في حكمها
غيرهم كما قال أبو ذر ،وقوله ال يبطل صحة نزول اآلية فيمن نزلت به.
داخال في حكمها كل ما
عضد ذلك قول الطبري" :وقد تنزل اآلية في معنى ثم يكون
ً
وي ّ
ُ
كان في حكم معنى ما نزلت به"(.)2
وقوله هذا قاعدة في التعامل من َّ
النص القرآني؛ فال تخصص آية بفرقة ،أو فئة معينة،
فإذا قالوا( :هم كذا) ،أو (نزلت في كذا) ،فمرادهم أنهم يدخلون في معنى اآلية ،كما سيأتي.

1
ُدي زكاته فليس بكنز ،ص ،045رقم (.)1426
) ) أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب ما أ َ
) )2الطبري ،جامع البيان ،ج ،01ص.088
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وقد نبه على ذلك ابن تيمية بقوله" :وقولهم( :نزلت هذه اآلية في كذا) ،يراد به تارة أنه
سبب النزول ،ويراد به تارة أن ذلك داخل في اآلية وان لم يكن السبب؛ كما تقول( :عنى بهذه
اآلية كذا)"(.)1
َِّ
ين
ومن األمثلة ً
أيضا ما روى الطبري عن ابن سيرين في قوله تعالى{ :أَلَم تََر إِلَى الذ َ
ِ َّ ِ
يج ِادلُ ِ
ون} [غافر ،]62 :أنه قال" :إن لم تكن هذه اآلية نزلت في
ون في َآيات الله أََّنى ُيص َرفُ َ
َُ َ
القدرية فإني ال أدري فيمن نزلت"(.)2
كذلك ما روى القرطبي عن أبي بكر المزني ،في المعني بقوله تعالى{ :فَهَل َع َسيتُم إِن
ِّ
تَولَّيتُم أَن تُف ِس ُدوا ِفي األَر ِ
الح ُرورّية،
ام ُكم} [محمد ،]00 :قال" :إنها نزلت في َ
ض َوتُقَط ُعوا أَر َح َ
َ

والخوارج"(.)3
ال موسى لِقَو ِم ِه ياقَوِم لِم تُؤُذ َ ِ
ون أَِّني َر ُسو ُل اللَّ ِه
َ
ونني َوقَد تَعلَ ُم َ
وفي قوله تعالىَ { :وِاذ قَ َ ُ َ
َ
ِِ
ِ
َّ
َز َ َّ
ين} [الصف ،]5 :روى الطبري عن أبي
اغوا أ َا
إِلَي ُكم َفلَ َّما َز ُ
غ اللهُ ُقلُ َ
وبهُم َواللهُ َال َيهدي القَوَم الفَاسق َ
أمامة الباهلي -رضي اهلل عنه -أنه قال" :هم الخوارج"(.)4
يقينا أن هذه الفرق والجماعات لم تظهر وقت نزول
والمتأمل للنصوص السابقة يعلم ً
اآليات ،بل بعد وفات النبي -صلى اهلل عليه وسلم -وانقطاع الوحي ،وقد تأخرت بدعة الخوارج
إلى خالفة علي -رضي اهلل عنه ،إال أن الصحابة والتابعين قالوا نزلت فيهم!.

) )1ابن تيمية ،مقدمة في أصول التفسير ،ص.48
) )2الطبري ،جامع البيان ،01 ،ص.413

) )3القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،12ص .073واستبعد ذلك القرطبي ورجح أنها نزلت في المنافقين.
) )4الطبري ،جامع البيان ،ج ،03ص.358
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أن المراد بأقوال السلف (نزلت هذه اآلية في كذا) ،و( نزلت في فالن) أنهم
والخالصةّ :
يدخلون في معنى اآلية ،على سبيل القياس ،أو التمثيل ،ال أنهم سبب نزولها ،لذا قال الزركشي:
"وقد عرف من عادة الصَّحابة والتابعين َّ
أن أحدهم إذا قال:نزلت هذه اآلية في كذا؛ فإنه يريد بذلك
أن هذه اآلية تتضمن هذا الحكم؛ ال َّ
أن هذا كان السبب في نزولها ،فهو من جنس االستدالل
على الحكم باآلية ،ال من جنس النقل لما وقع"(.)1
وبهذا قال الطريفي عند تفسيره لقوله تعالى{ :إَِّنما ج َز َِّ
َّ
ون اللهَ َوَر ُسولَهُ
ين ُي َح ِارُب َ
اء الذ َ
َ َ ُ
وَيس َعو َن ِفي األَر ِ
حيث نقل األخبار الواردة في سبب نزول اآلية ،ثم
ادا[ }...المائدةُ ،]33 :
ض فَ َس ً
َ
الح ُر ِ
وريَّة وكل مبتدع من المسلمين حارب المؤمنين ،فقد جاء عن سعد بن
أما نزولها في َ
قال" :و ّ
أبي وقاص ،فقد روى ُمصعب بن سعد ،عن أبيه؛ َّ
أن اآلية نزلت في الحرورية"(.)2
وضح المراد من قول سعد ،فقال" :ومر ُاد سعدَّ :
الحكم ،ولم
ثم ّ
أن الحرورية دخلوا في هذا ُ

يكن ُيطلق على أحد حرورية زمن النبي -صلى اهلل عليه وسلم"(.)3
أن المفسر كذلك قد تحدث له حوادث ،فيتدبر آيات اهلل حق
ومما سبق ترى الباحثةّ :
مؤمنا
تدبرها ،وينزلها على األحوال الواقعة في عصره،
مقتديا بسلف األمة وتعاملهم مع كتاب اهللً ،
ً
مكرر .ونقله عنه السيوطي ،اإلتقان ،ج ،1ص.115
ًا
) )1الزركشي ،البرهان ،ج ،1ص .32فصل فيما نزل
2
أن قول سعد رواه ابن مردويه ،وأحال في الحاشية
) ) الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،3ص .1152ذكر الطريفي ّ
أن الباحثة لم تجده على حد بحثها عند ابن
على تفسير ابن كثير ،ج ،3ص .25وهو كذلك في تفسيره .إال ّ
ين أَع َم ًاال}،
مردويه ،ولكن أخرج البخاري في صحيحه :في كتاب التفسير ،بابُ { :قل َهل ُنَنبُِّئ ُكم بِاألَخ َس ِر َ

ين أَع َم ًاال} [الكهف:
ص ،843رقم ( ،)4708عن مصعب بن سعد ،قال<< :سألت أبيُ { :قل َهل ُنَنبُِّئ ُكم بِاألَخ َس ِر َ
محمدا صلى اهلل عليه وسلم ،وأما
أما اليهود فكذبوا
 .]123هم الحرورية؟ قال" :ال ،هم اليهود والنصارىَّ ،
ً
َِّ
ون َعه َد اللَّ ِه ِمن َبع ِد ِميثَ ِاق ِه{>>،
ّ
ين َينقُ ُ
ض َ
النصارى فكفروا بالجنة وقالوا :الطعام فيها وال شراب ،والحرورية} :الذ َ
وكان سعد يسميهم الفاسقين .فذكر قول سعد رضي اهلل عنه في الحرورية فيما جاء في سورة البقرة ،آية.07 :
) )3الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،3ص.1152
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أنه ما من واقعة وحادثة إال وفي كتاب اهلل سبيل عالجها؛ لدخولها في معنى اآلية وتضمن اآلية
تتضمن الحكم
لحكمها ،كما قال الزركشي" :والعالم قد تحدث له حوادث ،فيتذكر أحاديث وآيات
َّ
في تلك الواقعة وان لم تكن خطرت له تلك الحادثة قبل؛ مع حفظه لذلك َّ
النص"(.)1
وبذلك تظهر العالقة وتتأصل بين تنزيل اآليات على الواقع ومسألة صيم النزول
المحتملة.

) )1الزركشي ،البرهان ،ج ،1ص.32
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ثالثاا :عالقته بمسألة العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب
أن الذي عليه جماهير العلماء ،وعامة األصوليين إال من شذ( ،)1أن النصوص
ال يخفى ّ
العامة الواردة على أسباب خاصة تكون أحكامها عامة؛ ألن العبرة بعموم األلفاظ ال بخصوص
األسباب.
وتحرير المقام في هذه المسألةَّ :
أن العام الوارد على سبب خاص ،له ثالث حاالت:
إجماعا.
األولى :أن يقترن بما يدل على العموم ،فيعم
ً
إجماعا.
الثانية :أن يقترن بما يدل على التخصيص ،فيخص
ً
الثالثة :أال يقترن بدليل التعميم وال التخصيص ،والراجح في هذه الحالة أن العبرة بعموم
اللفظ ال بخصوص السبب(.)2

) )1وهما المزني وأبو ثور ،حيث زعما":إن خصوص السبب يكون مخصصا لعموم اللفظ" .حكاه الرازي عنهما،
ُينظر :الرازي ،المحصول ،دراسة وتحقيق :طه جابر (د.م :مؤسسة الرسالة ،ط1418 ،3ه1227 /م) ج،3
ص .105ونقل تاج الدين السبكي عن والده ،قوله :وخالف الجمهور مالك والمزني وأبو ثورُ .ينظر :السبكي :علي

بن عبدالكافي ،وولده تاج الدين عبدالوهاب بن علي ،اإلبهاج في شرح المنهاج (شرح على منهاج الوصول إلى
علم األصول للقاضي البيضاوي المتوفى سنــــ086ــــة) ،دراسة وتحقيق :أحمد جمال ،ونور الدين عبدالجبار

(دبي :دار البحوث للدراسات اإلسالمية واحياء التراث ،ط1404 ،1ه0224 /م) ج .1528 ،4وقال القرافي:
لمالك روايتان في ذلك ،والذي عليه أكثر المالكية أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السببُ .ينظر :القرافي :أبو

المحصول في األصول (بيروت :دار الفكر ،د.ط،
صول في اختصار
ُ
العباس أحمد بن إدريس ،شرح تنقيح الفُ ُ
1404ه0224 /م) ص .162وللفائدةُ ،ينظر :الزركشي ،البحر المحيط في أصول الفقه ،قام بتحريره :عمر

غده ،ومحمد األشقر (الغردقة :دار الصفوة ،ط1413 ،0ه1220 /م) ج،3
األشقر ،وراجعه :عبدالستار أبو ّ
ص.020

)ُ )2ينظر :الشنقيطي ،مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ،إشراف :بكر أبو زيد (مكة المكرمة :دار عالم
جمعا ودراسة (القاهرة :دار ابن عفان،
وينظر :السبت ،قواعد التفسير
الفوائد ،ط1437 ،4ه) صُ .308
ا
والرياض :دار ابن القيم ،ط1437 ،1ه0216 /م) ج ،0ص .134وقد نقلها عن الشنقيطي.
119

ومن األدلة على ذلك ما أخرج الشيخان من حديث ابن مسعود -رضي اهلل عنهَّ << :-
أن
رجال أصاب من امرأة قُبلةً ،فأتى النبي -صلى اهلل عليه وسلم -فأخبره ،فأنزل اهلل { َوأ َِقِم الص َ
ً
َّالةَ
ات يذ ِهبن السَّي َِّئ ِ
ِ
ِ َّ
طَ َرفَ ِي َّ
ات[ }...هود .]114 :فقال الرج ُل :يا رسول
النهَ ِار َوُزلَفًا م َن اللي ِل إِ َّن ال َح َس َن ُ َ
اهلل ،أَلِي هذا؟ قال(( :لجميع أُمتي كلهم))>>(.)1
ومعنى سؤال الرجل :أَلِي هذا؟ أي" :هل حكم هذه اآلية خاص بي َّ
سبب نزولها؟
ألني
ُ
ات يذ ِهبن السَّي َِّئ ِ
ِ
ِ
ات }...ال
فأفتاه النبي -صلى اهلل عليه وسلم -بأن العبرة بعموم لفظ {...إِ َّن ال َح َس َن ُ َ
نبوي في محل النزاع"(.)2
نص ٌّ
حيث قا َل له(( :بل ألمتي كلهم)) .وهو ٌّ
بخصوص السببُ ،
وفي لفظ عند مسلم<< :فقال رجل من القوم :يا نبي اهلل! هذا له خاصة؟ قال<< :بل
للناس كافة>>( ،)3وفي لفظ آخر << :فقال معاذ :يا رسول اهلل! هذا لهذا خاصة ،أو لنا عامة؟
قال<< :بل لكم عامة>>(.)4
وهذا الحديث صريح في أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.
وذلك ما فهمه الصحابة -رضي اهلل عنهم -وجرى عليه عملهم ،كما جاء في قصة كعب
ابن عجرة( -)1رضي اهلل عنه -وقد نزل فيه قوله تعالى...{ :فَمن َك ِ
يضا أَو بِ ِه أَ ًذى ِمن
ان من ُكم َم ِر ً
ُ
َ
َ

) )1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب مواقيت الصالة ،باب :الصالة كفارة ،ص ،125رقم ( )506واللفظ له.
وأخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب التوبة ،باب قوله تعالى :إن الحسنات يذهبن السيئات ،ص ،1231رقم

(.)7221

) )2الشنقيطي ،مذكرة أصول الفقه ،ص.302

) )3أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب التوبة ،باب قوله تعالى :إن الحسنات يذهبن السيئات ،ص ،1230رقم
(.)7224

) )4المرجع السابق ،رقم (.)7225
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ِِ ِ ِ ِ
في خاصَّة ،وهي لكم
ص َدقَة أَو ُن ُسك} [البقرة ،]126 :فقال<< :فنزلت َّ
َأرسه فَفد َيةٌ من ص َيام أَو َ
عامة>>(.)2
َّ
عاما في كل ما كان مثل ذلك السبب ،كما قال الطبري:
وذلك أن حكم اآلية يكون ً
عاما في كل من كان بمعنى السبب الذي
(واآلية قد تنزل لسبب من األسباب ،ويكون الحكم بها ً
نزلت فيه)(.)3
ِ
لذا طبق القاعدة ابن عطية في تبيينه لقوله تعالى{ :فَاستَ َج َ
اب لَهُم َربهُم أَِّني َال أُضيعُ
َِّ
ِ
ِ
ِ ِ
اج ُروا َوأُخ ِرُجوا ِمن ِد َي ِارِهم َوأُوُذوا
ين َه َ
َع َم َل َعامل من ُكم من َذ َكر أَو أُنثَى َبع ُ
ض ُكم من َبعض فَالذ َ
ِفي َسبِيلِي َوقَاتَلُوا َوقُتِلُوا َألُ َكفَِّرَّن َعنهُم َسي َِّئاتِ ِهم َوَألُد ِخلََّنهُم َجَّنات تَج ِري ِمن تَحتِهَا األَنهَ ُار ثََو ًابا ِمن
ِعنِد اللَّ ِه واللَّهُ ِعن َدهُ ُحس ُن الثَّو ِ
حيث قال" :ثم اآلية بعد تنسحب على كل
اب} [آل عمرانُ ،]125 :
َ
َ
أيضا إلى اهلل تعالى ،وان كان اسم الهجرة وفصلها الخاص بها قد
من أوذي في اهلل تعالى وهاجر ً
انقطع بعد الفتح ،فالمعنى باق إلى يوم القيامة"(.)4
فشمول معنى اآلية كل من أوذي في اهلل وهاجر إلى اهلل ،وبقاء معنى الهجرة إلى قيام
الساعة ،دليل على عموم اآلية لكل من وقع له حادثة مشابهة في أي عصر كان.

) )1هو :أبو محمد صحابي جليل ،مدني ،شهد المشاهد وروى عنه جمع من الصحابة ،مات سنة  ،50وله من
وينظر :أبو نعيم :أحمد بن عبداهلل ،معرفة
العمر 67سنةُ .ينظر :البخاري ،التاريخ الكبير ،ج ،7صُ .002

الصحابة ،تحقيق :عادل بن يوسف العزازي (الرياض :دار الوطن ،ط1412 ،1ه1228 /م) ج ،5ص.0371
) )2ينظر :تمامه ،وقد أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب التفسير ،باب{ :فَمن َك ِ
يضا أَو بِ ِه أَ ًذى ِمن
ان من ُكم َم ِر ً
ُ
َ
َ
َأر ِس ِه} ،ص ،786رقم ( .)4517وأخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الحج ،باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان
به أذى ،ووجوب الفدية لحلقة ،وبيان قدرها ،ص ،432رقم (.)0883

)ُ )3ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،17ص .083بتصرف يسير.

4
وينظر ،ج ،0ص ،124وص ،023وص .330وغيرها كثير.
) ) ابن عطية ،المحرر الوجيز ،جُ .557 ،1
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وقد أصَّل أبو بكر ابن العربي هذه القاعدة في تفسيره وصرح بها ،وطبق اآليات على
واقعه ،حيث قال":قد آن أن نكشف لكم نكتة أصولية وقعت تفاريق في أقوال العلماء تلقفتها جملة
من فك شديد؛ وذلك أنا نقول :مهما قلنا :إن اللفظ الوارد على سبب ،هل يقصر عليه أم ال؟ فإنا
ال نخرج السبب عنه ،بل نقره فيه ،ونعطف به عليه ،وال نمتنع أن يضاف غيره إليه إذا احتمله
اللفظ ،أو قام عليه الدليل.)1("....
نستفيد من قوله( :وال نمتنع أن يضاف غيره إليه) :على أن العبرة بعموم اللفظ ال
بخصوص السبب ،وقوله( :إذا احتمله اللفظ ،أو قام عليه دليل) :هذا شرط لدخوله في عموم
إما بنص اآلية ،أو تضمنها لحكمه بداللة القياس والتمثيل.
اآلية ،ويكون ذلك ّ
كما قال الرازي عند تفسير قوله تعالى{ :إِ َّن ما ج َز َِّ
ون اللَّهَ َوَر ُسولَهُ َوَيس َعو َن
ين ُي َح ِارُب َ
اء الذ َ
َ َ ُ
ِفي األَر ِ
ادا[ }...المائدة" ،]33 :إ َّن قوله الذين يحاربون اهلل ورسوله ،ويسعون في األرض
ض فَ َس ً
كافر أو مسلما ،أقصى ما في الباب
فسادا يتناول كل من كان موصوفا بهذه الصفة ،سواء كان ًا
أن يقال اآلية نزلت في الكفار لكنك تعلم أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب"(.)2
عاما؛
وقول الزمخشري عند تفسير سورة الهمزة" :ويجوز أن يكون السبب خاصًّا ،والوعيد ًّ
ليتناول كل من باشر ذلك القبيح.)3(".....

) )1أبو بكر ابن العربي ،أحكام القرآن ،ج ،0ص .071وتفسيره مليء بتنزيل اآليات على واقعهُ ،ينظر :ج،3
ص ،335وص ،562وج ،4ص.78

) )2الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،11ص.346

) )3الزمخشري ،أبو القاسم محمود بن عمر،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون التأويل في وجوه التأويل ،علق
على مشكله وشرح أبياته ومعضله :الشربيني شريدة (القاهرة :دار الحديث ،د.ط1433 ،ه0210 /م) ج.606 ،4
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ِ
ِ
اي َو َم َماتِي لِلَّ ِه
و ً
ص َالتي َوُن ُسكي َو َمح َي َ
أيضا قول الطريفي عند تفسير قوله تعالىُ { :قل إِ َّن َ
ِ
ين} [األنعام" ،]160 :وفي اآلية :عموم جريان األحكام وسريانها على المكلفين في ِّ
َر ِّ
كل
ب ال َعالَم َ
ُ
وجبها عليهم؛ حيث قيَّد اهلل حق اهلل على العبد في حياته بقوله:
زمان ومكان متى قام ُم ُ
اي} ،فأطلقه في عموم الحياة ،ولم ُيقيده بزمان وال مكان"(.)1
{ َو َمح َي َ
وهذا يدل على أن قصر اآليات على أسباب نزولها باطل ،ما لم يرد دليل يخصصه ،كما
قرر ابن تيمية ذلك بقوله" :إن قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل؛ فإن عامة اآليات
َّ
نزلت بأسباب اقتضت ذلك وقد علم أن شيئا منها لم يقصر على سببه"(.)2

وبطالن ذلك لما يؤدي قصرها على األشخاص ،أو على زمن التنزيل إلى إهمال القرآن
وتعطيل العمل به ،لهذا طوى القرآن ذكر األشخاص عند تنزل اآليات على أسباب معينة؛ لتبقى
العبرة بعموم األلفاظ.
وما سبق يؤكد أن الرسالة المحمدية عامة لكل الناس ،شاملة جميع المكلفين ،وأن مذهب
السلف ،وجمهور العلماء واألصوليين()3في الحوادث التي تسببت عليها تشريعات وأحكام تعديتها
إلى غير أسبابها حتى يقوم دليل التخصيص ،وبذلك تُحل القضايا والنوازل المستجدة في كل زمان
ِ
اب
ومكان؛ النطباق نصوص القرآن عليها واستيعابه لها ،كما قال تعالىَ ...{ :وَن َّزل َنا َعلَي َك الكتَ َ
تِب َي ًانا لِ ُك ِّل َشيء[ }...النحل.]82 :

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،3ص.1074

) )2ابن تيمية ،الصارم المسلول على شاتم الرسول ،تحقيق :محمد محيي الدين عبدالحميد (المملكة العربية
السعودية :الحرس الوطني السعودي ،د.ط1423 ،ه1283 /م) ص.52

) )3إال من شذ ،كما تقدم في بداية المسألة.

113

وبذلك تتجلى العالقة بين تنزيل اآليات على الواقع ومسألة العبرة بعموم اللفظ ال
بخصوص السبب ،فما وسع سلف األمة ومفسريها في إعمال هذه القاعدة في عصرهم ،وحل
مشكالت زمانهم ونوائبه بكتاب اهلل ،يسع لكل مفسِّر في كل عصر إلى قيام الساعة.

