
 ( الموضوعٌة التفسٌر آداب: )التاسعة المحاضرة

 معانً لتلقً أساسً فهو احترازٌا، شرطا   ولٌس أساسً شرط القرآن تفسٌر فً الموضوعٌة أن

 الخٌال، فً واالغراق الهوى، الى النزوع من احترازي وهو تعالى، هللا أرادها كما القرآن

 أعماقه، الى والغوص حقٌقته على النص هذا معرفة ٌرٌد فالملتقً المٌول، لشطحات والتعرض

 متطلعا   الصعبة، المهمة بهذه وٌنهض الملحة، الرغبة هذه ٌحقق الذي الباحث هو الحق والمفسر

 هدفه وٌبلغ الناس، بإقبال وٌظفر تعالى، هللا رضا لٌحوز أنٌقة، ناصعة القرآنٌة االسرار الى

 فً السبٌل ما قٌل فان كذلك، األمر ولٌس تعجٌزٌا   -األمر أول - الملحظ هذا ٌبدو وقد األسنى،

 مجردا   ذلك سرد إن: فٌجاب عقائدهم وأصول أدلتهم المذاهب أهل منها ٌستفٌد التً اآلٌات تفسٌر

 منابع من ثرا   منبعا   باعتباره ذلك جمٌع وعرض الباب، هذا من ٌعتبر ال التعصب نزعة عن

 كونه االعتزاز الى ٌدعو أمر هو بل منه، لٌس ما الى القرآن جر   ٌعنً ال االسالمً، التشرٌع

 وسودت الصفحات سردت اذا جذرٌا   ٌختلف األمر ولكن التراث، الى تضاف علمٌة ثروة

 ال ما فهذا برهان، دون برأي اعتدادا أو بمذهب، تنكٌال   ذاك دون هذا المراد أن على األوراق

 نفسه، مراد عن كشف الملحظ هذا ألن العظٌم، القرآن تفسٌر فً وموضوعٌا   أدبٌا   به ٌسمح

 بعد نظره وجهة ٌمثل رأٌا   ٌختار أن ٌمانع ال وهذا تعالى، هللا مراد عن كشف القرآن وتفسٌر

 هو هذا أن هللا على قطع دون بالذات ٌستفٌده ما فٌه ٌإكد واالجتهاد، الفكر وإعمال التمحٌص

 قائمة ضرورة هنا والتحرج االطار، هذا فً المفسر تحرج واذا هللا، كالم من غٌره دون المراد

 للهوى مجاال   ولٌس والبٌان، والعرض الكشف على دلٌال   التفسٌر من الٌه ٌتوصل ما كان

 الوجوه لبعض عارضا   ٌعتبر وانما الموضوعً، التفسٌر لحدود متعدٌا   ٌعد فال وبذلك والمذهبٌة،

 الضوابط ضمن اجتهد قد أنه اال غٌرها، الحقٌقً المراد ٌكون قد إذ بؤحدها، قطع دون المحتملة

 .األظهر بإثبات أو األفضل، باختٌار اللغوٌة او الفنٌة أو العقلٌة والموازٌن

 ولكن كذلك، األمر ٌكون وقد ٌركب، ال صعبا   وأداإها تتهٌؤ، ال عسٌرة المهمة هذه تكون وقد

 هذا تعبٌد ضرورة الى تدعو واالنهٌار الخور من المسلمٌن أصاب ما الى فاحصٌه نظرة

 المتبع والهوى المتعمد االختالف لغة شجعت فقد ومتاعبه، مشاقه وطؤة من وتخفف المنهج،

 أمامهم الطرٌق وكان القرآن، وعظمة االسالم كرامة من للنٌل االسالم وأعداء المستشرقٌن ألسنة

 االسالم ضد الباطلة دعاواهم ونشر سمومهم، لنفث الخالف هذا استغلوا إذ ومٌسرا ، سهال  

 القول الى فذهب بعضهم تجرأ حتى ثانٌة جهة من الكرٌم القرآن وضد جهة، من والمسلمٌن

 هذا وعلى للتفسٌر، الفكرٌة الموضوعٌة عدم فً هذه الضعف نقطة نتٌجة القرآن بتحرٌف

 من تعالى لوجهه العمل خالص المفسر وتجعل جهة، من الشبه هذه تنفً بالموضوعٌة فااللتزام

 للتفسٌر المتلقً ٌجزم ذاك وعند ثالثة، جهة من التبعٌة من القرآن تفسٌر وتلخص أخرى، جهة

 وٌعنٌه القرآن، ذائقته إلى ٌحبب تلقائٌا   استقباال ذلك فٌستقبل غاٌته، ونبل المفسر قصد بسالمة

 .ومرامٌه ألغراضه الهادفة االستجابة على

 نفعا ، تجدي ال بؤنها القطع مع المفسرٌن أقوال من كثٌر فً نلمسها التً واالتهام التهجم لغة إن

 ولغة القرآن، وأخالق القرآن، تمثل ال فإنها: ٌتبناه رأي عن إنسانا   تثنً وال معتقدا ، تغٌر وال

 بشعور والالمباالة االسفاف من النوع هذا على شعواء حربا   ٌشن نفسه القرآن بل القرآن،

 حضٌرة من الهروب الى بالشباب ٌدفع كونه عن فضال   مصٌبٌن، أو كانوا مخطئٌن االخرٌن

 .الضالالت وتتلقفه البدع، فتحتضنه القرآن، لمبادئ والتنكر الدٌن،



 فٌه نحافظ الذي الوقت ففً الفنً، بالهدف الدٌنً الهدف ٌلتقً أن: الموضوعً التفسٌر ومزٌة

 وذاك هذا من فتتجمع الضٌاع، من اللغة حقٌقة على أٌضا   نحافظ التمحل، من القرآن جوهر على

 .والحفاظ التحرز من بسٌاج وتحوطهما معا ، واللغة القرآن ترعى متجانسة قوة

ف العربٌة، اللغة شرف تعالى هللا علم فً سبق لقد  العربٌة فبقاء بلغتها، القرآن نزول بها فشر 

 المفسر، بآداب مقترنة تفسٌره وسالمة تفسٌره، بسالمة منوط القرآن وبقاء القرآن، ببقاء منوط

 الموضوعٌة، تقتضً فكذلك والعلم، والٌقظة والحذر االحاطة تقتضً كما المفسر وآداب

 .تبتدع ومذاهب تتبع، فؤهواء ذلك سوى وما التفسٌر، أساس والموضوعٌة

 ال والنموذج المثال سبٌل على اآلتٌة بالمإشرات معالجة إجمال ٌمكن السبٌل بهذا ٌكون ما أن

 .واالستقصاء الحصر