114

بعا :عالقته بمسألة تدبر القرآن وتأمل معانيه
ار ا
تعتبر مسألة (تدبر القرآن وتأمل معانيه) من المسائل المهمة والضرورية المرتبطة ارتباطًا
وثيقًا بقضية تنزيل اآليات على الواقع؛ إذ ال يتم الثاني إال بعد تمام األول؛ لذا ندب اهلل عباده
لتدبر كتابه ،وحث الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -وسلف األمة على ذلك.
فقد وصف اهلل كتابه بأنه نور وهدى ،وشفاء لما في الصدور ،وكتاب مبارك ،وجعل
السبيل لنيل خيراته وكنوزه التفكر والتأمل في آياته ،وجمع القلب والعقل على تفهم داللته ،فقال
ك لِ َي َّدبَّروا َآياتِ ِه ولِ َيتَ َذ َّكر أُولُو األَل َب ِ
اب} [ص ،]02 :فمن بركته
اب أَن َزل َناهُ إِلَي َك ُم َب َار ٌ
تعالىِ { :كتَ ٌ
َ
ُ
َ
داللته على النجاة ،ونيل الكرامة باتباعه ،وما يكون ذلك إال لمن أعمل عقله في معانيه؛ فاتّعظ
اب
و ّادكر ،قال المحاسبي" :أنزل كتابه ليدبروا آياته بعقولهم ،ويتذكروا ما قال بألبابهم ،وقالِ { :كتَ ٌ
ك }...فسماه بالبركة؛ ليعلموا بذلك أنه يدلهم على النجاة وينالون باتباعه الزلفى
أَن َزل َناهُ إِلَي َك ُم َب َار ٌ
والكرامة ،ثم قال...{:لِ َي َّدب َُّروا َآياتِ ِه }...فأخبر أنه أنزله للتذكر والتفكر فيه ،وخص بالتفكير والتذكر
أهل العقول أولي األلباب"(.)1
والمقصود من تدبر القرآن العمل به ،وذاك حق تالوته ،كما قال ابن مسعود -رضي اهلل
ِ
ويحرم حرامه ،ويقرأه كما أنزل اهلل،وال
عنه" :والذي نفسي بيده ّ
إن حق تالوته أن ُيح ّل حاللهُ ،
يحرف الكلم عن مواضعه ،وال يتأول منه شيئا على غير تأويله"(.)2

) )1المحاسبي ،فهم القرآن ،ص.075

) )2رواه الطبري في تفسيره ،جامع البيان ،ج ،0ص.567
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ألن االقتناع بظاهر التالوة دون النظر في مقاصد القرآن ومعاقده حرمان من بركة
ّ
الكتاب وهدايته ،ودليل على عدم فقه أحكامه ،وهو الذي حذر منه النبي  -صلى اهلل عليه وسلم-
آن الَ ُي َج ِاوُز َح َن ِ
اج َرُهم.)1(>>...
ون القُر َ
بقولهَ ..<< :يق َرُء َ
وهذا يعني أنهم لم يتفهمونه؛ ألنه لم يجاوز محل األصوات والحروف وهو الذي يشترك
فيه من يفهم ومن ال يفهم ،ولو تجاوزها لوصل محل الفهم والفقه وهو القلب(.)2
رجاال ُيؤتى أحدهم القرآن قبل
وقال ابن عمر -رضي اهلل عنهما" :-لقد رأيت اليوم
ً
اإليمان ،فيق أر ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره وال زاجره ،وال ما ينبغي أن يقف
عنده.)3("...
وذلك الهتمامهم بكثرة القراءة عن التفكر ،فأقاموا حروفه وأضاعوا حدوده ،قال الحسن:
"وما تدبر آياته إال اتباعه بعقله أما واهلل ما هذا بحفظ حروفه واضاعة حدوده حتى أن أحدهم
ليقول ّإني ألق أر القرآن فما أسقط منه حرفًا ،وقد واهلل أسقطه كله؛ فما يرى له القرآن في خلق وال
عمل"(.)4

) )1أخرجه البخاري في صحيحه :كتاب فضائل القرآن ،باب :إثم من راءى بقراءة القرآن ،أو تأكل به ،أو فجر به،
ص ،231رقم ( .)5257وأخرجه مسلم في صحيحه :كتاب الزكاة ،باب :باب ذكر الخوارج وصفاتهم ،ص،370
رقم (.)0450

) ُ )2ينظر :الشاطبي ،االعتصام ،تحقيق :سليم بن عيد الهاللي (السعودية :دار ابن عفان ،ط1410 ،1ه/
1220م) ج ،0ص.621

) )3أخرجه الحاكم في المستدر  ،كتاب اإليمان ،ج ،1ص ،21رقم ( .)121وقال" :هذا حديث صحيح على شرط
الشيخين ،وال أعرف له علة".

) )4نقله عنه الحارث المحاسبيُ ،ينظر :المحاسبي ،فهم القرآن ،ص.076
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وما سبق يدل على وجوب تفهم القرآن ،والتَّبصر بداللته ،وبذل الجهد في الكشف عن
وعمال.
علما
ً
مراميه البعيدة وترجمته على واقع الحياة ً
إلي من قراءة الكثير
لذا قال اآلجري" :والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب ّ
من القرآن بغير تدبر وال تفكر فيه ،وظاهر القرآن يدل على ذلك ،والسنة وقول أئمة المسلمين"(.)1
وقال الزركشي" :وينبغي أن يشتغل قلبه في التفكر في معنى ما يلفظ بلسانه ،فيعرف من
كل آية معناها ،وال يجاوزها إلى غيرها حتى يعرف معناها.)2("...
وألهمية َّ
ون
النظر في القرآن وتَفَهُ ِمه َوب َ
َّخ اهلل من أعرض عنه ،كما قال تعالى{:أَفَ َال َيتَ َدب َُّر َ
القُرآن ولَو َكان ِمن ِعنِد َغي ِر اللَّ ِه لَوج ُدوا ِف ِ
ير} [النساء ،]80 :قال الطبري ،ومعنى
يه اختِ َالفًا َكثِ ًا
ََ
َ
َ َ
قوله}:أفال يتدبرون القرآن {...أي :أفال يتأملون كتاب اهلل؛ فيعلموا حجة اهلل عليهم في طاعة
نبيه-صلى اهلل عليه وسلم ،واتباع أمره ،وأن هذا القرآن تن ِزيل رب العالمين؛ النسجام معانيه،
بعضا بالتصديق(.)3
ومؤازرة بعضه ً
ومالئمة أحكامهُ ،
إذن فالتدبر سبب لتحصيل العلم الضروري واليقين الجازم بأن القرآن كالم اهلل ،ال كالم
البشر ،وبه تتجلى أوجه إعجاز الكتاب في نظمه ،وبالغته ،وصدق أخباره ،ومالئمة أحكامه ،كما
يفوز المتدبر ببركاته ،وينهل من خيراته ،ويستضيء بأنواره في ظلمات الفتن ،لذلك تدبره سلف
األمة وطبقوا آياته على واقعهم ،ودعوا إلى ذلك.
) )1اآلجري :أبو بكر محمد بن الحسين،أخالق أهل القرآن ،تحقيق :محمد عمرو عبداللطيف (بيروت :دار الكتب
العلمية ،ط1404 ،3ه0223 /م) ص.162

) )2الزركشي ،البرهان ،ج ،1ص .326الباب التاسع والعشرون في آداب تالوته وكيفيتها .وبنحوه قال السيوطي،
ُينظر :اإلتقان ،ج ،1ص .312النوع الخامس والثالثون في آداب تالوته وتاليه.
)ُ )3ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،8ص.567
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أن الواقع داخل تحت آيات القرآن ،وأنها متضمنة له ،وذلك عند
فهذا ابن القيم ُيوضح ّ
ال َذ َّرة ِفي السَّماو ِ
ِ
تفسيره لقوله تعالىُ { :ق ِل ادعوا الَِّذين َزعمتُم ِمن ُد ِ َّ ِ
ات َوَال
ون ِمثقَ َ
َ َ
ُ
ون الله َال َيمل ُك َ
ََ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِفي األَر ِ
َّن الشرك وكيف
ض َو َمالَهُم في ِه َما من شرك َو َمالَهُ منهُم من ظَ ِهير} [سبأ ،]00 :بعدما َبي ّ
نفيا مر ًتبا ،قال" :والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها ،ولكن أكثر الناس ال يشعرون بدخول
نفاه اهلل ً
الواقع تحته ،وتضمنه له ،ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا ،وهذا هو
الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن ،ولعمر اهلل إن كان أولئك قد خلوا ،فقد ورثهم من هو
مثلهم ،أو شر منهم ،أو دونهم ،وتناول القرآن لهم كتناوله ألولئك......،ومن له بصيرة وقلب حي
يرى ذلك عيانا ،واهلل المستعان"(.)1
أيضا المسألة السابقة وهي أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.
وهذا يؤكد ً
وضح الهدف من هذه
أن ابن باديس بعدما ذكر الحكمة من نزول القرآن
منجماّ ،
كما ّ
ً
الحكمة؛ وهو قراءة القرآن وتفهمه ،والعمل به وتنزيله على الواقع ،فقال" :حتى تكون آياته على
طرف ألسنتنا ،ومعانيه نصب أعيننا ،لنطبق آياته على أحوالنا ،وننزلها عليها كما كانت تنزل
وطبقناه عليه،
على األحوال والوقائع؛ فإذا حدث مرض قلبي أو اجتماعي طلبنا دواءه في القرآن ّ
واذا عرضت شبهة أو ورد اعتراض ،طلبنا فيه الرد واإلبطال ،واذا نزلت نازلة طلبنا فيه حكمها،
وهكذا نذهب في تطبيقه وتنزيله على الشؤون واألحوال إلى أقصى حد يمكننا"(.)2

) )1ابن القيم ،مدارج السالكين بين منازل إيا

نعبد وايا

نستعين ،تحقيق :محمد المعتصم باهلل البغدادي

(بيروت :دار الكتاب العربي ،ط1416 ،3ه1226 /م) ج ،1ص.350 -351
) )2ابن باديس ،مجالس التذكير ،ج ،1ص.181
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صر وأطال التأمل في القرآن
وقد ّبين الطريفي كما تقدم في الفصل األول ،أن من أدام َ
الب َ
فَ ِهم منه ما ال يفهمه غيره؛ ألن معاني القرآن ِ
وحكمه وأدلَّة أحكامه ال تحصيها عقول وال تُحيط بها
َ
فُهُوم(.)1
ظا للوحي ومعرفةً لمعانيه وسياقاته ،كان أكثر
أيضا" :وكلَّما كان العالِ ُم أكثََر حف ً
وقال ً
معرفةً ألولويَّات الشريعة عند تزاحمها والتدرج في تنزيلها.)2("....
ومما سبق نلحظ االرتباط الوثيق بين تدبر القرآن والتفكر في دالالته ومعانيه وقضية تنزيل
أن لتنزيل اآليات على الواقع أصوالً وضوابط يجب األخذ بها ،كي يكون
اآليات على الواقع ،إال ّ
مستقيما لفظًا ومعنى ،وهذا ما سوف يتناوله المبحث التالي.
صحيحا
التنزيل
ً
ً

)ُ )1ينظر :الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.10-11
) )2المرجع السابق ،ج ،0ص.837

119

المبحث الثالث :أصول تنزيل اآليات على الواقع ،وأنواعه.
ويشتمل على مطلبين ،هما:
المطلب األول :أصول تنزيل اآليات على الواقع.
المطلب الثاني :أنواع تنزيل اآليات على الواقع.
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المطلب األول :أصول تنزيل اآليات على الواقع
ُيقدم هذا المطلب طائفة من القواعد والضوابط التي ينبغي توفرها؛ ليصح تنزيل اآليات
بالمفسِّر ،ومنها ما
على الواقع ،وهي المراد بقولنا أصول التنزيل ،وهذه األصول منها ما يتعلق ُ
يتعلق باألحكام المراد تنزيلها ،ومنها ما هو متعلق بالواقع ونوازله ووقائعه المستجدة ،ومنها متعلق
بنتائج التنزيل.
بالمفسر ،وهي:
أواال :األصول المتعلقة ُ
 -1أن يكون من أهل العلم الشرعي ،كما قال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب البغدادي:
"ال يحل ألحد يفتي في دين اهلل إال رجال عارفًا بكتاب اهلل :بناسخه ومنسوخه ،وبمحكمه
بصير
ًا
ومتشابهه ،وتأويله وتنزيله ،ومكيه ومدنيه ،وما أريد به ،وفيما أنزل ،ثم يكون بعد ذلك
بحديث رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم ،-وبالناسخ والمنسوخ ،ويعرف من الحديث مثل ما عرف
بصير بالشعر ،وما يحتاج إليه للعلم والقرآن ،ويستعمل مع هذا
ًا
بصير باللغة،
ًا
من القرآن ،ويكون
اإلنصاف ،وقلة الكالم ،ويكون بعد هذا مشرفا على اختالف أهل األمصار ،ويكون له قريحة بعد
هذا ،فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحالل والحرام ،واذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في
العلم وال يفتي"(.)1
خصوصا المتعلقة باألحكام كما في تفسير الطريفي،
في بعض التنزيالت على الواقع
ً
يكون هناك بيان لحكم اهلل في هذه النوازل ،فأكد الشافعي على اإللمام بالعلوم الالزمة لصحة
التوقيع عن اهلل في إصدار األحكام ،وان كان (اكتمال هذه الصفات أو الصفات الالحقة في
)  )1الخطيب البغدادي :أبو بكر أحمد بن علي ،الفقيه والمتفقه ،تحقيق :أبو عبدالرحمن عادل الغرازي
(السعودية :دار ابن الجوزي ،ط1401 ،0ه) ج ،0ص.331-331
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اإلنسان كاألمر المتعذر ،لكن كلما كمل فيها كان منصبه في االجتهاد أعلى وأتم ،ويجوز أن
تحصل صفة االجتهاد في فن دون فن ،بل في مسألة دون مسألة)(.)1
صحيحا حقًا ،وهو فهم
عالما بنوعين من الفهم؛ ليكون تنزيله
ً
 -0البد للمفسِّر أن يكون ً
الواقع ،وفهم حكم اهلل في اآليات المراد تنزيلها.
وهذا ما نبه عليه ابن القيم بقوله :النوع األول" :فهم الواقع()2والفقه فيه واستنباط علم
حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حتى يحيط به علما.
والنوع الثاني :فهم الواجب في الواقع ،وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به في كتابه أو على
لسان قوله في هذا الواقع ،ثم يطبق أحدهما على اآلخر؛ فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك
لم يعدم أجرين أو أج ار() 3؛ فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم اهلل

ورسوله.)4(".....،
وهذا يعني َّ
يحف بالقضايا
أن تنزيل اآليات على الواقع ال يتم إال بعد معرفة الواقع وما
ّ
من مالبسات ،لذا قال الطريفي" :فمن عرف النازلة وعاينها ،كان أبصر بها وبالحكم المناسب

)ُ )1ينظر :الرازي ،المحصول ،ج ،6ص .37 -36و ُينظر :الجيزاني ،فقه النوازل ،ج ،1ص.60

2
العرف،
) ) ُيدرك الواقع عن طريق خمسة موازين ،وهي :ميزان الحس ،وميزان اللغة ،وميزان العقل ،وميزان ُ
وميزان الطبيعةُ .ينظر :أبو حامد الغزالي ،أساس القياس ،تحقيق:فهد بن محمد السدحان (الرياض :مكتبة

العبيكان ،د.ط1413 ،ه1223 /م) ص.40 -41

3
ِ
اب َفلَهُ أَج َر ِ
انَ ،وِا َذا َح َك َم
َص َ
) ) أراد بذلك قول النبي -صلى اهلل عليه وسلم<< : -إِ َذا َح َك َم َ
الحاك ُم فَاجتَهَ َد ثَُّم أ َ
طأَ َفلَهُ أَجٌر>> .أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب :أجر الحاكم إذا
فَاجتَهَ َد ثَُّم أَخ َ

اجتهد فأصاب أو أخطأ ،ص ،1324رقم ( .)7350وأخرجه مسلم في صحيحه :كتاب األقضية ،باب :أجر
الحاكم إذا اجتهد ،فأصاب أو أخطأ ،ص ،660رقم (.)4487

4
رب العالمين ،ج ،1ص.62
) ) ابن القيم ،إعالم الموقعين عن ّ
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ف نظره فيها ،وكلما كان العالم بالنوازل أعلم ،وبالحوادث أخبر،
ض ُع َ
لها ،ومن كان بعيدا عنها َ
فهو بمعرفة ما يناسبها من األدلة أدق وأصوب ،وهذا يكون في العلماء الذين قرؤوا التاريخ،
وخبروا النوازل ،وعرفوا ما شابهها.)1("...
وبعد معرفة الواقع وفهمه البد من معرفة أحكام اهلل في اآليات المراد تنزيلها ،فكثرة
المفسِّر لألدلة تجعله أقرب للصواب ،وبضعف استيعابه يقل صوابه كما قال الطريفي:
استيعاب ُ
وي ِقل صوابه بمقدار ضعفه في
"كلما كان العالم أكثر
استيعابا لألدلة ،كان أقرب للصوابَ ،
ً
ف تنزيلُهُ؛
ألصق بالمسألة المنظورة منه،
دليال وجهل ما هو
استيعاب األدلة ،فربَّما عرف ً
فيضع ُ
ُ
ُ
ضعف االستدالل"(.)2
لبعد الدليل عن النازلة ،وبمقدار ُبعد الدليل يكون
ُ
حكما إال وقد عرف (الدليل) وعرف (الواقعة)؛
وبذلك فـ"ال يجوز للعالم أن ُيصدر
ً
ليستطيع التنزيل ،فحكم بال دليل هوى ،ودليل بال معرفة للواقع خطأ"(.)3
 -3البد للمفسِّر أن يعرف التعليل المشترك بين النازلة ودليلها المناسب لها؛ ليصيب في
تنزيل اآليات على الواقع.
فمن جهل علل الحوادث والرابط بينها وبين أدلة النقل والعقل ،أخطأ في تنزيل األدلة على
الواقع ،لذا قال الطريفي :وال يقضي في النوازل إال من عرف أشياء ثالثة ،وذكر"التعليل المشترك
بين النازلة ودليلها المناسب لها؛ فمن لم يعرف علل الحوادث والرابط بينها وبين أدلة النقل والعقل،

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،0ص.223
) )2المرجع السابق.

) )3من تغريدات الطريفيُ ،ينظر :المغلوث ،ذخائر في سطور ،ص.43
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أخطأ في تنزيل األدلة على النوازل ،فربَّما الجهل بالتعليل ُيخطئ معه العالم في النازلة؛ إذ يكون
المناسب لها ِّ
الش َّدة فيستعمل اللين ،وربما العكس"(.)1
وما سبق يدل على أن صحة األصل لدى المفسِّر ال تدل على صحة تطبيقه لآلية على
الواقع()2إذا جهل التعليل المشترك ،أو اتبع هواه ومذهبه.
 -4أن ال يتأثر المفسِّر بالواقع ،فيحمله على ترجيح قول على قول ،أو تغير قيم األقوال
لينا وشدةً ،بل يتجرد من تأثير واقعه أيًّا كان( ،)3ويخضع الواقع للوحي ال العكس.
ً
قال الطريفي في التاريخ والواقع وأثره في الفقه" :وربما يتأثر بعض الفقهاء وال ُكتَّاب

بالواقع ،فيحمله على ترجيح قول على قول ،أو تغيير قيم األقوال لينا وشدة.)4("...
وهذا التَّأثر يظهر في األمثلة الواردة في أنواع التنزيل في المطلب التالي.
المفسر مقصد َّ
الشرع وحكمة التشريع.
 -5أن يراعي
ِّ
وذلك َّ
احتماال على آخر في
ألن "معرفة مقاصد الشرع وحكمته في الواقعة مما يرجح
ً
التفسير ،وقوًال على آخر عند االختالف ،وهو مما يعين على تنزيل الحكم على الواقعة"(.)5

) )1من تغريدات الطريفيُ ،ينظر :المغلوث ،ذخائر في سطور ،ص.43

) )2يقول الطريفي في إحدى تغريداته" :أكثر االختالف ليس في معرفة الدليل ،وانما في التطبيق والتنزيل" ،وقال
أيضا" :كثير من ال ُكتاب أصولهم صحيحة وتطبيقاتهم خاطئة ،واذا أنكرت خطأ التطبيق عليهم احتجوا بصحة
ً
األصلُ ."...،ينظر :المغلوث ،ذخائر في سطور ،ص.320-321

) )3الطريفي ،الحجاب في َّ
الشرع والفطرة بين الدليل ،والقول الدخيل ،ص.36-34
) )4المرجع السابق.

) )5آل خنين :عبداهلل بن محمد ،تنزيل األحكام على الوقائع القضائية والفتوية (شبكة األلوكة :قسم الكتب ،ط،1
1432ه0218 /م) ص.25
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لذلك قال ابن القيم" :الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش
والمعاد ،وهي عدل كلها ،ورحمة كلها ،ومصالح كلها ،وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل
إلى الجور ،وعن الرحمة إلى ضدها ،وعن المصلحة إلى المفسدة ،وعن الحكمة إلى البعث؛

فليست من الشريعة وان أدخلت فيها بالتأويل.)1("...
 -6حسن القصد في تنزيل اآليات على الواقع ،والتجرد عن الهوى والتعصب المذهبي
حمل اآليات ما ال تحتمل؛
في ِّ
تبعا لمعتقده أو مذهبهُ ،
المفسِّر اآليات على الواقع ً
والعقدي ،فال ُي ِّنزل ُ
"فحمل آيات القرآن على عقيدة معينة ،أو مذهب معين ،هو –وال شك -من بدع التفاسير"(.)2
َِّ
ِّي
وال
ُ
يصدر كذلك عن رأيه بال دليل؛ فهذا هوى وضالل ،قال تعالىُ { :قل إن َما َح َّرَم َرب َ
ش ما َ ِ
ِ
ط َن و ِ
اإلث َم َوال َبغي بِ َغي ِر ال َح ِّ
ق }..إلى قولهَ { :وأَن تَقُولُوا َعلَى اللَّ ِه َما َال
الفَ َواح َ َ
ظهَ َر منهَا َو َما َب َ َ
َ
ال ِفي القُر ِ
آن بِ َأريِ ِه
ون} [األعراف ،]33 :وقال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلمَ « :من قَ َ
تَعلَ ُم َ
اب فَقَد أَخطَأَ»( ،)3وهذا يدل على أنه ال يجوز القول في القرآن بمجرد الرأي؛ ألنَّه قول على
َص َ
فَأ َ
اهلل بال علم ،وهو تخرص من القائل ،قال الطبري" :تأويل آي القرآن الذي ال يدرك علمه إال بنص
بيان رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم ،-أو بنصبه الداللة عليه  -فغير جائز ألحد القيل فيه
برأيه .بل القائل في ذلك برأيه  -وان أصاب الحق فيه  -فمخطئ فيما كان من فعله ،بقيله فيه

) )1ابن القيم ،إعالم الموقعين ،ج ،3ص.11

) )2الغماري :عبداهلل بن محمد ،بدع التفاسير (الدار البيضاء :دار الرشاد الحديثة ،ط1426 ،0ه1286 /م)
ص .145ونقله عنه الضامر ،تنزل اآليات على الواقع ،ص.22

) )3أخرجه الترمذي في السنن ،باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه ،ج ،5ص ،022رقم ( ،)0250وقال:
هذا حديث غريب.
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برأيه ،ألن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق ،وانما هو إصابة خارص وظان ،والقائل في دين
اهلل بالظن ،قائل على اهلل ما لم يعلم"(.)1
ثانيا :األصول المتعلقة باآليات المراد تنزيلها:
ا
من المعلوم أن األحكام ال تخرج عن نوعين ،نوع ثابت ال يتغير عن حاله بتغير الزمان
()2

وحاال  ،كما
ومكانا
زمانا
ً
ً
والمكان ،وال اجتهاد األئمة ،ونوع يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له ً
يتغي ُر عن حالة واحدة هو عليها ،ال بحسب
نبه على ذلك ابن القيم بقوله" :األحكام نوعان :نوعٌ ال ّ
المحرمات ،والحدود المقررة
األزمنة وال األمكنة ،وال اجتهاد األئمة؛ كوجوب الواجبات ،وتحريم
َّ
يتطرق إليه تغيير ،وال اجتهاد يخالف ما وضع عليه.
بالشرع على الجرائم ،ونحو ذلك؛ فهذا ال َّ
وحاال؛ كمقادير
ومكانا
زمانا
والنوع الثاني :ما يتغيَّر بحسب اقتضاء المصلحة له
ً
ً
ً
التعزيرات ،وأجناسها ،وصفاتها؛ فإن َّ
الشرع ُي ِّنوع فيها بحسب المصلحة"(.)3
واذا ُعلمت هذه األحكام يمكن القول بأن أهم األصول هي:
 -1معرفة َّ
أن "األحكام األساسية الثابتة في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسها
بنصوصها األصليَّة :اآلمرة والناهية -كحرمة الظلم ،وحرمة ِّ
السرقة،
الزنى والربا ،وشرب الخمر و َّ

) )1الطبري ،جامع البيان ،ج ،1ص.78

) )2ابن القيم ،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،تحقيق :محمد حامد الفقي (الرياض :مكتبة المعارف ،د.ط،
د.ت) ج ،1ص.331 -332

) )3المرجع السابق.
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وكوجوب التراضي في العقد ،ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق -فهذه ال َّ
تتبد ُل بتبد ِل الزمان،
بل هي أصو ٌل جاءت بها الشريعة إلصالح الزمان واألجيال ،وتتغيَّر وسائلها فقط"(.)1
وهذا الضابط يكشف خطأ التنزيل الذي وقع به جماعة من المعاصرين () 2حين أرادوا
تغيير ثوابت الدين واخضاعها للواقع ،أمثال مصطفى محمود عندما بيَّن المراد بقوله تعالىَ { :وُقل
ِ
ِ
ِ
ص ِارِه َّن[ }...النور ،]31 :فقال" :لو أخذنا اآلية بظاهر حروفها دون أن
لل ُمؤ ِم َنات َيغ ُ
ضض َن من أَب َ
أن الحياة الطبيعية في زمننا( -زمن الميني
يكون جوهر
ّ
اضحا في الذهن ،فسوف نجد ّ
القضية و ً
جيب ،والديكولتيه ،والجابونيز ،والصدر العريان ،والشعر المرسل ،والباروكات الذهب) أمر
سير مطابقًا لحروف اآلية
صعب ،والسير في شارع مثل عماد الدين ،أو فؤاد ،أو سليمان باشاً ،ا
هو األمر العسير.)3("...
أراد مصطفى بقوله السابق أن ُيخضع اآلية للواقع المعاصر ،بحجة تغير الزمان واألحوال
وصعوبة غض البصر ،ومعلوم من الدين بالضرورة أن األوامر األساسية في الشريعة ال تتغير
كما تقدم ،وتغير وسائلها ال يعني السير بما ذكر من لباس ،وال إطالق البصر بحجة تعسر
األمر ،وهذا تنزيل خاطئ لآليات.

)  )1الزحيلي :محمد مصطفى ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة (دمشق :دار الفكر ،ط،1
1407ه0222 /م) ج ،1ص.361

) )2هؤالء المعاصرون أمثال :محمد شحرور ،ومحمد سعيد العشماوي ،وغيرهم .وقد أورد بعض شبهاتهم وفندها
عمار عبدالكريم ،االنحراف المعاصر في تفسير القرآن الكريم (دبي :جائزة دبي
الدكتور عمارُ .ينظر :عبدالمجيدَّ :
الدولية للقرآن الكريم ،ط1437 ،1ه0216 /م) ج ،0ص.780 -746 ،536 -471

) )3محمود :مصطفى ،القرآن -محاولة لفهم عصري للقرآن (د.م :مؤسسة روز اليوسف ،د.ط ،د.ت) ص.87
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 -0معرفة َّ
أن "أركان اإلسالم وما ُعلم من الدين بالضرورة ال يتغير وال يتبدل ،ويبقى

ثابتًا ما ورد ،وكما كان في العصر األول ،ألنها ال تقبل التبديل والتغيير"(.)1
 -3إدراك َّ
أن "جميع األحكام التعبدية التي ال مجال للرأي فيها وال لالجتهاد ،ال تقبل
التغيير وال التبديل بتبدل األزمان واألماكن والبلدان واألشخاص"(.)2
 -4اليقين التَّام َّ
أيضا ال تتغير وال تتبدل وال تقبل االجتهاد ،وهي ثابتة
بأن" أمور العقيدة ً
منذ نزولها ومن عهد األنبياء والرسل السابقين ،حتى تقوم الساعة ،وال تتغير بتغير الزمان"(.)3
ومما سبق يمكن القول :بأن األحكام الكلية الثابتة في ِّ
حق المكلفين ال يعتريها التغيير
والتبديل؛ فليس المراد بتنزيل اآليات على الواقع تغير هذه األحكام ،وتبدلها من حالل إلى حرام،
ومن أمر إلى نهي ،أو عكس ذلك ،ونحوه(.)4
ثالثاا :األصول المتعلقة بالنوازل المراد تنزيل اآليات عليها:
تتجدد النوازل وتتغير بتغير الزمان والمكان واألشخاص واألحوال؛ لذا ال يمكن الحكم فيها
قبل تصورها ومعرفة حقيقتها من كل الجوانب ثم تنزيل اآليات عليها ،قال السعدي" :جميع
المسائل التي تحدث في كل وقت ،سواء حدثت أجناسها أو أفرادها يجب أن تتصور قبل كل
تاما بذاتها ومقدماتها
ًا
شيء ،فإذا ُعرفت حقيقتها ،و ُشخصت صفاتها ،وتصورها اإلنسان
تصور ً

) )1الزحيلي ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها ،ج ،1ص.361
) )2المرجع السابق.
) )3المرجع السابق.

)ُ )4ينظر :الجريسي :خالد بن عبدالرحمن ،فتاوى علماء البلد الحرام فتاوى شرعية في مسائل عصرية (الرياض:
دار األلوكة للنشر ،ط1434 ،17ه0213 /م) ص.46
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فإن َّ
ونتائجها طُبقت على نصوص َّ
الشرع وأصوله الكلية؛ َّ
الشرع يحل جميع المشكالت ،مشكالت
مرضيا للعقول الصحيحة والفطر
حال
الجماعات واألفراد ،ويحل المسائل الكلية والجزئية؛ يحلها ً
ً
المستقيمة .ويشترط أن ينظر فيه البصير من جميع نواحيه وجوانبه الواقعية والشرعية"(.)1
ونخلص من ذلك إلى َّأنه ال سبيل لمعرفة نازلة من النوازل والتوصل إلى حكمها إال
بالضوابط اآلتية:
صحيحا؛ وذلك بأمرين ،هما :تصور النازلة في ذاتها،
فهما
ً
أ -تصور النازلة وفهمها ً
وتصور ما يحيط بها من مالبسات وقرائن وأحوال.
ب -تكييف النازلة ،والمراد به :ردها إلى أصل من األصول الشرعية.
ج -تطبيق الحكم على النازلة ،ويراد به :تنزيل الحكم الشرعي على المسألة النازلة.
تاما ،أو عدم
ًا
د -التوقف في الحكم على النازلة ،وذلك عند العجز عن تصورها
تصور ً
القدرة على تكييفها ،أو عند تكافؤ األدلة وعدم القدرة على ترجيح قول من األقوال(.)2
كما قال ابن عبدالبر" :ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف ،ولم يجز له أن يحيل على
اهلل قوًال في دينه ،ال نظير له من أصل ،وال هو في معنى أصل ،وهذا الذي ال خالف فيه بين
قديما وحديثًا فتدبره"(.)3
أئمة األمصار ً

1
السعدي ،الفتاوى السعدية (الرياض :مكتبة المعارف ،ط1420 ،0ه1280 /م) ص.121 -122
)) ّ

) ُ )2ينظر :الجيزاني ،فقه النوازل ،ج ،1ص .58 -38فقد بسط القول في كل جزء من مدارك الحكم على
النوازل ،واستشهد بأمثلة من الواقع المعاصر.

) )3ابن عبدالبر ،جامع بيان العلم وفضله ،ج ،0ص.847
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ابعا :األصول المتعلقة بنتائج التنزيل ،وهي:
را
بعد أن يب ُذل المفسَّر جهده في فهم الواقع ،والواجب في الواقع ،م ِّ
حكما الوحي عليه ،مطبقًا
ُ
ُ
منقادا ألمر اهلل وأمر رسوله -صلى اهلل عليه وسلم،
سلما
لآليات على نوازله،
ً
ً
متجردا عن هواهُ ،م ً
مقرر الحكم الشرعي فيما بين يديه من المسائل ،يبقى النظر فيما توصل إليه ،وهو:
ًا
عامان في نازلة ،ولم يستطع المفسر التوفيق بينهما ،واختار
 -1إذا اجتمع نصَّان َّ
عامان في نازلة،
أحدهما ،ثم ظهر خطأ في اختياره؛ فإنه ُيعذر ،قال الطَّريفي" :إذا اجتمع نصَّان َّ

ُعِذ َر المجتهد عند اختيار واحد منهما ،ولو بان خطؤه بعد ذلك"(.)1
 -0يلتمس العذر لمن غاب عنه الدليل في النوازل؛ وذلك كما قال الطريفي" :أن أهل
العلم مهما بلغوا بالعلم بوحي اهلل ،أنهم في حال الفتنة واضطراب الزمن ،وما يحدث من نوازل ،قد
يغيب عنهم من الدالئل والحجج الظاهرة ما يغيب عنهم ،كما غاب عن عمر بن الخطاب تلك
وعلِ َم أعلم الناس بعد رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -من األمة
البينة الظاهرة من كالم اهللَ ،
أبو بكر( ،)2وحينئذ يلتمس لمن غاب عنه الدليل العذر.)3(".....،

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،3ص.1443

) )2المراد :ما حصل لعمر بن الخطاب -رضي اهلل عنه -عندما أنكر وفاة النبي -صلى اهلل عليه وسلم ،وموقف
أبو بكر حين ِ
حمد اهلل وأثنى عليه ،وقال<< :أال من كان يعبد محمدا صلى اهلل عليه وسلم فإن محمدا قد مات،

ون} [الزمر ،]32 :وقالَ { :و َما ُم َح َّم ٌد إِ َّال
ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل حي ال يموت ،وقال{ :إَِّن َ
ك َمي ٌ
ِّت َوِاَّنهُم َميِّتُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ضَّر اللَّهَ َشيًئا
َر ُسو ٌل قَد َخلَت ِمن قَبلِ ِه الر ُس ُل أَفَِإن َم َ
ات أَو قُت َل ان َقلَبتُم َعلَى أَعقَابِ ُكم َو َمن َين َقلب َعلَى َعقَبيه َفلَن َي ُ
وسيج ِزي اللَّه َّ ِ
ين } [آل عمران ،]144 :قال :فنشج الناس يبكون .>>...أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب
ُ
َ ََ
الشاك ِر َ
خليال ،ج ،5ص ،6رقم (.)3668
المناقب ،باب قول النبي -صلى اهلل عليه وسلم :-لو كنت متخ ًذا ً

) )3الطريفي ،العلماء والميثاق (د.م :د.ن ،ط1407 ،1ه0226 /م) ص.18
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وبهذا يكون ختام هذا المطلب الذي تناول أهم األصول والضوابط المتعلقة بتنزيل اآليات
على الواقع ،وسوف ُيقدم المطلب التالي أنواع التنزيل.
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المطلب الثاني :أنواع تنزيل اآليات على الواقع
تنوع تنزيل اآليات على الواقع بتنوع الشخصيات ،واألحوال والظروف في كل زمان
ّ
أيضا باختالف العقائد واألهواء ،وتنوع بأنواع عدة ،يمكن حصرها في
ومكان ،واختلف
ً
اعتبارين( ،)1هما:
 -1باعتبار أنواعه ،وينقسم إلى قسمين:
أ -تنزيل صريح ،ويشمل نوعين:
أ.أ تنزيل صريح صحيح.

أ.ب تنزيل صريح خاطئ.

ب-تنزيل غير صريح ،ويشمل نوعين:
ب.ب تنزيل غير صريح خاطئ.

ب.أ تنزيل غير صريح صحيح.

 -2باعتبار كيفية تنزيل اآلية ،وينقسم إلى ثالثة أنواع:
أ -تنزيل كلي.
ب -تنزيل جزئي.
ج -تنزيل عكسي (مخالف لمعنى اآلية).
إجماال ،وهي على التفصيل كاآلتي:
تلك أنواع التنزيل
ً
الصريح:
نزيل َّ
أواال :التَّ ُ
)ُ )1ينظر :الضامر ،تنزيل اآليات على الواقع ،ص.71
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وص ّرَح الشيء إذا بينه وأظهره(.)1
الصريح لغة :هو
َّ
ُ
المحض الخالص من كل شيءَ ،
ِ
يحا إِذا أَبداه(.)2
ص َّرَح ٌ
فالن ما في َنفسه تَص ِر ً
ويقالَ :
الصريح :ما تناهى في الوضوح وكشف الخفاء عن المراد.)3("...
و
اصطالحاَّ " :
ً
الصريح هو َّ
المفَسِّر أن معنى اآلية أو حكمها منطبق على واقعه،
إ ًذا فالتَّنزيل َّ
أن ُي ّبين ُ
وواقعه داخل فيها.
() 5
() 4
أيضا:
ومن ذلك قولهم...( :موجود حتى اآلن) ،وقولهم..(:في زماننا ، )..وقولهم ً

(..في واقعنا ،)6()..وغير ذلك من العبارات.
وأنواع التَّ ِ
نزيل الصريح ،ما يأتي:

)ُ )1ينظر :األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،4ص .142 -132وابن منظور ،لسان العرب ،ج .512 -522 ،0وقد
نقل القول األخير عن األزهري.

) )2ابن منظور ،المرجع السابق ،ج ،0ص.511

) )3المناوي :عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي ،التوقيف على مهمات التعاريف (القاهرة :عالم الكتب ،ط،1
1412ه1222 /م) ص.28

)ُ )4ينظر :ابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،0ص .60ونقله عنه أبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،3ص.663

)ُ )5ينظر :ابن الفرس :أبو محمد عبدالمنعم بن عبدالرحيم ،أحكام القرآن ،تحقيق :منجية بنت الهادي النفري
(بيروت :دار ابن حزم ،ط1407 ،1ه0226 /م) ج ،0ص ،052وص .083والرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،0

وينظر :البقاعي،
ص ،075وص .431وابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،1ص ،122وج ،5صُ .156
تناسب اآليات والسور ،ج ،15ص.07

6
وحوى:
) ) ُينظر :الشنقيطي ،أضواء البيان ،ج ،2ص .124والشعراوي ،تفسير الشع اروي ،ج ،7صّ .4313

سعيد ،األساس في التفسير (القاهرة :دار السالم ،ط1404 ،6ه) ج ،2ص .5442والزحيلي :وهبه بن

مصطفى ،التفسير الوسيط (دمشق :دار الفكر ،ط1400 ،1ه) ج ،1ص.637
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أ_ تنزيل صريح صحيح :وهو الذي استوفى أصول التنزيل وضوابطه ،وتنطبق فيه اآلية
تبعا للمعتقد على
على الواقع من غير ٍّ
تبعا لهوى مسبق أو ً
لي ألعناق النصوص ،أو تفسير لها ً
غير مراد باآلية.
هذا النوع من التنزيل كثير في تفاسير أهل السَّنة الذين ّنزلوا اآليات على الواقع ،لذا من
الصعب أن تحصر(.)1
فمن أمثلة ذلك ما جاء في تفسير السَّمعاني لقوله تعالىَ ...{ :ولَُي َب ِّدلََّنهُم ِمن َبعِد َخوِف ِهم
أَمًنا[ }...النور ،]55 :حيث ذكر حال أصحاب رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -حين كانوا في
بعضا حتى ُيؤدوا
مكة ال يستطيعون الجهر بالعبادة ،وكيف كانوا يتناوبون على حراسة بعضهم
ً
الصالة ،ولما هاجروا أ ِ
جهر( ،)2ثم ّنزل اآلية على واقعه متحدثّا عن نعمة األمن،
َمنوا فعبدوا اهلل ًا
فقال" :وما زال يزداد األمن إلى زماننا هذا"(.)3
ِ
ِِ
ِ
َِّ
ِِ
يم ُكنتُم
ين تََوفَّ ُ
وفي تفسير الطريفي لقوله تعالى{ :إِ َّن الذ َ
اه ُم ال َم َالئ َكةُ ظَالمي أَنفُسهم قَالُوا ف َ
ض قَالُوا أَلَم تَ ُكن أَرض اللَّ ِه و ِ
ِ
اس َعةً فَتُه ِ
ين ِفي األَر ِ
اهم َجهَنَّ ُم
اج ُروا ِفيهَا فَأُولَئِ َ
ك َمأ َو ُ
ُ
قَالُوا ُكَّنا ُمستَض َعف َ
َ
َ
ان َال يستَ ِطيع ِ
ال و ِّ ِ
ِ
وساءت م ِ
َّ
ين ِم َن ِّ ِ
ون
ص ًا
الن َساء َوال ِول َد ِ َ
ون حيلَةً َوَال َيهتَ ُد َ
ُ َ
ير ( )27إِال ال ُمستَض َعف َ
ََ َ َ
الر َج َ
ِ
َّ
ور} [النساء ،]22 - 27 :تكلَّم
ان اللَّهُ َعفُ ًّوا َغفُ ًا
َسبِ ً
يال ( )28فَأُولَئ َك َع َسى اللهُ أَن َيعفُ َو َعنهُم َو َك َ
عن حكم الهجرة وموجباتها ،وأحوال وجوبها وتحريمها ،ثم ذكر اختالف العلماء في الهجرة من بلد

)ُ )1ينظر :ابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،0ص .60وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،3ص .663ابن العربي،
أحكام القرآن ،ج ،4ص .323وللفائدة ُينظر :المبحث األول من الفصل الثاني.

2
السمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،3ص.545
) ) ُينظرّ :
) )3المرجع السابق.
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()1
ونزل
فصل المسألة ّ
الكفر الذي يقدر فيه المسلم أن يقيم دينه ،ويظهر شرائعه ظاهرة وباطنة  ،ثم ّ

اآلية على الواقع المعاصر ،فقال" :الحالة األولى :أن تكون للمسلمين ُمدن وقرى يظهرون فيها
دينهم ،وتظهر فيها شوكتهم؛ كالمدن والقرى والواليات التي تكون ضمن بالد كفرية اليوم؛ كالهند
وما وراء السِّند وما تحت روسيا؛ ففي الهند واليات ومدن فيها عشرات الماليين ،وفي روسيا

العامة ،لم تجب عليهم الهجرة.)2("....
كذلك .فهؤالء إن أظهروا دينهم وشعائرهم الخاصَّة و َّ
فق عقيدة أو مذهب
تبعا لهوى مسبق ،أو ِو َ
ب_ تنزيل صريح خاطئ :وهو تنزيل اآلية ً
معين ،وتحميل اآلية ما ال تحتمل.
()3
ِ
َِّ
وبهُم بِِذك ِر اللَّ ِه
آمُنوا َوتَط َمئن ُقلُ ُ
ومن ذلك ما جاء في تفسير الـقُمي  ،لقوله تعالى{:الذ َ
ين َ

ِ
َّ ِ
ِ
وب} [الرعد ،]08 :حيث قال " :الذين آمنوا :الشيعة ،وذكر اهلل :أمير
أ ََال بِذك ِر الله تَط َمئن ال ُقلُ ُ
المؤمنين واألئمة عليهم السالم"(.)4
ألن اآلية ال تنطبق على الواقع الذي ُنِّزلت عليه ،و َّ
وهذا تنزيل صريح خاطئ؛ َّ
المفَسِّر
ألن ُ
وحمل اآلية ما ال تحتمله لفظًا ومعنى.
تبعا لمذهبه الرافضي ،وعقيدته الباطلةَّ ،
شرح اآلية ً
ثانيا :تنزيل غير صريح:
ا

)ُ )1ينظر :الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،0ص.284-274
) )2المرجع السابق.

)  )3هو :أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم ،رافضي جلد ،له تفسير فيه مصائب .ترجم له :ابن حجر
وينظر:
العسقالني ،لسان الميزان ،تحقيق :عبدالفتاح أو غدة (د.م :دار البشائر ،ط0220 ،1م) ج ،5صُ .477

الداوودي :محمد بن علي المالكي ،طبقات المفسرين (بيروت :دار الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت) ج ،1ص.320

) )4القمي ،تفسير القمي ،صححه وعلق عليه :السيد طيب الموسوي (قم :دار الكتاب ،ط1424 ،3ه) ج،1
ص.365
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صرح
أن ُي ِّ
أن معنى هذه اآلية حاصل في زمنه وواقعه ،دون ّ
المفسِّر إلى ّ
"وهو أن يشير ُ
بذلك بل ُيورده على سبيل التعريض والتلميح ،ولعل السبب في ذلك يرجع إلى الحالة السياسية في
تلك الفترة التي ال تسمح باإلفصاح عن ما يكون فيها من القهر والظلم ،والفساد واإلفساد،
والمخالفات العقدية واالجتماعية.)1("...
وأنواع التنزيل غير الصريح ،هما:
أ_ تنزيل غير صريح صحيح:
ِ
ِ
ين}
مثال ما جاء في تفسير قوله تعالى{ :اد ُعوا َرَّب ُكم تَ َ
ضرًعا َو ُخف َيةً إَِّنهُ َال ُيحب ال ُمعتَد َ
[األعراف ،]55 :عند ابن القيم؛ فقد بيَّن آداب الدعاء ،وحال المسلمين السابقين في دعائهم،
وعضَّد تفسيره بنظائر اآلية في كتاب اهلل ،وفي السَّنة ،ووضَّح أن في اآلية إشارة واعالم بقرب اهلل
مشير إلى بعض أفعال المتصوفة،
ًا
من عباده ،لذلك أمرهم بدعائه خفية ،ثم َّنزل اآلية على واقعه
فقال":وقد ضعف تمييز خالئق في هذا المقام وساء تعبيرهم فوقعوا في أنواع من الطامات
والشطح.)2("..
أيضا ما جاء في تفسير الطريفي ،لقوله تعالى{ :اذ َهب بِ ِكتَابِي َه َذا فَأَل ِقه إِلَي ِهم
ومن ذلك ً
حيث ذكر مشروعية كتابة الحاكم المسلم إلى
ون} [النمل،]08 :
ُ
ثَُّم تََو َّل َعنهُم فَانظُر َما َذا َيرِج ُع َ
مهمات صاحب
البلدان ورؤوس الناس غير المسلمين ،ودعوتهم لإلسالم ،وأن هذا أعظم َّ
ملوك ُ
الوالية ،وهو حفظ ِّ
الدين ونشره وتبليغه؛ ألنه ينوب عن رسول اهلل في ذلك( ،)3ثم َّنزل اآلية على
) )1الضامر ،تنزيل اآليات على الواقع ،ص .70طبعة دبي.
) )2ابن القيم ،بدائع الفوائد ،ج ،3ص.8

) )3الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،4ص.1215
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وملمحا أنه ال يجوز االهتمام بالمصالح الدنيوية وترك ِّ
الدين ،فقال" :وال
مشير
ًا
الواقع المعاصر
ً
ِ
ومكاتباته مع األمم والدول غير المسلمة بالمصالح الدنيوية
يجوز للحاكم أن تختص صالتُهُ ُ
كاالقتصاد واألنظمة ،ويترك األعظم وهو دعوتهم إلى اإلسالم ،ولو كانت الدعوة تقوم بغيره؛ َّ
ألن
قيامه بهذه المهمة تعظيم لها ،وهي مهمة الخلفاء األُولى؛ فالمكاتبة منه لها أثر على الناس
والرؤساء ،بخالف غيره.)1("....
ب -تنزيل غير صريح خاطئ:
َِّ
َّ
َّ
ون اللهَ َوَر ُسولَهُ لَ َع َنهُ ُم اللهُ
ين ُيؤُذ َ
من أمثلته ما جاء في تفسير القُمي لقوله تعالى{ :إِ َّن الذ َ
ِ
ِ
َع َّد لَهُم َع َذ ًابا ُم ِه ًينا} [األحزاب ،]57 :فقد أشار بتفسيره إلى الصحابة -رضي
في الدن َيا َواآلخ َرِة َوأ َ
تبعا لمذهبه ،فقال" :نزلت فيمن غصب أمير
اهلل عنهمّ ،-
تعسفًا بال دليل ولكن ً
ونزل اآلية عليهم ُ
المؤمنين (ع) حقه ،وأخذ حق فاطمة عليها السالم"(.)2
ويقصد بأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي اهلل عنه ،و َّ
أن من غصبه اإلمامة أبو
بكر وعمر وسائر الصحابة(.)3
ثم ّنزل قوله تعالى{ :والَِّذين يؤُذون المؤ ِمنِين والمؤ ِم َن ِ
ات[ }...األحزاب ]58 :على علي
َ َ ُ َ ُ َ َ ُ
وفاطمة رضي اهلل عنهما ،بقوله" :يعني علي وفاطمة"( .)1وهذا تنزيل صريح غير صحيح.

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،4ص.1216 -1215

) )2القُمي ،تفسير القُمي ،ج ،0ص.126
3
صب الحكم والسلطة غاصبون ،كما كان في عهد أبي بكر وعمر وعثمان
) ) قال السَّيد علي الحائريَ " :
وغ َ
أمية وبني العباسُ ."..ينظر :الحائري :السَّيد علي ،فتوى بعنوان( :اإلمامة وتخلّى
ومعاوية ويزيد وسائر بني ّ
اإلمام علي والحسن ع عنها( (شبكة رافد للتنمية ،أسئلة وردود ،د.ت) .› https://research.rafed.net
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وقوله تعالى...{ :بِ َغي ِر َما اكتَ َسُبوا فَقَِد احتَ َملُوا ُبهتَ ًانا َوِاث ًما ُمبِ ًينا} [األحزابّ .]58 :نزلها
على عموم السَّنة فقال" :وهي جارية في النَّاس كلهم"(.)2
النوع الثاني :باعتبار كيفية تنزيل اآلية ،وينقسم إلى ثالثة أنواع:
أ -تنزيل كلي :وهو َّ
المفسِّر اآلية على واقعه ،لتطابقها مع األحوال والنوازل في
أن ُي ّنزل ُ
عصره.
جدا في تفاسير المتقدمين والمتأخرين ،وكذلك المعاصرين؛ فمن ذلك ما
وأمثلة ذلك كثيرة ً
ِ
ِ ِ
ب
اؤهُ َجهَنَّ ُم َخال ًدا فيهَا َو َغض َ
جاء في تفسير الطريفي لقوله تعالىَ { :و َمن َيقتُل ُمؤ ِمًنا ُمتَ َع ِّم ًدا فَ َج َز ُ
ِ
ِ
َّ
يما} [النساء ،]23 :فقد بيَّن المراد بالقتل العمد ومعناه ،وأنه
اللهُ َعلَيه َولَ َع َنهُ َوأ َ
َع َّد لَهُ َع َذ ًابا َعظ ً
ب في موت أحد ،مع قصد إزهاق َّ
النفس بسالح وغير سالح ،ثم تكلم عن توافر قصد القتل
التسب ُ
()3
يض
وبيَّن أن العبرة بالقصد ولو كان بطعام مباح  ،ثم ّنزل اآلية على واقعه فقال" :كمن ُيطعم مر َ

السكر وهو يعلم أنه يموت بمثل هذا النوع من الطعام ،ومثل هذا المقدار؛ فهنا وان كان
السكر
َ
محرم ،فمع قصد القتل تُلتمس أدنى
مباحا لكنه في هذا الشخص وهذه الحالة
السبب
َّ
ً
األسباب.)4(".....

) )1القمي ،تفسير القمي ،ج ،0ص.126
) )2القمي ،تفسير القمي ،ج ،0ص.126

)ُ )3ينظر :الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،0ص.250 -251
) )4المرجع السابق.
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وهذا تنزيل كلي لآلية وهو صريح صحيح ،وقد تجتمع بعض أنواع التنزيل في مثال واحد
خاطئا ،أو تنزيل كلي غير صريح بنوعيه ،وهكذا
كما في هذا المثال ،وقد يكون تنزيل كلي صريح
ً
جميع األنواع السابقة والالحقة.
ب -تنزيل جزئي :وهو أن ُي ِّنزل المفسر جزء من اآلية على واقعه.
ومن أمثلته ما جاء في تفسير الطريفي ،لقوله تعالىُ { :حِّرَمت َعلَي ُكم ال َميتَةُ و َّ
الد ُم َولَح ُم
ُ
َ
ُه َّل لِ َغي ِر اللَّ ِه بِ ِه والمن َخنِقَةُ والموقُوَذةُ والمتَرِّديةُ و َّ ِ
ير وما أ ِ
ِ
يحةُ َو َما أَ َك َل السَُّبعُ إِ َّال َما َذ َّكيتُم
النط َ
َ َ
َ ُ
الخن ِز ِ َ َ
َ َُ َ َ
ِ َِّ
ين َكفَُروا ِمن ِدينِ ُكم فَ َال
ص ِب َوأَن تَستَق ِس ُموا بِاأل َ
َزالِم َذلِ ُكم ِفس ٌ
ق ال َيوَم َيئ َس الذ َ
َو َما ُذبِ َح َعلَى الن ُ
ِ
ِ ِ
يت لَ ُكم ِ
اإلس َال َم ِد ًينا فَ َم ِن
ت لَ ُكم ِد َين ُكم َوأَت َمم ُ
تَخ َشو ُهم َواخ َشو ِن ال َيوَم أَك َمل ُ
ت َعلَي ُكم نع َمتي َوَرض ُ ُ
ِ
ِ
َّ
ِ ِ
يم} [المائدة ،]3 :فقد ّنزل جزء من
اضطَُّر في َمخ َم َ
صة َغي َر ُمتَ َجانف ِإلثم فَِإ َّن اللهَ َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
َزالِم ،}...ووضَّح َّ
أن األزالم هي القداح أو الحجارة
اآلية ،وهو قوله تعالىَ ...{ :وأَن تَستَق ِس ُموا بِاأل َ
ِ
وشبهُها ،واالستقسام :هو رميها ،ويدخل في حكم األزالم الكتابة على الرقوق والجلود والمكعبات،
ثم ذكر كيفية كتابتهم عليها ،وتطيرهم بها ،وأن حكم استقسام الجاهليِّين باألزالم شرك( ،)1ثم ّنزل
هذا الجزء على واقعه؛ فقال":ويدخل في هذا اليوم علم األبراج الذي يتطيرون به فيجعلونه صارفًا
جالبا لها ،وهي من أنواع صرف العبادة للكواكب"(.)2
عن زواج وتجارة وامارة ،أو ً
المفسِّر إذا وجد في
ج -تنزيل على ما يخالف معنى اآلية :يقول الضامر" :يستخدمه ُ
أيضا ب ـ (التنزيل العكسي)"(.)3
واقعه أحو ًاال ّ
حث القرآن على خالفها أو العكس ،ويسمى ً
)ُ )1ينظر :الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،3ص.1120
) )2المرجع السابق.

) )3الضامر ،تنزيل اآليات على الواقع ،ص.78
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ومثاله ما أ ِ
ُخ َذ من عادة الغرب في عصرنا من تسمية نساء الملوك بسيدة الدولة ،وهذا ما
دعى الطريفي لتنزيل اآلية على الواقع المخالف لشرع اهلل ،وذلك عند تفسيره لقوله تعالى:
ِّد َها لَ َدى ال َب ِ
حيث قال (سيدها) فيه إشارة إلى سيادة الزوج على
اب[ }...يوسفُ ،]05 :
{َ ...وأَلفََيا َسي َ
امرأته ،وسيادتها على بيته( ،)1ثم قال" :وفي هذا إنكار ما أ ِ
ُخ َذ من عادة الغرب اليوم من تسمية
نساء الملوك بسيدة الدولة والبلد؛ فإن اهلل جعل امرأة العزيز سيدة بيتها فحسب ،وال يتعدى شأنها
ذلك ،كسائر النساء في بيوتهن"(.)2
وهذا تنزيل مخالف لمعنى اآلية وهو جزئي صريح صحيح ،وقد تجتمع األنواع األخرى
كذلك كل بحسبه.
وبهذا يكون ختام الفصل الثاني الهادف بمجموعه التعريف بتنزيل اآليات على الواقع،
ونشأته ،وبيان أهميته وعالقته بعلوم القرآن األخرى ،كما أصَّل ضوابط هذا التنزيل وقواعده ،وذكر
أنواعه ،وفي الفصل القادم يتجلى هذا التأصيل في تطبيقات الطريفي على الواقع.

)ُ )1ينظر :الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،3ص .1630 -1631والرجل سيد زوجته هو قول الطبري ،جامع
البيان ،ج16ن ص .51ورواه ابن أبي حاتم عن مجاهدُ .ينظر :ابن أبي حاتم ،تفسير القرآن العظيم ،ج،7

ص .0107و ُينظر :السمرقندي ،بحر العلوم ،ج ،0ص.182

) )2المرجع السابق.
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الفصل الثالث :التطبيقات المعاصرة لتنزيل اآليات على الواقع في تفسير
الطريفي
ُيعنى هذا الفصل بذكر المالمح العامة لمنهج الطريفي في تنزيل اآليات على الواقع وذلك
في المبحث األول ،بينما يهتم المبحث الثاني بدراسة الجوانب التطبيقية لتلك التَّنزيالت.
المبحث األول :المالمح العامة لمنهج الطريفي في تنزيل اآليات على الواقع.
المبحث الثاني :الجوانب التطبيقية آليات التنزيل على الواقع.
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المبحث األول :المالمح العامة لمنهج الطريفي في تنزيل اآليات على الواقع.
بعد استقراء تفسير الطريفي ،و َّ
النظر في النماذج التطبيقية التي حوتها تلك المجلدات(،)1
يمكن للباحثة استخالص المالمح العامة لمنهجه في هذه المسألة ،وذلك على النحو اآلتي:
صيغا
مستخدما
موضعا تقر ًيبا،
َّ -1نزل الطريفي اآليات على الواقع المعاصر في ()86
ً
ً
ً
عديدة في التنزيل ،منها:
قوله...( :في زماننا) ( ،) 2وقوله...( :إلى يومنا) ( ،) 3وكذلك قوله...( :هذا الزمن) (،) 4
()5
أيضا...( :اليوم)( ،)6كما قال( :هذه األيام)( ،)7وقال( :تكلف بعض
و(...في عصرنا)  ،وقوله ً

المعاصرين)(.)8
 -0نحا في طريقة تنزيله لآليات على الواقع أسلوبين ،هما:
أ -تنزيل صريح :وهذا هو األغلب في طريقته؛ ألنه يرى وجوب النصح وأهميته (،) 9
ويؤكد عظم المسؤولية الملقاة على عاتق العلماء ،فقد قالِ " :من أعظم مهمات العالم :إعادة
) )1أرادت الباحثة مجموع مجلدات تفسير الطريفي ،وهي أربعة مجلدات ،وقد تقدم الكالم عنها في المبحث الثالث
من الفصل األول.

)ُ )2ينظر :الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص ،102وج ،4ص.0258
) )3المرجع السابق ،ج ،0ص.822
) )4المرجع السابق ،ج ،0ص.650
) )5المرجع السابق ،ج ،1ص.146

)  )6المرجع السابق ،ج ،1ص ،42وص ،328وص ،407وج ،0ص ،634وص ،713وص ،872وج،3
ص ،1120وص ،1123وغيره كثير.

) )7المرجع السابق ،ج ،4ص.0258
) )8المرجع السابق ،ج ،3ص.1082

) )9يمكن الرجوع للفائدة إلى كتابه :العلماء والميثاق.
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المراتب إلى وضعها الصحيح ،وتصحيح الخلط فيها ،وقطع الطريق على شهوة السلطان ،وهوى
()1
تضرَر في نفسه ألجلها.)2("..
أيضا" :من عالمة المؤمن :اهتمامه بأمر أمته ولو َّ
النفس"  ،وقال ً

ألجلها.)2("..
نزر قليل في بحر تصريحه المباشر ،وجاء أغلبه
ب -تنزيل غير صريح (التلميح) :وهذا ٌ
في قضايا السياسة الشرعية.
 -4تناول في تنزيله لآليات على الواقع العديد من القضايا والنوازل المستجدة في عصره،
كقضايا السياسة الشرعية ،والقضايا الفقهية ،كذلك قضايا اآلداب واألخالق ،كما ستأتي شواهد
ذلك في الدراسة التطبيقية القادمة.
حاكما على الواقع في تنزيله ،وأدخل الحوادث والنوازل تحت نصوص
 -5جعل القرآن
ً
الن ِ
الوحي ،وذلك يظهر من فعله كما سيأتي ،ومن قوله" :وفي قوله تعالى...{ :لِتَح ُك َم َبي َن َّ
اس بِ َما
اك اللَّهُ[ }...النساء ،]125 :دليل قاطع على تحريم تقديم الرأي على الوحي؛.)3("...
أ ََر َ
وقال كذلك" :وطالب اإلنصاف يجب عليه أن يتجرد من تأثير واقعه أيًّا كان.)4("..
 -6اعتنى في تنزيل اآليات على الواقع بالرد على المنشغلين بمبادئ الحريات،
يحا ،من قبيل مخالفة الواقع لمعنى اآلية ،ومن ذلك:
والمالحدة ،وكان تنزيله صر ً

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.166
) )2الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،0ص.227
) )3المرجع السابق ،ج ،0ص.1208
) )4الطريفي ،الحجاب ،ص.37
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أ -عند تفسيره لقوله تعالى...{ :وَال تَتَّبِعوا ُخطُو ِ
ات َّ
طِ
ان[ }...البقرة ،]168 :قال:
الشي َ
ُ
َ
َ
" وكثير من المنشغلين بمبادئ الحريات في عصرنا يديم النظر في الممنوع الضيق ،ويعطل نظره
ِ
عن المباح الواسع؛ فيرى َّ
ب حرية االختيار ،واهلل أحل
أن الممنوع أعظم وأوسع ،فيرى أنه ُسل َ
وحرم خطوات يسيرة منها ،والحرية أن تعيش في سعة األرض ،ال في ضيق
األرض كلهاَّ ،
الخطوات ،ومن عاش في ضيق خطوات الشيطان ،فإنه ال يبصر أن الشيطان سلبه حريته من
األرض الواسعة؛ ُليقيِّد عيشه في خطوات منها"(.)1
ِ
ِ
اي َو َم َماتِي لِلَّ ِه
ص َالتي َوُن ُسكي َو َمح َي َ
ب -بعدما وضَّح المراد من قوله تعالىُ { :قل إِ َّن َ
ِ
َر ِّ
ين} [األنعام ،]160 :وهو عموم جريان األحكام على المكلفين في كل زمان ومكان متى
ب ال َعالَم َ
قام موجبها( ،)2وأنها ليست محددة في مكان العبادة فحسب كما ينادى به اليوم ،قال" :ومن يقول
من بعض المالحدة اليومَّ (( :
إن التكاليف في مواضع العبادة ودورها فحسب ،أو هي في التكليفات
الخاصة بالفرد فقط؛ ال تكون في األشياء المشتركة بين الناس في مجتمعاتهم))؛ فيجعلونه خاصة
() 3
ِّ
العلمانيَّة () 4؛ فهذا إلحاد وكفر أشد من كفر
بين العبد وبين ربه؛ كما يقرره فالسفة الليبرالية و َ

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.146
)ُ )2ينظر :المرجع السابق ،ج ،3ص.1074

) )3المراد بالليبرالية :الحرية المطلقة ،وهي فكرة ليست من وضع عقل بشري واحد ،وال وليدة بيئة ثقافية أو ظروف
زمنية واحدة ،فهي فلسفة فكرية غربية وضعية ،تنزع إلى المادية والفردية والتحرر من كل قيد أو ثابتُ .ينظر:

صقر :شحاته محمد ،اإلسالم والليبرالية نقيضان ال يجتمعان (د.م :دار الخلفاء الراشدين ،ودار الفتح اإلسالمي،
د.ط ،د.ت) ص.03

4
ف في أوربا  -وهي البالد التي نشأت فيها  -بـ« :أالّ يكون اإلنسان ُم َلزًما بتنظيم أفكاره وأعماله
مانية":تُع َر ُ
العلَ ّ
)) َ
وفق معايير مفروضة على أنها شريعة أو إرادة إلهيِّة» ،ويطلق على هذا الفكر في اللغة االنجليزية التي هي لغته
َّ
َّ
مقصودا
ولعل ذلك كان
مانية)،
ً
العلَ ّ
األصلية ،SECULARISMوهي تعني (الالدينية) ،غير أنها اشتهرت باسم ( َ
لبوسا يجعلها مقبولة بين المسلمين ،وفي قاموس (أكسفورد) ُعِّرفَت بما يلي« :العلمانيَّة مفهوم يرى
بغيةَ إلباسها ً
وعرفها الحوالي :بأنها:
ضرورة أن تقوم األخالق والتعليم على أساس غير ديني»".المرجع السابق ،صَّ .11
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الوثنية؛ ألن الوثنية تعبد اهلل ،وغير اهلل ،فتشركه بالعبادة مع أصنامها ،فقد جعلوا هلل بعض الحق
في أنفسهم في كل مكان ،وفالسفة العلمانية لم يجعلوا هلل حقًا مطلقًا في الحياة؛ تعالى اهلل!"(.)1
وهذا تنزيل صريح صحيح كلي خالف الواقع فيه معنى اآلية.
هذه بعض المالمح العامة لمنهج الطريفي في تنزيل اآليات على الواقع ،والتي تتجلى
وضوحا في المطلب التالي في دراسة الجوانب التطبيقية.
ً

"(إقامة الحياة على غير دين) سواء بالنسبة لألمة أو للفرد" .الحوالي :سفر بن عبدالرحمن ،العلمانية (د.م :دار
الهجرة ،د.ط ،د.ت) ص.04

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،3ص.1074
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المبحث الثاني :الجوانب التطبيقية آليات التنزيل على الواقع
يعتني هذا المبحث بدراسة الجوانب التطبيقية لآليات التي َّنزلها الطريفي في تفسيره على
الواقع ،والتي جاءت منتظمة في ثالثة مطالب ،كاآلتي:
المطلب األول :تنزيل اآليات على الواقع في السياسة الشرعية.
المطلب الثاني :تنزيل اآليات على الواقع في القضايا الفقهية.
المطلب الثالث :تنزيل اآليات على الواقع في قضايا اآلداب واألخالق.
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المطلب األول :تنزيل اآليات على الواقع في السياسة الشرعية
حفل تفسير الطريفي بعدد من تنزيل اآليات على الواقع في قضايا السياسة الشرعية(،)1
()2

والتي بلغت ()13

تقر ًيباُ ،جلها تنزيل صريح ،سوى عدد يسير جاء غير مباشر حسب ما رأت

الباحثة ،ومن أمثلة ذلك ،ما يأتي:
طان عنها فَأَخرجهما ِم َّما َك َانا ِف ِ
َّ
َّ
يه َوُقل َنا اهبِطُوا
 -1عند تفسير قوله تعالى{ :فَأ ََزلهُ َما الشي َ ُ َ َ
َ َ َُ
ض ُكم لِ َبعض َع ُد ٌّو ولَ ُكم ِفي األَر ِ
ض ُمستَقٌَّر َو َمتَاعٌ إِلَى ِحين} [البقرة ،]36 :وقولهُ { :قل َنا اهبِطُوا
َبع ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون} [البقرة.]38 :
اي فَ َال َخو ٌ
ف َعلَي ِهم َوَال ُهم َيح َزُن َ
يعا فَِإ َّما َيأت َيَّن ُكم مِّني ُه ًدى فَ َمن تَبِ َع ُه َد َ
منهَا َجم ً
تأديبا له ،وجواز تعليق
جرما ً
وضَّح الطريفي أن في اآلية جواز نفي اإلنسان إذا ارتكب ً
رجوعه إلى حقه إذا اهتدى وعاد إلى رشده ،ثم بيَّن َّ
أن النفي سجن موسع ،وأنه عذاب وعقوبة
للنفس والبدن ،وذكر أحكام

السجن(،)3

ثم َّنزل اآليات على واقعه فقال" :والتوسعُ في السجون

ًّ
ممتدا -جرم عظيم ،وخطأ جسيم،
اليوم -ومن ذلك السجن في أماكن ضيِّقة ال تتسع إال للواحد
وعقوبة ما َن َز َل بها الشرع"(.)4

) )1السياسة الشرعية ،هي" :السياسة القائمة على قواعد الشرع وأحكامه وتوجيهاته"ُ .ينظر :القرضاوي ،السياسة

أيضا :فليست كل سياسة
الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها (د.م :د.ن ،د.ط ،د.ت) ص .03وقال ً
شرعية ،فكثير من السياسات تعادي الشرع ،وكثير من السياسات ال تبالي بالشرع ،رضي أم سخط ،قبل أو رفض،

إنما تمضي في طريقها وفقًا لتصورات أصحابها وأهوائهم.
) ُ )2ينظر :الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص ،42وص ،124وص ،072وج ،0ص ،760وص،882

وص ،826وج ،3ص ،1153وص ،1162وص ،1084وص ،1308وص ،1442وج ،4ص،1215
وص.0231

) )3المرجع السابق ،ج ،1ص.41 -38

) )4الطريفي ،التفسير والبيان ،ج،1ص.41-38
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صرح َّ
أن مراده سجون عصره بقوله( :اليوم)،
وهذا تنزيل صريح صحيح جزئي ،فقد َّ
وصحيح لموافقته ضوابط التنزيل ،وهو جزئي لداللة اآلية على السجن بقولهَ { :وُقل َنا اهبِطُوا}...
ِ
ِ
يعا[ }...البقرة ،]38 :وهذا جزء من اآليات الواردة ،وقد
[البقرة ،]36 :وقولهُ { :قل َنا اهبِطُوا منهَا َجم ً
ذكر الطريفي َّ
أن اهلل جعل الدنيا منفى بني آدم وسجنهم ،كما قال -صلى اهلل عليه وسلم:
<<الدن َيا ِسج ُن ال ُمؤ ِم ِنَ ،و َجَّنةُ ال َك ِاف ِر>> ( ،) 1فاألرض بسعتها منفى وسجن ( ،) 2خالف بعض
السجون في الواقع التي ّنزل الطريفي اآليات عليها ،والسجن الشرعي بيَّنه ابن تيمية ،بقوله:
"والحبس الشرعي :ليس هو السجن في مكان ضيق؛ وانما هو تعويق الشخص ومنعه من
التصرف بنفسه؛ سواء كان في بيت أو مسجد ،أو كان بتوكيل نفس الخصم أو وكيل الخصم
عليه"(.)3
وهذا التنزيل لآليات يدل على َّ
أن الواقع يدخل تحت نصوص القرآن وتوجيهاته ،كما يدل
على فقه الطريفي بواقعه المعاصر ،وانكاره على ما خالف الشرع من القضايا ،وحرصه على
نصرة المستضعفين ،كما قال في موضع آخر" :وليس السجن كما يفعله بعض الظَّلمة والطغاة
اليوم بالحبس في أذرع ضيقة ال تتسع إال للنائم ،وربما القاعد ،وهذه عقوبة فوق الحبس ال تجوز
بحال"(.)4

) )1أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الزهد والرقائق ،ص ،1127رقم (.)7417
)ُ )2ينظر :الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.40

) )3ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج ،35ص .328ونقله عنه الطريفي في ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.41
4
وه َّن ِفي البي ِ
وت}...
) ) الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،0ص .760وقد نزل اآلية في قوله تعالى...{ :فَأَم ِس ُك ُ
ُُ
يال صريحا جز ًئيا.
[النساء ،]15 :على الواقع ،تنز ً
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 -0في َم ِ
تطرق إلى رأي أمير
عرض كالم الطريفي عن فضل الشورى وبيان أحكامهاَّ ،
َِّ
ين استَ َج ُابوا لِ َرِّب ِهم
المؤمنين بعد صدور الحكم من أهل الشورى ،وذلك عند قوله تعالىَ { :والذ َ
ِ
ون} [الشورى ،]38 :فقال" :إن أجمع أهل
اموا الص َ
ورى َبي َنهُم َو ِم َّما َرَزق َن ُ
اهم ُينفقُ َ
َّالةَ َوأَم ُرُهم ُش َ
َوأَقَ ُ
عاما ومصلحة للناس؛ َّ
ألن خروجه
الشورى على أمر ،فال يجوز لألمير مخالفته إذا كان ًا
أمر ًّ
عنهم فتنة عليه وعليهم ،أما إن اختلفوا فيما بينهم وغلب بعضهم على بعض كثرةً وسو ًادا في
الرأي ،فال يخلوا من حالين:
ِ
علما
ًا
عالما
بصير مستنبطًا ،فالشورى بالنسبة له ُمعل َمةٌ تُعطية ً
األولى :إن كان األمير ً
إلى ِعل ِمه ،فقد يرى ما ال يرون ،فيجوز له مخالفتهم.
جاهال فيما استشارهم فيه ،فالشورى ُم ِلزمة له على الصحيح؛ ألنه
الثانية :إن كان األمير
ً
إن صدر بأمره سيصدر عن جهل وهوى"(.)1
ثم َّنزل اآلية على واقعه ،فقال" :وال يكاد اليوم يوجد في األمة حاكم عالم ،وان علم في
باب ،فإنه على خالف ذلك في عامة األبواب"(.)2
صرح بمراده بهذا العصر بقوله( :اليوم) ،وجزئي ألنه
وهذا تنزيل صريح جزئي؛ ألنه َّ
ورى َبي َنهُم[ }...الشورىَّ ،]38 :
فنزلها
اقتصر على جزء من اآلية وهو قوله تعالىَ ...{ :وأَم ُرُهم ُش َ
على واقعه ،وبين حال حكام األمة المعاصرين ،وواجبهم تجاه ما يصدر عن أهل الشورى
العالِـمين بالشرع.

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،4ص .0231 -0232بتصرف يسير.
) )2المرجع السابق.
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 -3لما انتشر الظلم واالستبداد في وقتنا الراهن ،نبه الطريفي على أسباب ذلك ،في
َّ ِ ِ
ِ
ال إِِّني ج ِ
اعلُ َك لِ َّلن ِ ِ
ين}
ال َو ِمن ُذِّريَّتِي قَ َ
اما قَ َ
تفسيره لقوله تعالى{ :قَ َ
َ
ال َال َي َنا ُل َعهدي الظالم َ
اس إ َم ً
[البقرة ،]104 :حيث قال" :في اآلية دليل على َّ
أن إمامة الناس وقيادتهم ال تكون توريثًا ،وقد
سألها إبراهيم ربَّه ،فلم ُيعطَهَا" ( ،)1ثم َّنزل اآلية على الواقع ،فقال" :والتزام توريث الواليات من
أظهر أسباب وجود الظلمة والمستبدين والجهلة؛ ألنهم يعلمون أن األمر فيهم ،وأن ظهورهم ال يلزم
منه العلم والصالح والتقوى والسياسة واألمانة ،فتعطلت أسباب تحصيل الوالية؛ ألنهم يرون
أنفسهم ي ِ
صلون إليها بالنسب فقط ،والنسب ثابت ال ينتزع"(.)2
َ
وهذا تنزيل غير صريح جزئي صحيح ،وعدم صراحته ألنه لم يرد فيه أي صيغة تدل
على الوقت الحالي ،كما ورد في األمثلة السابقة ،وهو جزئي؛ القتصاره على الجزء األخير من
ال َو ِمن ُذِّريَّتِي[ }...البقرة ،]104 :وصحته في موافقته الضوابط.
قوله تعالى...{ :قَ َ
صرح الطريفي في موضع آخر َّ
بأن التسلط والظلم واقع في بعض بالد المسلمين
وقد َّ
اليوم ،وذلك عند تفسير قوله تعالى...{ :أَخ ِرج َنا ِمن َهِذ ِه القَرَي ِة الظَّالِِم أَهلُهَا[ }...النساء،]75 :
حيث تكلم عن الهجرة وحكمها ،والهجرة إلى بلد الكفر وحدوده ،وقال" :وكثير من بلدان اإلسالم
اليوم تسلط عليها حكام أظهروا الكفر ،وقهروا الناس عليه ،فكانت إقامة المصلحين فيها كإقامتهم
في بلدان الكفر أو أشد.)3("....

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.123
) )2المرجع السابق ،ج ،1ص.124

) )3المرجع السابق ،ج ،0ص.882 -872
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 -4وفي تفسير قوله تعالى{ :اذ َهب بِ ِكتَابِي َه َذا فَأَل ِقه إِلَي ِهم ثَُّم تََو َّل َعنهُم فَانظُر َما َذا
ون} [النمل ،]08 :قال الطريفي" :يشرع كتابة الحاكم المسلم إلى ملوك البلدان ورؤوس الناس
َيرِج ُع َ
غير المسلمين ،ودعوتهم لإلسالم؛ وهذا أعظم مهمات صاحب الوالية ،)1("...ثم ّنزل اآلية على
الواقع ،فقال" :وال يجوز للحاكم أن تختص ِ
صالته ومكاتباته مع األمم والدول غير المسلمة
بالمصالح الدنيوية كاالقتصاد واألنظمة ،ويترك األعظم ،وهو دعوتهم إلى اإلسالم ،ولو كانت
الدعوة تقوم بغيره؛ ألن قيامه بهذه المهمة تعظيم لها.)2("...
وهذا تطبيق غير صريح كلي.
وفي ختام هذا المطلب تخلص الباحثة إلى جملة من النتائج ،منها:
 -1تنوع أسلوب الطريفي في تنزيل اآليات على الواقع في قضايا السياسية الشرعية،
يحا ،وتارة غير صريح (تلميح) ،وغالبه تنزيل جزئي لآليات.
فكان تارة تنز ً
يال صر ً
 -0وضَّح المراد بالسِّجن َّ
الشرعي ،ووصف واقع بعض سجون الظلمة في هذا العصر.
 -3بيَّن أسباب انتشار الظلم واالستبداد ،وأثره على الشعوب.
َّ -4
أكد وجوب الدعوة إلى اهلل ،ومكاتبة رؤساء الدول غير المسلمين ،ودعوتهم إلى
اإلسالمَّ ،
وحذر من قصر العالقات على المصالح الدنيوية.

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،4ص .1215وبذلك قال القرطبي في تفسيرهُ .ينظر :الجامع ألحكام القرآن،

ج ،16ص.142

) )2الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،4ص.1215
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المطلب الثاني :تنزيل اآليات على الواقع في القضايا الفقهية
يدرس هذا المطلب ما َّنزله الطريفي على الواقع من اآليات في القضايا الفقهية ،والتي بلم
عددها ( )54تقر ًيبا ،وتناولت قضايا العبادات

()1

والمعامالت( ،)2وقضايا النكاح( ،)3والجنايات(،)4

ومن أمثلة ذلك اآلتي:
ض َربتُم ِفي األَر ِ
ص ُروا ِم َن
ض َفلَي َس َعلَي ُكم ُج َن ٌ
 -1عند قوله تعالىَ { :وِا َذا َ
اح أَن تَق ُ
َّال ِة[ }...النساء ،]121 :ذكر الطريفي َّ
أن المراد بالضَّرب في األرض :هو السفر ،وأنه جاء
الص َ
مطلقًا في اآلية ،كما أُطلِق في السنة ،ولم يقيد بنص صحيح صريح؛ إحالة على العرف،
والختالف البلدان ،ولسابق علم اهلل بتغير البلدان والمراكب( ،)5ثم َّنزل اآلية على الواقع ،فقال" :فلو
سفرا؛ الختالف المراكب ،ولو قُيد
يوما ،لكان دوران األرض كلها اليوم ال ُيعد ً
قُيِّد باأليام ولو ً
بمفارقة البنيان ،لسقطت أحكام السفر في كثير من بلدان الهند والصين؛ لطولها مع اتِّصال
كامال ،وال تنفك العين عن بناء يتبع بناء،
بنيانها ،وفي الهند والصين اليوم يسير الراكب ًا
نهار ً

) ُ )1ينظر :الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص ،102وص ،001وص ،328وص ،426وص،422

وص ،504وج ،0ص ،650وص ،228وص ،1223وج ،3ص ،1287وص ،1556وص ،1576وج،4
ص ،1737وص ،1871وص.0145

)ُ )2ينظر :المرجع السابق ،ج ،0ص ،740وص.822

)ُ )3ينظر :المرجع السابق ،ج ،1ص ،407وص ،471وج ،0ص ،713وص ،717وص ،777 -776ج،4
ص ،1822وص ،0232وص.0138

)ُ )4ينظر :المرجع السابق ،ج ،1ص ،360ص ،366 -365وج ،0ص ،237وص ،250وج ،3ص،1123

وص ،1011وص ،1017 -1016وص ،1067وج ،4ص ،1828وص ،1830-1831وص.0274

) ُ )5ينظر :المرجع السابق ،ج ،0ص .228وممن قال َّ
أن الضرب في األرض :هو السفر ،ابن العربي،

والقرطبيُ .ينظر :ابن العربي ،أحكام القرآن ،ج ،1ص .622والقرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،7ص.70

وقال :ولم يذكر حد السفر الذي يقع فيه القصر ،ال في الكتاب وال في السنة ،وانما كان كذلك؛ ألنها لفظة عربية
مستقر علمها عند العرب الذين خاطبهم القرآنُ .ينظر :المرجع السابق ،ص.77
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وأطلق الضَّرب في األرض؛ ألن السفر يتلبس به كل أحد ،فال يحتاج إلى تقييد؛ التضاحه في
العرف عندهم"(،)1وهذا تنزيل صريح صحيح جزئي في باب من أبواب العبادات ،وهي الصالة،
وحكم قصرها في السفر.
َّ
ون تِ َج َارةً َعن تََراض[ }...النساء ،]02 :ذكر
 -0عند تفسير قوله تعالىِ...{ :إال أَن تَ ُك َ
الطريفي َّ
أن المعاطاة( )2بين المتبايعين كافية في صحة البيع في ُعرف الصدر األول ،وعند عامة
السلف ،وذلك في صغير السلع وحقيرها التي يثقل في مثلها المعاقدة ولو قوليَّة( ،)3ثم َّنزل اآلية
على الواقع ،فقال" :والناس إلى يومنا ال ِّ
يشددون فيه"( ،)4وهذا تنزيل صريح صحيح جزئي ،في
نوع من أنواع المعامالت ،وهو البيع.
 -3وفي قوله تعالى...{ :فَِإن ِطب َن لَ ُكم َعن َشيء ِمنهُ َنف ًسا[ }...النساء ،]4 :قال
الطريفي" :دليل على جواز تأخير بعض المهر بعد الدخول أو عند الطالق"( ،)5ثم َّنزل اآلية على
على الواقع فقال" :وهو ما يعتاده بعض الناس اليوم بمؤخر المهر ،)6("..وهو تنزيل صريح صحيح
صحيح جزئي في قضايا النكاح ،وعند تفسيره لقوله تعالىَ { :وِا َذا طَلَّقتُُم ِّ
َجلَهُ َّن فَ َال
اء فََبلَغ َن أ َ
الن َس َ
ِ
اجهُ َّن[ }...البقرة ،]030 :وضَّح أن اآلية نزلت في معقل بن يسار ،وهو
ضلُ ُ
وه َّن أَن َينكح َن أَزَو َ
تَع ُ
) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،0ص.228

) )2والمقصود ببيع المعاطاة":هو أن يتفق المتعاقدان على ثمن ومثمن ،ويعطيا من غير إيجاب وال قبول ،وقد

يوجد لفظ من أحدهما ،مثل :أن يأخذ المشتري المبيع ،ويدفع للبائع الثمن ،أو يدفع البائع المبيع ،فيدفع له اآلخر
ثمنه من غير تكلم وال إشارة."...الزحيلي :وهبة بن مصطفى ،الفقه اإلسالمي وأدلته (دمشق :دار الفكر ،ط،4

د.ت) ج ،5ص.3313

)ُ )3ينظر :التفسير والبيان ،ج ،0ص.822
) )4المرجع السابق.

) )5المرجع السابق ،ص.716
) )6المرجع السابق.
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ولي أخته ،وقد عضلها عن زوجها( ،)1ثم َّنزل اآلية على الواقع و َّ
أكد عموم اللفظ ،فقال" :وهي في
ولي من بعده"(.)2
كل ٍّ
وبهذا أصَّل مسألة العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ،وأ َّن الواقع داخل تحت
نصوص الوحي.
الزانِي فَاجلِ ُدوا ُك َّل و ِ
الزانَِيةُ و َّ
 -4عند تفسير قوله تعالىَّ { :
احد ِمنهُ َما ِم َائةَ َجل َدة َوَال تَأ ُخذ ُكم
َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ ِ
بِ ِهما أرفَةٌ ِفي ِد ِ َّ ِ
ين}
ون بِالله َوال َيوِم اآلخ ِر َول َيشهَد َع َذ َابهُ َما طَائفَةٌ م َن ال ُمؤ ِمن َ
ين الله إِن ُكنتُم تُؤ ِمُن َ
َ َ
ِ
[النور ،]0 :وضَّح الطريفي أن هذه اآلية بيان ِّ
صن
لحد الزانيين ،ولم يأت فيها تفريق بين ُمح َ
وغير محصن ،إال أن السنة خصصته بالبكر ال الثيب ،وقد فصلت ذلك( ،)3وهذا ُي ِّ
ذكر بما جاء
ُ َ
في الفصل األول في المبحث الثالث من َّ
أن السنة تفصل القرآن وتبينه.
وبعدما بيَّن الطريفي حد المحصن الزاني ،وهو الرجم بال خالف ،ناسب تنزيل اآليات
على الواقع ،فقال" :وقد ظهر في الزمن المتأخر من أدركه وهن الغرب ،والتمس من المفهوم ما
ُيذلل به ما يتوهمه من قسوة الشريعة على الفجور والظلم ،فقالوا ببطالن الرجم( ،)4وأنه ليس من
الحدود ،ومنهم من نفى شرعيته ،وال يوجد من تشرب الليبرالية إال أصابه وهن الغرب في إضعاف

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج.451 ،1
) )2المرجع السابق ،ج ،1ص. 451

)ُ )3ينظر :المرجع السابق ،ج ،4ص.1826

)  )4من الذين قالوا ببطالن الرجم ،مصطفى محمود ،ونقله عنه عدنان إبراهيمُ .ينظر ،إبراهيم :عدنان ،مقال

بعنوان :ال رجم للزانية! بقلم مصطفى محمود (الشبكة العنكبوتية :تفسير القرآن الكريم0216 /7 /02 ،م)
.› www.adnanibrahim.net
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فرقَّـت في قلبه عظمة الزنى ،ورق في قلبه منزلة الحجاب واالختالط بالنساء.....،
المحرماتّ ،
والزنى أهون األفعال اليوم في الغرب.)1("..
وهذا تنزيل صريح؛ لقوله( :اليوم) ،وقد خالف الواقع فيه معنى اآلية ،وهو في قضايا
الحدود.
ِ
ِ
َِّ
اص ِفي القَتلَى[ }...البقرة:
آمُنوا ُكت َ
وعند تفسير قوله تعالىَ { :يا أَيهَا الذ َ
ص ُ
ب َعلَي ُك ُم الق َ
ين َ
ِ ِ
اص حياةٌ يا أُولِي األَلب ِ َّ
ون} [البقرةَّ ،]172 :
أكد
َ
ص ِ ََ َ
اب لَ َعل ُكم تَتَّقُ َ
 ،]178إلى قولهَ { :ولَ ُكم في الق َ
منجما وعالقتها بتنزيل اآليات على الواقع ،فقال:من لطف اهلل
مسألة الحكمة من نزول القرآن
ً
بعباده ،وحكمته في تشريعه ،أجَّل إنزال الحدود في بداية اإلسالم؛ وذلك َّ
ألن معالم الشرائع السابقة
قد طُ ِم َست في بيئة العرب ،فجاءت الشريعة بالتدرج في بيان المحرمات التي ترتكب ،واآلثام التي
ثم بالعقوبة ،ولما استقرت الشريعة ،وأحكم اهلل تنزيله،
تقترف؛ حتى يستقر في النفوس العلم بهاَّ ،
وأكمل الدين لألمة ،أوجب عليها العمل بالكتاب كلِّه ما أمكن(.)2
ثم َّنزل ذلك على الواقع المعاصر ،فقال" :وعلى المسلمين المحكومين َّأال يتحاكموا ِّإال
إلى دين اهلل وشرعه ،ومن فضَّل التحاكم إلى األنظمة الوضعية على الشريعة ،ورأى َّ
أن الشريعة
ال تصلح لإلنصاف ،أو ال تناسب عصره ،وال إقامة العدل في بلده؛ فهذا الكفر األكبر الذي ال
يختلف فيه أحد"(.)3

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،4ص.1826

)ُ )2ينظر :الطريفي ،المرجع السابق ،ج ،1ص.175 -171

ِِ
) )3المرجع السابق .وقال الشنقيطي" :ويفهم من هذه اآلية...{ :وَال يش ِر ُ ِ
َح ًدا} [الكهف ،]06 :أن
ك في ُحكمه أ َ
َ ُ
متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه اهلل أنهم مشركون باهلل"ُ .ينظر :الشنقيطي ،أضواء البيان ،ج ،3ص.052
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 -5من الموضوعات المهمة التي لم ُيغفلها الطريفي في تفسيره ،الجهاد في سبيل اهلل،
فقد دعا إلى إعداد العدة له ،واالهتمام بمقوماته النفسية والبدنية والدينية ،و َّ
حذر من تغييب أحكامه
عن الناس.
يت لِ َّلن ِ
اس َوال َح ِّج[ }...البقرة ،]182 :بيَّن الطريفي أن
فعند قوله تعالىُ ...{ :قل ِه َي َم َو ِاق ُ
هذه اآلية من أوائل ما نزل في المدينة ،والحج لم ُيفرض على المسلمين إال بعد ذلك بزمن؛ وهذا
دليل على مشروعيته وأهمية حفظ حدوده ومعرفتها ،ولو لم يتمكن المسلمون من أدائها؛ لقوة شوكة

المشركين(.)1
ثم قال" :وفيه َّ
أن أحكام الدين التي ال يتمكن المسلمون من أدائها يجب َّأال تُغيب عن
َّ
ويفقه الناس فيها؛ وذلك كالجهاد في سبيل اهلل زمن ضعف المسلمين وعدم قوتهم؛
الناس ،بل تُعلم ُ
فإغفال أحكامه واخفاؤها بحجة عدم مناسبة وقته خطأ؛ ألن حفظ الدين وتقريره شيء ،وترك العمل
به شيء؛ فإن الناس إذا تركوا بعض الدين للعجز عن إقامته لضعفهم ،توارث أجيال التَّر َك ،ثم
عدما ،وعدم العمل بالعلم ينبغي َّأال يضيع العلم نفسه"(.)2
ظنوه ً
كما بين أنواع القوة التي يجب إعدادها ،عند قوله تعالى{ :وأ ِ
َعدوا لَهُم َما استَطَعتُم ِمن
َ
قُ َّوة[ }...األنفال ،]62 :فقال" :والقوة هي الرماية ِّ
بالنبال والسهام والبندقية وكل ما دخل في باب
الرمي باليد أو باآلالت المستحدثة من رصاص أو قذائف أرضية أو جوية.)3("....

)ُ )1ينظر :الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،1ص.062 -058
) )2المرجع السابق ،ص.061 -062

) )3المرجع السابق ،ج ،3ص.1403 -1400
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أيضا عن حكم تترس المشركين بالمسلمين ،في قوله تعالىَ ...{ :ولَوَال ِر َجا ٌل
وتكلم
ً
ات لَم تَعلَموهم أَن تَطَُئوهم فَتُ ِ
ص َيب ُكم ِمنهُم َم َع َّرةٌ بِ َغي ِر ِعلم[ }...الفتح ،]05 :ثم
اء ُمؤ ِم َن ٌ
ُ
ُ ُ
ون َونِ َس ٌ
ُمؤ ِمُن َ
َّنزل اآلية على الواقع ،فقال" :كما تترس الباطنيون هذه األيام من النصيرية

()1

بألفين من المسلمين

في بعض نواحي الشام يحتمون بهم.....،وأسلحة اليوم ليست كأسلحة السابقين ،والتترس اليوم
ليس كتترس السابق؛ وانما الواجب التفصيل في مقدار الضرر في التترس الالحق من جهتي
المسلمين المتترس بهم والمقاتلة"(.)2
كما نبه على اإلعداد النفسي للجنود ،وبيَّن َّ
أن تحقير العدو وعدته ،مما يقوي عزائم
المؤمنين وقلوبهم ،وذلك عند قوله تعالى{ :إِذ ي ِري َكهم اللَّه ِفي م َن ِ
ير لَفَ ِشلتُم
َر َكهُم َكثِ ًا
يال َولَو أ َا
ك َقلِ ً
ام َ
ُ ُُ ُ
َ
ولَتََن َازعتُم ِفي األَم ِر ولَ ِك َّن اللَّه سلَّم إَِّنه علِيم بِ َذ ِ
ات الص ُد ِ
وهم إِِذ التَقَيتُم ِفي
ور (َ )43وِاذ ُي ِري ُك ُم ُ
َ ََ ُ َ ٌ
َ
َ
َّ ِ
ِ ِ ِ
ِّ ِ
َّ
ور} [األنفال:
أَعُينِ ُكم َقلِ ً
يال َوُي َقللُ ُكم في أَعُين ِهم ل َيقض َي اللهُ أَم ًار َك َ
ُم ُ
ان َمف ُعوًال َوِالَى الله تُر َجعُ األ ُ
ويربط على
 ،]44 ،43حيث قال" :فيشرع تحقير عدد العدو وعدته؛ لتقوى عزائم المؤمنينُ ،
إلهيا
) )1النصيرية" :حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة ،أصحابها من غالة الشيعة الذين زعموا
ً
وجودا ً
في علي وألهوه به ،مقصدهم هدم اإلسالم ونقض عراه ،وهم مع كل غاز ألرض المسلمين"ُ .ينظر :الندوة العالمية
للشباب اإلسالمي ،الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة ،إشراف :مانع بن حماد الجهني

المسمون بالنصيرية
(د.م :دار الندوة العالمية ،ط1402 ،4ه) ج ،1ص.322وقال ابن تيمية عنهم " :هؤالء القوم ُ
هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى؛ بل وأكفر من كثير من المشركين وضررهم على
أمة محمد -صلى اهلل عليه وسلم  -أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم؛ فإن هؤالء

يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع ،ومواالة أهل البيت ،وهم في الحقيقة ال يؤمنون باهلل ،وال برسوله وال
بكتابه ،....ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم ،وهم دائما مع كل
عدو للمسلمين؛ فهم مع النصارى على المسلمين ."..ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج ،35ص.152 -142

) )2الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،4ص .0258قصد الشيخ بكالمه حرب سوريا ،فمن أقواله" :يريق بشار الدماء
كل يوم وليس دمه بأولى من دمائهم ،ومن أعظم القربات تحرك ضمير مقرب منه يوقف إراقة الجماعات بإراقة

جميعا" .وقوله" :نصرة المستضعفين في سوريا واجب أمة قبل أن يكون واجب دولة."...
واحد ،وكأنما أحيا الناس
ً
ُينظر :المغلوث ،ذخائر في سطور ،ص.025
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قلوبهم ،وتثبت أقدامهم؛ فإن ذلك يعوض ما يفوقهم عدوهم به من العدد والعدة؛ فالثابت الواحد قد
يغلب عشرة ،وقد يغلب الثابت بعصاه عدوه ولو كان معه سيف؛ فإنه إذا ضعف قلب اإلنسان ،لم
يحسن تدبير ما بيديه"(.)1
المسلم اليهودي بحجر وسالح
ثم َّنزل اآلية على الواقع ،فقال" :كما في القدس اليوم :يقتُ ُل
ُ
اليهودي بيديه"(.)2
وفي نهاية هذا المطلب تخلص الباحثة إلى جملة من النتائج والفوائد التي ظهرت من
خالل النصوص السابقة ،وهي:
َّ -1
أن التنزيل الصريح هو النوع الغالب في تن ِزيل الطريفي لآليات على الواقع.
 -0فقه الطريفي بقضايا عصره ،ودقته في ربطها بنصوص الوحي.
َّ -3
رد على بعض الشبهات المعاصرة التي تهاجم القرآن الكريم ،وتطعن في أحكامه.
 -4بيَّن أن الجهاد يحمي عقيدة األمة ودولتها ،ودعا إلى إعداد القوة بكل أنواعها،
وتعزيز الثقة في نفوس المسلمين.
 -5أصَّل مسألة العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ،وأن الواقع داخل تحت
نصوص الوحي.

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،3ص.1416 -1414
) )2المرجع السابق.
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َّ -6
منجما وعالقتها بتنزيل اآليات على الواقع ،من
أكد مسألة الحكمة من نزول القرآن
ً
خالل تنزيله لآليات على القضايا المعاصرة.
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المطلب الثالث :تنزيل اآليات على الواقع في قضايا اآلداب واألخالق
يتناول هذا المطلب بعض األمثلة من تنزيل الطريفي لآليات على الواقع في قضايا
اآلداب واألخالق ،والتي بلم عددها تقر ًيبا ( ،)11منها () 1( )4في قضايا اآلداب ،والباقي في
قضايا األخالق( ،)2ومن أمثلة ذلك:
أواال :قضايا اآلداب
ِ
ِ
ور
 -1عند تفسير قوله تعالىَ { :وقَ َ
اها َو ُمر َس َ
ال ارَكُبوا فيهَا بِسِم اللَّه َمج َر َ
اها إِ َّن َربِّي لَ َغفُ ٌ
ِ
يم} [هود ،]41 :قال الطريفي" :في هذه اآلية :استحباب ذكر اهلل عند ركوب الدابة والسفينة
َرح ٌ
مقيدا بسفر"(.)3
والطائرة ،وغير ذلك ،ولم يكن ذلك ً
ولما لم تكن الطائرات موجودة في الزمن الغابر ُعلم َّ
أن هذا من تنزيل اآلية على الواقع،
و َّ
أن القرآن متضمن له ال محالة ،وهو تنزيل صريح صحيح كلي.
َ -0ش َرعَ اهلل االستئذان؛ حماية لألعراض ،ولِما للبيوت من ُحرمة ال يجوز االطِّالع
َِّ
آمُنوا َال تَد ُخلُوا ُبُيوتًا َغي َر ُبُيوتِ ُكم َحتَّى تَستَأنِ ُسوا[ }...النور،]07 :
عليها ،فقال تعالىَ { :ياأَيهَا الذ َ
ين َ
وقد وضَّح الطريفي َّ
حرم
الم َّ
أن المراد باالستنئاس :هو االستئذان من أهل البيت ،وهو واجب؛ ألن ُ

)ُ )1ينظر :الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،3ص ،1624وص ،1627وج ،4ص ،1737وص.1834

) ُ )2ينظر :المرجع السابق ،ج ،3ص ،1328وص ،1067 -1066وص ،1640وج ،4ص،1832

وص ،1842وص ،1666وص ،1256 -1255وص ،0234وص.0274

3
وينظر :القاسمي :محمد جمال الدين ،محاسن التأويل ،تحقيق :محمد
) ) المرجع السابق ،ج ،3ص ُ .1624

وينظر :أبو بكر الجزائري :جابر
باسل عيون السود (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1ه) ج ،6صُ .25

بن موسى ،أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير (المدينة المنورة :مكتبة العلوم والحكم ،ط1404 ،5ه0223 /م)

ج ،0ص.547

161

ستحل إال بشرط ،فذلك الشرط واجب له ،ثم ذكر صفة االستئذان وعدده ،وأنه ثالثة ال
الذي ال ُي َ
أكثر؛ حتى ال يؤذي أهل الدار ،وقال :إن مالك َّ
رخص في الزيادة في االستئذان فوق ثالث لمن
علم أنه لم ُيسمع( ،)1ثم َّنزل الطريفي اآلية على الواقع؛ فقال" :ويلحق باالستئذان ثالثًا االتصال
عبر وسائل االتصال ،فيكون ثالثًا ال يجاوزها؛ َّ
ألن االتصال في حكم االستئذان ال يكون فوق
ثالث"(.)2
وهذا تنزيل صريح؛ لقوله( :عبر وسائل االتصال) ،صحيح؛ لموافقته ضوابط التنزيل،
وكلي؛ لتنزيل اآلية كاملة ،وقد َّ
دل هذا التنزيل على استيعاب نصوص الشرع لنوازل العصر
ومستجداته.
ثانيا :قضايا األخالق
ا
ِ
ِ
ال اج َعلنِي َعلَى َخ َزائِ ِن األَر ِ
يم} [يوسف:
 -1لما دلَّت اآلية الكريمة {قَ َ
ض إِِّني َحفيظٌ َعل ٌ
 ،]55على َشرطَ ِي الوالية وهما :األمانة؛ في قولهَ { :ح ِفيظٌ}؛ أي :أمين.
ِ
يم}؛ أي :عليم باألمر خبير به.
والثاني :القوة؛ في قولهَ { :عل ٌ
أهال للواليةَّ ،
و َّ
أكد الطريفي على وجوب الموازنة بين تحصيل
أن من َج َم َع الشرطين ،كان ً
القوة واألمانة في صاحب الوالية( ،)3وأن ذلك متعلق بالنظر إلى نوع الوالية ،فنبه على أن بعض
)ُ )1ينظر :الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،4ص .1834 -1830وقول مالك نقله القرطبي في تفسيره عن ابن
وهب عن مالكُ .ينظر :القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،15ص.122

) )2الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،4ص.1834

) )3وهذا قول ابن تيمية ،فقد جاء في الفتاوى ما نصه" :اجتماع القوة واألمانة في الناس قليل؛ ولهذا كان عمر بن
الخطاب رضي اهلل عنه يقول :اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة .فالواجب في كل والية األصلح بحسبها.

فإذا تعين رجالن أحدهما أعظم أمانة واآلخر أعظم قوة؛ قدم أنفعهما لتلك الوالية :وأقلهما ضر ار فيها؛ فيقدم في
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الواليات تحتاج إلى تغليب األمانة على القوة عند فقد الجمع بين كمال االثنتين؛ كوالية المال؛
معلال أن بيت المال وو ازرات المال لن تنتفع من خبير باالقتصاد والحساب إن كان ضعيف
ً
األمانة؛ ألنه سيسرق ويختلس ويرتشي؛ وقد يقع منه من ضياع المال ما لو تولى من هو أهل
خبرة لصلح الحال.
ومن الواليات :ما ينبغي تغليب القوة البدنية والعقلية على األمانة إن لم يمكن الجمع
بينهما؛ وذلك في القتال وجهاد العدو؛ فإنه يحتاج إلى الخبرة العسكرية أكثر من األمانة.)1(....
ولما خالفت كثير من حوادث الواقع اليوم معنى اآلية ،ناسب أن ُي ِّنزل الطريفي اآلية
وينظر في الشهادات ،وتُولَّى الواليات ألجل
عليها؛ فقالً " :ا
وكثير ما ُيلتفت اليوم إلى العلم والخبرهُ ،
ويغفل جانب األمانة؛ حتى أصبح في أكثر الدول ال اعتبار به.)2("....
ذلكُ ،
ِ
ِ
يم} [يوسف ،]55 :على
وهذا تنزيل صريح صحيح كلي؛ ألنه َّنزل قوله...{ :إِِّني َحفيظٌ َعل ٌ
واقع مخالف لمعنى اآلية ،التي دلت على خلق األمانة والعلم والخبرة فيما يولى اإلنسان.
ِ َِّ
ين قَتَلُوا أَوَال َد ُهم َسفَهًا بِ َغي ِر ِعلم َو َح َّرُموا َما
 -0عند تفسير قوله تعالى{ :قَد َخس َر الذ َ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ين} [األنعام ،]142 :ذكر الطريفي أن أهل
اء َعلَى الله قَد َ
ضلوا َو َما َك ُانوا ُمهتَد َ
َرَزقَهُ ُم اللهُ افت َر ً
إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع  -وان كان فيه فجور  -على الرجل الضعيف العاجز وان كان أمينا؛ كما
سئل اإلمام أحمد :عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو وأحدهما قوي فاجر واآلخر صالح ضعيف مع أيهما
يغزى؟ فقال :إما الفاجر القوي فقوله للمسلمين وفجوره على نفسه؛ وأما الصالح الضعيف فصالحه لنفسه وضعفه
على المسلمين فيغزى مع القوي الفاجر .وقد قال النبي صلى اهلل عليه وسلم {إن اهلل يؤيد هذا الدين بالرجل
الفاجر .وروي بأقوام ال خالق لهم}  .وان لم يكن فاج ار كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا
لم يسد مسده" .ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج ،08ص.055 -054

)ُ )1ينظر :الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،3ص.1640 -1641
) )2المرجع السابق.
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الجاهلية كانوا يقتلون أوالدهم خوفًا من الفقر والفاقة ،وخشية العار ،واألخيرة مختصة باألنثى ،وقد
( )1
الوأ ُد في
تجدد
ولما
،
بيَّن اهلل خسارتهم وضعف عقولهم وجهلهم ،في قولهَ ...{:سفَهًا بِ َغي ِر}...
َ

َّ
األجنة
ينزل اآلية على الواقع؛ فقال" :واليوم يحصل من بعض الناس َوأ ُد
وقتنا الراهن ،ناسب أن ّ
بعد نفخ الروح فيها ،وهو الوأد الجديد ،بإسقاط الجنين خوف الفقر أو لتنظيم تسلسل األوالد
وتربيتهم ،وهذه علل وأعذار أضعف وأوهى من أعذار الجاهليةَّ ،
ولكن الجاهلية األُولى فاقت بعظم
أمهاتها"(.)2
وأدها أنها تئد مواليدها بعد الوالدة ،والجاهليون اليوم يئدون األنفس في بطون َّ
عرفه ابن القيم
وهذا تنزيل صريح صحيح كلي ،يدل على خلق مذموم وهو السَّفه ،وقد َّ
بقوله" :السَّفه غاية الجهل ،وهو مركب من عدم العلم بما يصلح معاشه ومعاده ،وارادته
بخالفه"(.)3
 في حديث الطريفي عن اإلسراف()4عند تفسير قوله تعالىَ ...{ :و ُكلُوا َواش َرُبوا َوَال تُس ِرفُواِ
ين} [األعراف ،]31 :بيَّن حدود اإلسراف الممنوع ،وأنه على مراتب" :منه ما
إَِّنهُ َال ُيحب ال ُمس ِرِف َ
خفي يشق على الناس بل كثير من
هو ظاهر يعرفه العاقل صاحب الفطرة ،ومنه :ما هو
ٌّ

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ص.1067 -1066
) )2الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،3ص.1067

) )3ابن القيم ،بدائع الفوائد ،ج ،4ص .131وقال السعدي في تفسير قوله تعالى{" :قد خسر الذين قتلوا أوالدهم

سفها بغير علم}أي :خسروا دينهم وأوالدهم وعقولهم ،وصار وصفهم –بعد العقول الرزينة -السفه المردي،
والضالل" .السعدي ،تيسير الكريم الرحمن ،ص.076

) )4والسرف" :تجاوز الحد في كل فعل يفعله اإلنسان ،وان كان ذلك في اإلنفاق أشهر" .الراغب األصفهاني :أبو
القاسم الحسين بن محمد ،المفردات في غريب القرآن ،تحقيق :صفوان الداودي (دمشق -بيروت :دار القلم -الدار

الشامية ،ط1410 ،1ه) ج ،1ص.427
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وفقرا ،وأحوال
المتعلمين معرفته؛ ألن منه ما يشتبه على فاعله؛ الختالف أحوال الناس غنى ً
الناس ِج َدةً وعدما ،واختالف مقاصد الناس من االنتفاع"(.)1
ولما تنوعت حوادث اإلسراف في هذا العصر ناسب أن ُي ِّنزل اآلية عليها؛ فقال" :وال
يصلح للقدوة حضور مجالس السَّرف والتبذير ،واألماكن التي صنعت بالتبذير والسرف؛ كإقامة
مجالس العلم في مساجد محالة بالزخرفة الفاحشة ،والمزادات التي توضع للمغاالة والمباهاة،......
كالمزادات والمتاجر التي توضع للمباهاة بين أهل البطر والكبر ،وتبيع ما ال قيمة له بقيمة؛
كألبسة وبقايا المشهورين؛ من مناديلهم ومسابحهم وأقالمهم وأوانيهم ،ولو كانت بال قيمة في الناس
فضال عن القدوة الذي يتأسى به الناس"(.)2
لو كانت لغيرهم؛ فهذا ال يليق بعاقل غشيانه،
ً
ِ
ِ
َّ
ون
ين تُِر ُ
وحذر ً
يح َ
أيضا من المباهاة والسرف عند تفسير قوله تعالىَ { :ولَ ُكم فيهَا َج َما ٌل ح َ
ِ
ون} [النحل ،]6 :بعدما بيَّن جواز شراء وبيع األنعام لجمالها ،قال" :ومع جواز شراء
ين تَس َرُح َ
َوح َ
األنعام وبيعها لجمالها ،إال َّأنه يحرم المغاالة في ذلك ،كما يفعله أهل المباهاة اليوم ببيع اإلبل
والغنم بألوف مؤلفة وماليين كثيرة مما يغني قبائل بأسرها ،ويطعم فقراء بلد كامل من أطايب
اللحم ،ويكسوهم من أجود الجلود والشعر ،فهو إن حرم فيحرم ألجل السرف والمباهاة ،ال ألجل
للج َمال؛ فإن اهلل ذكره َّ
وعده نعمه"(.)3
كون البيع يكون َ

) )1الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،3ص.1324

) )2الطريفي ،التفسير والبيان ،ج ،3ص.1328 -1327
) )3المرجع السابق ،ج ،4ص.1666

164

وبذلك يتضح أن اإلسراف من األعمال التي ال يحبها اهلل ،كما أنه من األخالق المذمومة
التي يلزم االنتهاء عنها( ،)1وتنزيل الطريفي في النصوص السابقة غير صريحة وجزئية في المثال
األول ،وصريحة كلية في المثال الثاني.
وفي نهاية هذا المطلب تذكر الباحثة أهم النتائج التي ظهرت في تنزيل الطريفي لآليات
على قضايا اآلداب واألخالق ،وهي:
 -1أنه استخدم عدة أنواع في تنزيله لآليات على الواقع ،فقد استخدم التنزيل الصريح،
كليا ،كما استخدم التنزيل العكسي؛ لمخالفة الواقع لمعنى
وغير الصريح ،سواء تنز ً
يال جز ًئيا أو ً
اآلية.
ورودا
 -0أن قضايا اآلداب واألخالق التي َّنزل نصوص الوحي عليها ،هي أقل القضايا
ً
في تفسيره.
 -3أنه َح َّ
ث على التأدب بآداب اإلسالم ،والتخلق بمكارم األخالق.
 -4فقه الطريفي بقضايا عصره ،وربطها بنصوص الشرع.
وفي نهاية هذا المطلب يكون ختام الفصل الثالث الذي تناول بمجموعه ذكر بعض
المالمح العامة لتنزيل الطريفي اآليات على الواقع ،ودرس الجوانب التطبيقية فيها.

)ُ )1ينظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،8ص.103
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الخاتمة
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده.
أواال :الخالصة وأبرز النتائج ،وهي كاآلتي:
َّ -1
قديما ووجد أصله في السنة وأقوال الصحابة.
أن تنزيل اآليات على الواقع نشأ ً
َّ -0
أن األحوال والمالبسات التي نزل عليها القرآن؛ ليعالجها ،أو يكشف حقيقتها ،أو
يقومها ويوجهها تشمل عصر التنزيل وكل واقع وحادث الحق ،وأنه ما من واقعة وال حادثة إال
وفي كتاب اهلل سبيل عالجها؛ لدخولها في معنى اآلية وتضمن اآلية لحكمها.
َّ -3
أن لتنزيل اآليات على الواقع أصوًال وضوابط منها ما يتعلق بالمفسر ،ومنها ما يتعلق
باألحكام المراد تنزيلها ،ومنها ما يتعلق بالنوازل والوقائع المستجدة ،ومنها ما يتعلق بنتائج التنزيل.
 -4من أنواع تنزيل اآليات على الواقع ،تنزيل صريح ،وأخر غير صريح ،وفي كل منها
وعكسيا ،أي :مخالفة الواقع
كليا ،وجز ًئيا،
قد يكون التنزيل
صحيحا وقد يكون خطأ ،ويأتي تنز ً
ً
يال ً
ً
لمعنى اآلية.
 -5التزم الطريفي بأصول وضوابط تنزيل اآليات على الواقع في تفسيره ،وقد َّنزل اآليات
عوًال على أسلوبين ،هما :التنزيل صريح ،والتنزيل
على واقعه المعاصر في ()86
ً
موضعا تقر ًيبا ،م ّ
غير صريح ،واستخدم التنزيل الكلي والجزئي والعكسي.

166

َّ -6نزل الطريفي اآليات على الواقع في العديد من القضايا منها :قضايا السياسة
بالرد على المنشغلين
الشرعية ،والقضايا الفقهية ،وقضايا اآلداب واألخالق ،كما اعتنى في تنزيله َّ
بمبادئ الحريات ،والمالحدة ،وقد تبيَّن فقهه بقضايا عصره ،وقدرته على ربطها بنصوص الشرع.
ثانيا :أهم التوصيات
ا
 -1توصي الباحثة طالب الدراسات العليا بإعداد البحوث ،والرسائل الجامعية في ضوابط
وأصول تنزيل اآليات على الواقع ،من خالل استقراء التفاسير التي اهتمت بذلك ،وكتب النوازل.
 -0االهتمام بتوعية المجتمع بتدبر القرآن الكريم وربط واقعهم به؛ ليكون منهج حياة
تُعالج به القضايا المستجدة ،وذلك من خالل الدورات التدريبية والتوعوية.
 -3االستفادة من القضايا التي عالجها الطريفي في تفسيره بتعلمها والعمل بها؛ألنها
صريحة صحيحة ِوفق ضوابط وأصول التنزيل.
* والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات*
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم.
ــــــدث محمـــــــود ميـــــــرة
المحـ ّ
أب َجـ ـ ــد ،مق ـ ـ ــال بعنـ ـ ـ ـوان :بينـــــــي وبـــــــين الشـــــــيخ المحقـــــــق ُ
(ســـــــــــــــؤاالت)( ،ملتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديث :المنت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعي الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام0224/4/5 ،م)،
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread
إبراهيم :عدنان ،مقال بعنوان :ال رجم للزانية! بقلم مصطفى محمود (الشبكة العنكبوتية:
تفسير القرآن الكريم0216 /7 /02 ،م) .› www.adnanibrahim.net
أحمد بن حنبل :أبو عبداهلل الشيباني:
 المسند ،تحقيق :شعيب األرنؤوط ،وعادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :عبداهلل التركي(د.م :مؤسسة الرسالة ،ط1401 ،1ه0221 /م).
 كتاب العلل ومعرفة الرجال ،تحقيق :وصي اهلل بن محمد عباس (الرياض :دارالخاني ،ط1400 ،0ه0221 /م).
اآلجري :أبو بكر محمد بن الحسين ،أخالق أهل القرآن ،تحقيق :محمد عمرو
عبداللطيف (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1404 ،3ه0223 /م).
األزهري :أبو منصور محمد بن أحمد ،تهذيب اللغة ،تحقيق :محمد عوض مرعب
(بيروت :دار إحياء التراث العربي ،ط0221 ،1م).
أبو إسحاق الشيرازي ،طبقات الفقهاء ،تحقيق :إحسان عباس (بيروت :دار الرائد
العربي ،د.ط ،د.ت).
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ابن باديس :عبدالحميد محمد ،تفسير ابن باديس (في مجالس التذكير من كالم الحكيم
الخبير) ،تحقيق :أحمد شمس الدين (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1ه1225 /م).
البخاري :أبو عبداهلل محمد بن إسماعيل:
 الجامع الصحيح المسند من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه،مراجعة :محمد علي قطب ،وهشام البخاري (بيروت ،المكتبة العصرية ،د.ط1432 ،ه/
0218م).
 التاريخ الكبير ،طبع تحت مراقبة :محمد عبد المعيد خان (حيدر آباد -الدكن :دائرةالمعارف العثمانية ،د.ط ،د.ت).
بدر الدين الحلبي :أبو فراس محمد بن مصطفى ،التعليم واإلرشاد (مصر :مطبعة
السعادة ،ط1304 ،1ه1226 /م).
برنامج تلفزيوني بعنوان( :في الصميم ،الحلقة  11مع الشيخ عبدالعزيز الطَّريفي،
.)http://www.youtube.com/user/khalejiatv ،0210/27/32
البطاطي :عبداهلل ،مؤلفات الشيخ عبدالعزيز الطريفي( ،حلقة في اليوتيوب ،برنامج :زاد،
0217/1/11م) https://youtu.be/Hz9peCSWxLE
البقاعي :إبراهيم بن عمر ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور (القاهرة :دار الكتاب
اإلسالمي ،د.ط ،د.ت).
أبو بكر الجزائري :جابر بن موسى ،أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير (المدينة المنورة:
مكتبة العلوم والحكم ،ط1404 ،5ه0223 /م).
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البيهقي :أحمد بن الحسين:
 السنن الكبرى ،تحقيق :محمد عبدالقادر عطا (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط،31404ه0223 /م).
 دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط،11425ه).
الترمذي :أبو عيسى محمد بن عيسى ،السنن ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،ومحمد فؤاد
عبدالباقي ،وابراهيم عطوه (مصر :مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،ط1325 ،0ه/
1275م).
التكلة :محمد زياد عمر ،فتح الجليل في ترجمة وثبت شيخ الحنابلة عبداهلل بن
عبدالعزيز العقيل (بيروت :دار البشائر اإلسالمية ،ط1402 ،0ه).
ابن تيمية :أبو العباس أحمد بن عبدالحليم:
 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ،تحقيق :ناصر بن عبدالكريمالعقل (الرياض :مكتبة الرشد ،د.ط ،د.ت).
 االستقامة ،تحقيق :محمد رشاد سالم (المملكة العربية السعودية :إدارة الثقافة والنشرجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ط1411 ،0ه1221 /م).
 الصارم المسلول على شاتم الرسول ،تحقيق :محمد محيي الدين عبدالحميد (المملكةالعربية السعودية :الحرس الوطني السعودي ،د.ط1423 ،ه1283 /م).
 مجموع الفتاوى ،تحقيق :مصطفى عبدالقادر عطا (بيروت :دار الكتب العلمية ،د.ط،د.ت).
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 مقدمة في أصول التفسير ،تحقيق :عدنان زرزور (د.م :د.ن ،ط1320 ،0ه/1270م).
الثويني :صالح بن عبدالعزيز ،مقال بعنوان:صفحات من حياة الشيخ عبدالعزيز بن
مرزوق الطَّريفي ،منتدى صيد الفوائد.http://www.saaid.net/leqa/48.htm ،
الجاسر :حمد ،معجم قبائل المملكة العربية السعودية (د.م :د.ن ،د.ط ،د.ت).
الجرجاني :علي بن محمد ،التعريفات ،تحقيق :جماعة من العلماء (بيروت :دار الكتب
العلمية ،ط1423 ،1ه1283 /م).
الجريسي :خالد بن عبدالرحمن ،فتاوى علماء البلد الحرام فتاوى شرعية في مسائل
عصرية (الرياض :دار األلوكة للنشر ،ط1434 ،17ه0213 /م).
ابن جزي :أبو القاسم محمد بن أحمد ،التسهيل لعلوم التنزيل ،تحقيق :محمد هاشم (
بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1ه1225 /م).
أبو جعفر النحاس :أحمد بن محمد ،الناسخ والمنسوخ في كتاب اهلل عز وجل واختالف
العلماء في ذل  ،تحقيق :سليمان الالحم (بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ط1410 ،1ه1221 /م).
الجوهري :إسماعيل بن حماد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق :أحمد عبد
الغفور ( بيروت :دار العلم للماليين ،ط1427 ،4هـ1287 /م).
الجيزاني :محمد بن حسن ،فقه النوازل -دراسة تأصيلية تطبيقية (المملكة العربية
السعودية :دار ابن الجوزي ،ط1407 ،0ه0226 /م).
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الحائري :السَّيد علي ،فتوى بعنوان( :اإلمامة وتخلّي اإلمام علي والحسن ع عنها( (شبكة
رافد للتنمية ،أسئلة وردود ،د.ت) › https://research.rafed.net
أبو حاتم الرازي :أحمد بن حمدان ،كتاب الزينة في الكلمات اإلسالمية العربية ،تحقيق:
حسين بن فيض اهلل الهمداني (صنعاء :مركز الدراسات والبحوث اليمني ،ط1415 ،1ه/
1224م).
ابن أبي حاتم :أبو محمد عبدالرحمن الرازي:
 تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم ،تحقيق :أسعد محمد الطيب (المملكة العربيةالسعودية :مكتبة نزار مصطفى الباز ،ط1412 ،3ه).
 الجرح والتعديل (الهند :حيدر آباد الدكن ،دائرة المعارف العثمانية ،ط 1071 ،1ه/ 1250م).
العلل البن أبي حاتم ،تحقيق :فريق من الباحثين بإشراف وعناية :سعد الحميد ،وخالدالجريسي (د.م :مطابع الحميضي ،ط1407 ،1ه0226 /م).
الحاكم :أبو عبداهلل محمد بن عبداهلل:
 المستدر على الصحيحين ،تحقيق :مصطفى عبدالقادر عطا (بيروت :دار الكتبالعلمية ،ط1411 ،1ه1222 /م).
 معرفة علوم الحديث ،تحقيق :السيد معظم حسين (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط،01327ه1277 /م).
أبو حامد الغزالي :أساس القياس ،تحقيق :فهد بن محمد السدحان (الرياض :مكتبة
العبيكان ،د.ط1413 ،ه1223 /م).
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البستي:
ابن حبان :أبو حاتم محمد ُ
 اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،ترتيب :األمير عالء الدين الفارسي ،حققهوخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط (بيروت :مؤسسة الرسالة ،ط1428 ،1ه1288 /م).
َّ
 الثقات ،مراقبة :محمد خان (الهند -حيدر آباد الدكن :دائرة المعارف العثمانية ،ط،11323ه1273 /م).
ابن حجر :أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي:
العجاب في بيان األسباب (أسباب النزول) ،تحقيق :عبدالحكيم األنيس (الدمام :دار
 ُابن الجوزي ،ط1418 ،1ه1227 /م).
 لسان الميزان ،تحقيق :عبدالفتاح أو غدة (د.م :دار البشائر ،ط0220 ،1م).حسن حنفي ،قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر (بيروت :دار التنوير ،ط.)1283 ،0
الحمد :محمد ،جوانب من سيرة عبدالعزيز بن باز-رحمه اهلل -رواية :محمد
الموسى(د.م ،د.ن ،د.ط ،د.ت).
الحوالي :سفر بن عبدالرحمن ،العلمانية (د.م :دار الهجرة ،د.ط ،د.ت).
حوى :سعيد ،األساس في التفسير (القاهرة :دار السالم ،ط1404 ،6ه).
ّ
الحويطــان :عبــدالعزيز ،مقــال بعن ـوان :الشـــيخ عبـــدالعزيز الطَّريفـــي الـــذي رأيـــت (طريــق
اإلسالم0216/5/3 ،م)https://www.googel.com/url?sa
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أبو حيان األندلسي :محمد بن يوسف ،البحر المحيط في التفسير ،تحقيق :عادل أحمد
عبدالموجود ،وعلي محمد معوض ،وآخرون ( بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط1400 ،1ه/
0221م).
الخالدي :صالح عبدالفتاح ،المنهج الحركي في ظالل القرآن (عمان :دار عمار ،ط،0
1401ه0222 /م).
الخضير :عبدالكريم بن عبداهلل ،شرح مقدمة صحيح مسلم (( )60الموقع الرسمي للشـيخ
الخضير0216 /4 /12 ، https://shkhudheir.com/scientific- :م).
الخطيب البغدادي :أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ،كتاب الفقيه والمتفقه ،تحقيق:
عادل بن يوسف العزازي (الدمام ،دار ابن الجوزي ،ط1417 ،1ه1226 /م).
ابن خلدون :ولي الدين عبدالرحمن بن محمد ،مقدمة ابن خلدون ،تحقيق :عبداهلل محمد
الدرويش (دمشق ،دار يعرب ،ط1405 ،1ه0224 /م).
آل خنين :عبداهلل بن محمد ،تنزيل األحكام على الوقائع القضائية والفتوية (شبكة
األلوكة :قسم الكتب ،ط1432 ،1ه0218 /م).
ابن أبي خيثمة :أبو بكر أحمد ،التاريخ الكبير= تاريخ ابن أبي خيثمة -السفر الثالث،
تحقيق :صالح فتحي (القاهرة :الفاروق الحديثة للطباعة ،ط1407 ،1ه0226 /م).
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التعليق المغني على
س َن ُن الدَّار قطني وبذيله
ُ
الدار قطني :علي بن عمر البغداديُ ،
الدار قطني ألبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (بيروت ،دار ابن حزم ،ط،1
1430ه0211 /م).
الداوودي :محمد بن علي المالكي ،طبقات المفسرين (بيروت :دار الكتب العلمية ،د.ط،
د،ت).
ابن دريد :محمد بن الحسن ،جمهرة اللغة ،تحقيق :رمزي منير (بيروت :دار العلم
للماليين ،ط1287 ،1م).
الدوسري :عبدالرحمن بن محمد ،صفوة اآلثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم
(المملكة العربية السعودية :دار ابن الجوزي ،ط1432 ،3هـ).
الذهبي :شمس الدين محمد بن أحمد ،سير أعالم النبالء ،تحقيق :شعيب األرنؤوط
(بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ط1423 ،1ه1283 /م).
الرازي :أبو عبداهلل محمد بن عمر:
 مفاتيح الغيب= التفسير الكبير (بيروت :دار إحياء التراث العربي ،ط1402 ،3ه). المحصول ،دراسة وتحقيق :طه جابر (د.م :مؤسسة الرسالة ،ط1418 ،3ه/1227م).
الراغب األصفهاني :أبو القاسم الحسين ابن محمد ،المفردات في غريب القرآن ،تحقيق:
صفوان الداودي (دمشق -بيروت :دار القلم -الدار الشامية ،ط1410 ،1ه).

175

رشيد رضا :تفسير القرآن الحكيم = تفسير المنار (د.م :الهيئة المصرية العامة للكتاب،
د.ط1222 ،م).
َّ
الزبيدي :محمد بن محمد الحسيني ،تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق :مجموعة
من المحققين (د.م :دار الهداية ،د.ط ،د.ت).
الزحيلي :محمد مصطفى ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة (دمشق :دار
الفكر ،ط1407 ،1ه0222 /م).
الزحيلي :وهبة بن مصطفى ،الفقه اإلسالمي وأدلته (دمشق :دار الفكر ،ط ،4د.ت).
زرزور :عدنان محمد ،علوم القرآن (بيروت :المكتب اإلسالمي ،ط1436 ،11ه/
0214م).
الزرقاني :محمد عبدالعظيم ،مناهل العرفان في علوم القرآن (د.م :مطبعة عيسى البابي
الحلبي وشركاه ،ط ،3د.ت).
الزركشي :بدر الدين محمد بن عبداهلل:
 البرهان في علوم القرآن ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم (صيدا -بيروت :المكتبةالعصرية ،د.ط1407 ،ه0226 /م).
 البحر المحيط في أصول الفقه ،قام بتحريره :عمر األشقر ،وراجعه :عبدالستار أبوغده ،ومحمد األشقر (الغردقة :دار الصفوة ،ط1413 ،0ه1220 /م).
ّ
وزرة األوقاف ،ط1425 ،0ه1285 /م).
 -المنثور في القواعد الفقهية (الكويت :ا
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 النكت على مقدمة ابن الصالح ،تحقيق :زين العابدين بن محمد (الرياض :أضواءالسلف ،ط1412 ،1هـ 1228 /م).
الزركلي :خير الدين بن محمود ،األعالم (د.م :دار العلم للماليين ،ط ،15أيار /مايو
0220م).
الزمخشري :أبو القاسم محمود بن عمر ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون التأويل في
وجوه التأويل ،علق على مشكله وشرح أبياته ومعضله :الشربيني شريدة (القاهرة :دار الحديث،
د.ط1433 ،ه0210 /م).
زمزمي :يحيى بن محمد ،تنزيل اآليات على الواقع عند ابن القيم (المدينة المنورة :مجلة
البحوث والدراسات القرآنية ،العدد الرابع ،السنة الثانية).
السباعي :مصطفى ،هكذا علمتني الحياة (بيروت -دمشقَ -ع ّمان :المكتب اإلسالمي،
ط1418 ،4ه1227 /م).
السبت :خالد بن عثمان:
 الخالصة في تدبر القرآن الكريم (د.م :دار الحضارة ،ط1437 ،1ه0216 /م).جمعا ودراسة (القاهرة :دار ابن عفان ،والرياض :دار ابن القيم ،ط،1
 قواعد التفسير ا1437ه0216 /م).
السبكي :علي بن عبدالكافي ،وولده تاج الدين عبدالوهاب بن علي ،اإلبهاج في شرح
المنهاج (شرح على منهاج الوصول إلى علم األصول للقاضي البيضاوي المتوفى
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سنــــ086ــــة) ،دراسة وتحقيق :أحمد جمال ،ونور الدين عبدالجبار (دبي :دار البحوث للدراسات
اإلسالمية واحياء التراث ،ط1404 ،1ه0224 /م).
السبيل :عمر بن محمد ،والمعلم :حسن عبدالرحمن ،الشيخ محمد بن عبداهلل الصومالي
(األردن :مجلة األصالة ،العدد 1401/4 ،07ه).
السعدي :عبدالرحمن ابن ناصر:
 الفتاوى السعدية (الرياض :مكتبة المعارف ،ط1420 ،0ه1280 /م). تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،تحقيق :ابن عثيمين (بيروت:مؤسسةالرسالة ،د.ط1401 ،ه0222 /م).
السعد :عبداهلل ،الشيخ عبـدالعزيز #الطريفـي مـن العلمـاء (تـويتر/0 ،@Aaalsaad7 :
مايو0216/م) https://mobile.twitter.com/aaalsaad7/status
ابن سعد :محمد بن منيع الزهري ،كتاب الطبقات الكبير ،تحقيق :علي محمد عمر
(القاهرة :مكتبة الخانجي ،د.ط ،د.ت).
السمرقندي :أبو الليث نصر بن محمد ،بحر العلوم (د.م :د.ن ،د.ط ،د.ت).
السَّمعاني :أبو المظفر منصور المروزي ،تفسير القرآن ،تحقيق :ياسر إبراهيم ،وغنيم
عباس (الرياض :دار الوطن ،ط1418 ،1ه1227 /م).
ابن سيده :علي بن إسماعيل ،المحكم والمحيط األعظم ،تحقيق :عبدالحميد هنداوي
(بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1401 ،1ه0222 /م).
السيوطي :جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر:
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 لب اللباب في تحرير األنساب ،ت :محمد أحمد عبدالعزيز ،وأشرف أحمد عبدالعزيز(بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1221 ،1م).
 الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،تحقيق :عبداهلل التركي (القاهرة :مركز هجرللبحوث والدراسات العربية واإلسالمية ،ط1404 ،1ه0223 /م).
 مقامات السيوطي (قسطنطينية :إدارة الجوائب ،ط.)1028 ،1 اإلتقان في علوم القرآن ،تحقيق :أحمد بن علي (القاهرة :دار الحديث ،د.ط،1407ه0226 /م).
الشاطبي :أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ،الموافقات ،تقديم ،بكر أبو زيد ،ضبط نصَّه
الخ َبر :دار ابن عفان ،ط1417 ،1ه/
ّ
وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه ،مشهور آل سلمان ( ُ
1227م).
الشافعي :محمد بن إدريس ،الرسالة ،تحقيق :أحمد شاكر (مصر :مطبعة الحلبي وأوالده،
ط1357 ،1ه1238 /م).
الشعرواي :محمد متولي ،تفسير الشعراوي= الخواطر (د.م :د.ن ،د.ط ،د.ت).
الشنقيطي :محمد األمين بن محمد المختار الجكني:
 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،إشراف :بكر أبو زيد (مكة المكرمة :دارعالم الفوائد ،ط1437 ،4ه).
العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ،تحقيق :خالد السبت ،إشراف :بكر
ُ
أبو زيد (مكة المكرمة :دار عالم الفوائد ،ط1437 ،4ه).
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 مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ،إشراف :بكر أبو زيد (مكة المكرمة :دار عالمالفوائد ،ط1437 ،4ه).
أبو شهبة :محمد بن محمد ،المدخل لدراسة القرآن الكريم (القاهرة :مكتبة السنة ،ط،0
1403ه0223 /م).
الشوكاني :محمد بن علي بن محمد ،فتح القدير (دمشق -بيروت :دار ابن كثر ،دار
الكلم الطيب ،ط1414 ،1ه).
صالح :سعد الدين السيد ،احذروا األساليب الحديثة في مواجهة اإلسالم (الشارقة ،مكتبة
الصالحين ،والقاهرة ،مكتبة التابعين ،ط1412 ،1ه1228 /م).
صقر :شحاته محمد ،اإلسالم والليبرالية نقيضان ال يجتمعان (د.م :دار الخلفاء
الراشدين ،ودار الفتح اإلسالمي ،د.ط ،د.ت).
الضامر :عبدالعزيز:
 تنزيل اآليات على الواقع عند المفسرين (دبي :جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ،ط،11408ه0227 /م).
 تنزيل اآليات على الواقع -نظرة تأصيلية (بيروت :دار ابن حزم ،ط1435 ،1ه/0214م).
ابن الضريس :أبو عبداهلل محمد بن أيوب ،فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما
أنزل بالمدينة ،تحقيق :عروة بدير (دمشق :دار الفكر ،ط1428 ،1ه1287 /م).
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الطبراني :أبو القاسم سليمان بن أحمد:
 المعجم الكبير ،تحقيق :حمدي عبدالمجيد السلفي (القاهرة ،مكتبة ابن تيمية ،ط،0د.ت).
 الروض الداني -المعجم الصغير ،تحقيق :محمد شكور محمود (بيروت :المكتباإلسالمي ،ط1425 ،1ه1285 /م).
الطبري :أبو جعفر محمد بن جرير ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تحقيق :محمود
شاكر ،راجع أحاديثه :أحمد شاكر (القاهرة :مكتبة ابن تيمية ،ط ،0د.ت).
الطريفي :عبدالعزيز بن مرزوق:
 اإلعالم بتوضيح نواقض اإلسالم لشيخ اإلسالم محمد بن عبدالوهاب -رحمه اهللالرشد ،ط1405 ،1ه0224/م).
(الرياض :مكتبة ُ
 التفسير والبيان ألحكام القرآن (الرياض :دار المنهاج ،ط1438 ،1ه). التقرير في أسانيد التفسير (الرياض :دار المنهاج ،ط1434 ،0ه). الحجاب في َّالشرع والفطرة بين الدليل ،والقول الدخيل (الرياض :مكتبة المنهاج ،ط،4
1437ه).
الرازيين أصل السنة واعتقاد الدين (الرياض :دار
 ال ُخرسانية في شرح عقيدة َّالمنهاج ،ط1437 ،1هـ).
 العلماء والميثاق (د.م :د.ن ،ط1407 ،1ه0226 /م). الفصل بين النفس والعقل (الرياض :دار المنهاج ،ط1432 ،1ه).181

 المغربية في شرح العقيدة القيروانية (الرياض :دار المنهاج ،ط1438 ،1ه).الطيار :سليمان بن ناصر ،حياة الداعية الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري -رحمه
اهلل ،إشراف :عبدالعزيز الفالح ،إخراج ونشر :عبدالمحسن الزكري (المملكة العربية السعودية:
مكتبة الرشد ،د.ط ،د.ت).
الطيار :أبو عبدالملك مساعد بن سليمان
 تاريخ التفسير (العهد النبوي ،وعهد الصحابة)( ،بحث منشور في ملتقى أهلالتفسير1433 /4/5 ،ه) /https://vb.tafsir.net/tafsir30300
 شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ،اعتنى بها :بدر الجبر (د.م ،دار ابنالجوزي ،ط1431 ،1ه).
 مقاالت في علوم القرآن وأصول التفسير (الرياض :مركز تفسير للدراسات القرآنية،ط1436 ،0ه0215 /م).
ابن عاشور :محمد الطَّاهر بن محمد ،التحرير والتنوير (تونس ،الدار التونسية للنشر،
د.ط ،د.ت).
ابن عبدالبر :أبو عمر يوسف بن عبداهلل القرطبي :ج ِ
امعُ بيان العلم وفضله ،تحقيق :أبي
َ
األشبال الزهيري (الدمام :دار ابن الجوزي ،ط1414 ،1ه1224 /م).
عبدالرزاق :أبو بكر بن همام الصنعاني :تفسير القرآن ،تحقيق :مصطفى مسلم
(الرياض :الرشد ،ط1412 ،1ه1282 /م).
ق بين ِ
الف َرق وبيان الفرقة
عبدالقاهر البغدادي :أبو منصور بن طاهر بن محمد ،الفَ ْر ُ
الناجية (بيروت :دار اآلفاق الجديدة ،ط1277 ،0م).
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عمار عبدالكريم ،االنحراف المعاصر في تفسير القرآن الكريم (دبي :جائزة
عبدالمجيدَّ :
دبي الدولية للقرآن الكريم ،ط1437 ،1ه0216 /م).
ابن عثيمين :محمد بن صالح:
 تنزيــــــل اآليــــــات علــــــى الواقــــــع المعاصــــــر عنــــــد الشــــــيخ ابــــــن عثيمــــــين رحمــــــهاهلل ،كتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه :أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد البري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي (الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة العنكبوتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد1408 ،ه0227 /م)،
.http://midad.com/article/195940/
 شرح أصول في التفسير (عنيزة :مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية ،ط،11434ه).
العجلي :أبو الحسن أحمد بن عبد اهلل ،تاريخ الثقات (د.م :دار الباز،
ط1425،1هـ1284/م).
ابن عدي :أبو أحمد الجرجاني :الكامل في ضعفاء الرجال ،تحقيق :عادل عبدالموجود،
وعلي معوض ،وشارك في تحقيقه :عبدالفتاح أبو سنة (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1418ه1227 /م).
ابن العربي :أبو بكر محمد بن عبداهلل ،أحكام القرآن ،تحقيق :محمد عطا (بيروت :دار
الكتب العلمية ،ط1404 ،3ه0223 /م).
ابن عطية :أبو محمد عبدالحق األندلسي ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،
تحقيق :عبدالسالم عبدالشافي (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1400 ،1ه).
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أبو عمرو الداني :جامع البيان في القراءات السبع( ،اإلمارات :جامعة الشارقة ،د.ط،
د.ت).
الغزالي :أبو حامد محمد الطوسي ،المستصفى في علم األصول ،تحقيق :محمد
عبدالشافي (د.م :دار الكتب العلمية ،ط1413 ،1ه1223 /م).
الغماري :عبداهلل بن محمد ،بدع التفاسير (الدار البيضاء :دار الرشاد الحديثة ،ط،0
1426ه1286 /م).
الفارابي :إسحاق بن إبراهيم ،معجم ديوان األدب ،تحقيق :أحمد مختار ،مراجعة :إبراهيم
أنيس (القاهرة :مؤسسة دار الشعب ،د.ط1404 ،ه0223 /م).
ابن فارس :أبو الحسين أحمد بن زكريا:
 الص ِاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها ،تحقيق :أحمد
ّ
صقر (د.م ،د.ن ،د.ط ،د.ت).
 مجمل اللغة ،تحقيق :زهير عبدالمحسن (بيروت :مؤسسة الرسالة ،ط1426 ،0ه/1286م).
الفراهيدي :الخليل بن أحمد ،العين ،تحقيق :مهدي المخزومي ،وابراهيم السامرائي (د.م:
دار ومكتبة الهالل ،د.ط ،د.ت).
ابن الفرس :أبو محمد عبدالمنعم بن عبدالرحيم ،أحكام القرآن ،تحقيق :منجية بنت
الهادي النفري (بيروت :دار ابن حزم ،ط1407 ،1ه0226 /م).
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الفيروزآبادي :مجد الدين محمد بن يعقوب ،القاموس المحيط ،تحقيق :مكتب تحقيق
التراث بمؤسسة الرسالة ،إشراف :محمد نعيم (بيروت :الرسالة ،ط1406 ،8ه0225 /م).
القاسمي :محمد جمال الدين ،محاسن التأويل ،تحقيق :محمد باسل عيون السود (بيروت:
دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1ه).
العدة في أصول الفقه ،تحقيق:
القاضي أبي يعلى :محمد بن الحسين الفراء الحنبليُ ،
أحمد سير المباركي (الرياض :د.ن ،ط1414 ،3ه1223 /م).
ابن قدامة المقدسي :أبو محمد موفق الدين الجماعيلي ،روضة الناظر وجنة المناظر في
أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل (د.م :مؤسسة الريان ،ط1403 ،0ه0220 /م).
المحصول في
صول في اختصار
ُ
القرافي :أبو العباس أحمد بن إدريس ،شرح تنقيح الفُ ُ
األصول (بيروت :دار الفكر ،د.ط1404 ،ه0224 /م).
القرضاوي :يوسف عبداهلل:
 َّعالمة الجزيرة وفقيد األمة ..الشيخ عبدالعزيز بن باز (مجلة المجتمع ،العدد
1402 ،1351ه1222 /م).
 السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها (د.م :د.ن ،د.ط ،د.ت).القرطبي :أبو عبداهلل محمد بن أحمد :الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنه من
السنة وآي الفرقان ،تحقيق :عبداهلل التركي (بيروت :مؤسسة الرسالة ،ط1407 ،1ه0226 /م).
القطان :مناع بن خليل ،مباحث في علوم القرآن (د.م :مكتبة المعارف ،ط1401 ،3ه/
0222م).
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القمع ــان :فه ــد مطن ــي ،مقــــال بعنــــوان :د .محمــــد لقمــــان األعظمــــي  -إلــــى رحمــــة اهلل
(الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعودية :ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيفة الجزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ،الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ،12340 :ط0221/1/01 ،1م) www.al-
jazirah.com/2001/20010121/rv7.htm
القُمـ ــي :أبـ ــو الحسـ ــن علـ ــي بـ ــن إب ـ ـراهيم ،تفســــير القمــــي ،صـ ــححه وعلـ ــق عليـ ــه :السـ ــيد
طيب الموسوي (قم :دار الكتاب ،ط1424 ،3ه).
علما :الشيخ الطريفي يتحدث عن رحلته في طلب العلم بالهند (قناة في
قناة زدني ً
اليوتيوب0210/8/4 ،م) https://youtu.be/6ihqbKQ7p9y
ابن القيم :محمد بن أبي بكر الجوزية:
 إعالم الموقعين عن رب العالمين ،تحقيق :محمد عبدالسالم (بيروت :دار الكتبالعلمية ،ط1411 ،1ه1221 /م).
وخرج أحاديثه :يسري
 بدائع التفسير الجامع لما فسره اإلمام ابن قيم الجوزية ،جمعه َّالسيد ،وراجعه :صالح الشامي (المملكة العربية السعودية :دار ابن الجوزي ،ط1407 ،1ه).
 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،تحقيق :محمد حامد الفقي (الرياض :مكتبةالمعارف ،د.ط ،د.ت).
 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ،تحقيق :علي الدخيل اهلل (الرياض :دارالعاصمة ،د.ط ،د.ت).
 الفوائد ،تحقيق :محمد شمس ،إشراف :بكر أبو زيد (مكة المكرمة :دار عالم الفوائد،ط1402 ،1ه).
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 طريق الهجرتين وباب السعادتين (القاهرة :دار السلفية ،ط1324 ،0ه).ابن كثير :أبو الفداء إسماعيل بن عمر ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق :محمد حسين
شمس الدين (بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط1412 ،1ه).
الكفوي :أيوب بن موسى ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،تحقيق:
عدنان درويش ،ومحمد المصري (بيروت :مؤسسة الرسالة ،د.ط ،د.ت).
ابن ماجه :أبو عبداهلل محمد بن يزيد ،السنن ،تحقيق :شعيب األرنؤوط ،وعادل مرشد،
وآخرون (د.م :دار الرسالة العالمية ،ط1432 ،1ه0222 /م).
ابن ماكوال :أبو نصر هبة اهلل بن علي األمير ،اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف
والمختلف في األسماء والكنى واألنساب ،تحقيق :عبدالرحمن اليماني (القاهرة :الفاروق الحديثة،
ط ،0د.ت).
مالك :أبو عبداهلل بن أنس المدني ،موطأ اإلمام مال  ،صححه ورقَّمه وخرج أحاديثه
وعلق عليه :محمد عبدالباقي (بيروت :دار إحياء التراث العربي ،د.ط1426 ،ه1285 /م).
الماوردي :أبو الحسن علي بن محمد ،النكت والعيون= تفسير الماوردي ،راجعه وعلق
عليه :السيد بن عبدالمقصود (بيروت :دار الكتب العلمية ،ومؤسسة الكتب الثقافية ،د.ط ،د.ت).
ابن المبارك :أبو عبدالرحمن عبداهلل المروزي ،كتاب ُّ
الزهد ويليه كتاب الرقائق ،تحقيق:
حبيب الرحمن األعظمي (د.م ،دار الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت).
متن بناء األفعال ،تصحيح وتعليق :أحمد بن عمر الحازمي ،اعتنى به ونسقه :فضل بن
محمد (د.م :د.ن ،د.ط ،د.ت).
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محمود :مصطفى ،القرآن -محاولة لفهم عصري للقرآن (د.م :مؤسسة روز اليوسف،
د.ط ،د.ت).
عزام بن محمد ،أسطُر من النقل والعقل والفكر تقييدات وملفوظات عبدالعزيز
المحيسنيّ :
بن مرزوق الطريفي (د.م ،د.ن ،ط1435 ،1ه).
المراغي :أحمد بن مصطفى ،تفسير المراغي (القاهرة :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
البابي الحلبي وأوالده بمصر ،ط1365 ،1ه1246 /م).
المرعشلي :يوسف ،نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر وبذيله عقد
الربع األول من القرن الخامس عشر (بيروت :دار المعرفة،ط1407 ،1ه).
الجوهر في علما ّ
المزي :جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن ،تهذيب الكمال في أسماء
الرجال ،تحقيق :بشار عواد معروف (بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1ه1280 /م).
المزيني :خالد بن سليمان ،المحرر في أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة
دراسة األسباب رواية ودراية (الدمام :دار ابن الجوزي ،ط1407 ،1ه0226 /م).
مسلم :أبو الحسين بن الحجاج النيسابوري :المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل
العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،اعتنى به وراجعه :هيثم الطعيمي
(بيروت :المكتبة العصرية ،د.ط1436 ،ه0215/م).
مصطفى :إبراهيم وآخرون :المعجم الوسيط ،تحقيق :مجمع اللغة العربية (مصر :مكتبة
الشروق الدولية ،ط1405 ،4ه0224 /م).
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المغلوث :صيته بنت خالد ،ذخائر في سطور جامع تغريدات الشيخ عبدالعزيز بن
مرزوق الطريفي (الكويت :مكتبة الوفاق ،ط1435 ،1ه0214 /م).
المقــ ــداد :خليـ ـ ــل ،مقــــــال بعنــــــوان( :عبــــــدالعزيز الطريفــــــي ..إنــــــي أحبــــــ فــــــي اهلل)،
./2017/5/28 ،http://blogs.aljazeera.net/blogs
المالح :محمود بن محمد ،التعليق على الرحيق المختوم ،تقديم :عبداهلل بن مانع الروقي
(اإلسكندرية :الدار العالمية للنشر ،ط1431 ،1ه0212 /م).
المناوي :عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي ،التوقيف على مهمات التعاريف (القاهرة:
عالم الكتب ،ط1412 ،1ه1222 /م).
منتدى العلماء( ،رابط يجمع مؤلفات الشيخ د .عبدالعزيز الطريفي /01 ،يناير)0218 /
www.msf-online.com
ابن منظور :محمد بن مكرم ،لسان العرب (بيروت :دار صادر ،ط1414 ،3ه).
الموحد :أبو محمد،مقال بعنوان :الشيخ عبدالعزيز الطريفي..شيء عنه! (ملتقى أهل
الحديث:

منتدى

تراجم

أهل

العلم

المعاصرين،

0224/12/4م)،

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23278
النجار :عبدالمجيد:
 -في فقه التدين فهما وتنزيال ،تقديم :عمر حسنة (د.م :د.ن ،د.ط ،د.ت).
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 خالفة اإلنسان بين الوحي والعقل بحث في جدلية النص والعقل والواقع (هيرندن-فيرجينيا -الواليات المتحدة األمريكية :المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،ط1402 ،3ه/
0222م).
الندوة العالمية للشباب اإلسالمي ،الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب
المعاصرة ،إشراف :مانع بن حماد الجهني (د.م :دار الندوة العالمية ،ط1402 ،4ه).
أبو نعيم :أحمد بن عبداهلل األصبهاني ،معرفة الصحابة ،تحقيق :عادل العزازي
(الرياض :دار الوطن للنشر ،ط1412 ،1ه1228 /م).
النيسابوري :نظام الدين الحسن بن محمد ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان،تحقيق :الشيخ
زكريا عميرات (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1ه).
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