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 مفاتيح الفهم القرآوي لمفهىم التفسير مه خالل ثالثية آية الفرقان

 

 جامعة باتىة  - د.عمر حيدوسي ،صىرية شرفاوي

 ممخص:
(، إال أنيا لـ تمؽ 33رغـ ورود كممة تفسير مرة واحدة في القرآف الكريـ )الفرقاف 

المدلوؿ المغوي لمفسر وىو العناية التفسيرية الالئقة بيا، ولـ يخرج تناوؿ المفسريف ليا عف 
 الكشؼ والبياف.

﴾، ايرً سِ فْ تَ  فَ سَ حْ أَ وَ  ؽ  حَ الْ بِ  اؾَ نَ ئْ جِ  الا إِ  ؿٍ ثَ مَ بِ  ؾَ ونَ تُ أْ يَ  الَ  وَ وبالرجوع آلية الفرقاف ﴿
الحؽ -وباستحضار مفاتيح الفيـ القرآني لآلية وسياقيا، وعبر مالحظة ثالثية )المثؿ الشركي

التفسير عممية اجتيادية واقعية تيدؼ إلى حؿ مشكالت الواقع أحسف التفسير( نجد أف -القرآني
اإلنساني ودحض الشبيات المتجددة حوؿ الحؽ، مف خالؿ اجتياد العقؿ المسمـ المسدد 
بالوحي كمرجعية ىادية، محصنة لو مف أسباب الضالؿ المؤدية لسوء التفسير، والتي بينتيا 

 سياف ذكر.سورة الفرقاف، مف إعراض وىجر، واتباع ىوى ون
الفهم القرآني؛ مفهوم التفسير؛ سورة الفرقان؛ آية التفسير في سورة  الكممات المفتاحية:

 الفرقان؛ ثالثية: المثل الشركي؛ الحق القرآني؛ أحسن التفسير.
Summary: 

Even the word « explanation: tafsir»  is cited in Qur’an only one time in 

surah el-furquan 33, but we wouldn’t find a big interest  on it, in the 

explanations of Qur’an, except some linguistic meanings, like detection. 
In reference to the verse and its context, and key words, and by 

distinguishing the trio (idem-right-explanation), We find that « Tafsir » in the 

Quoranic contexte is a real work of the muslim mind guided by God to solve 

the daily problems of human life, and answering its suspicions. 

All that must be far from the causes of miss-guidance cited in surah el-

Furquan ; such as leaving the truth , following the bad wills and to forget of 

citations. 

Key words: Quranic understanding, the definition of Tafsir, Surat el Forqan, Verse 

of Tafsir idem, right, explanation. 
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 مقدمة:

ىذه الدراسة إلى بناء مفيـو قرآني لمصطمح التفسير، مف خالؿ استشكاؿ  تيدؼ
إحصائية قرآنية الفتة، وىي ورود مصطمح "تفسير" في القرآف الكريـ في موضوع واحد، 

 وذلؾ في اآلية الثالثة والثالثيف مف سورة الفرقاف.
ىاتو، مف والذي زاد مف عمؽ اإلشكاؿ، ىو عدـ إيالء عناية كافية لوحدة الورود 

قبؿ المتكمميف في التفسير قديما وحديثا، سواء منيـ المفسروف الذيف مروا عمى آية 
ليس  -لوحدىا -الفرقاف مرورا عاديا مستعجال، وكأف مصطمح التفسير الوارد فييا 

عنواف العمؿ الذي يمارسونو: تفسير القرآف الكريـ؛ ىذا مف جية، ومف جية ثانية مرور 
لتفسير ومناىجو، الذيف رصدوا جيودا متفاوتة الحجـ والقيمة الباحثيف في عمـ ا

لمتعريفات المغوية واالصطالحية لمصطمح التفسير، دوف أف يجدوا في خضـ ذلؾ 
مساحة الئقة باالستعماؿ القرآني الوحيد ليذا المصطمح المحوري في أعماليـ النظرية 

 والتطبيقية.
حاصؿ في تعريؼ التفسير، فقد وحتى تبيف الدراسة حجـ الفراغ المفيومي ال

عرجت سريعا في مدخميا التأسيسي عمى تعريؼ التفسير لغة واصطالحا عند أشير 
رغـ األىمية العممية لتمؾ  –المعرفيف الذيف كاف جؿ مف بعدىـ عالة عمييـ، لتبيف 

 اإلغفاؿ غير المبرر لمسياؽ القرآني في التعريؼ. -الجيود
اتيح جاىزة لفيـ مصطمح التفسير، إضافة إلى ذلؾ السياؽ القرآني قدـ لنا مف

 جذره المغوي وعائمتو الداللية، ونقصد بالمفاتيح مصطمحي المثؿ والحؽ.
مقرونا بضميمة دالة  -إضافة إلى مصطمح التفسير ذاتو –وقد جاء كؿ منيما 

 .موجية لممعنى
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مصطمح المثؿ بأصحابو المفتعميف لو اآلتيف بو عمى شكؿ ضمير جمع،  فقرف
  تعبيرا عف المثؿ الشركي.

 واقترف الحؽ بالذات اإلليية العمية، معرفا مطمقا خالفا لممثؿ الشركي.
 وختـ السياؽ بالتفسير مقرونا بأفعؿ التفضيؿ مف الحسف: أحسف التفسير.

الحؽ  – عالجتيا الدراسة: المثؿ الشركي وبذلؾ اكتممت الثالثية المفيومية التي
 أحسف التفسير. –اإلليي

وقد حاولت ىذه المقاربة توظيؼ كؿ مكنونات النص القرآني نوعا ولفظا وزمانا 
عمى –المستيدؼ بالدراسة، وتحاوؿ جاىدة طر المفيـو واشتقاقا وصرفا وسياقا، لتؤ 

متساؤؿ حوؿ مفيـو التفسير سد جزء ولو يسير مف الفراغ الداللي المثير ل -تواضعيا
 في االستعماؿ القرآني.

 :ىطئةت

النص القرآني، قميؿ األلفاظ كثيؼ المعاني، مف المفيد  مضموفقبؿ الولوج إلى 
عمى تعريؼ التفسير لغة واصطالحا، لتنطمؽ الدراسة مف  - ولو سريعة -إلقاء نظرة 

خالصة ما توقؼ عنده الجيد التعريفي ليذا المفيـو المحوري الياـ. مع محاولة طرح 
مفيـو اصطالحي أوسع مف حدود المادة المتداولة، كمدخؿ تمييدي لتأسيس تصور 

 قرآني لمفيـو التفسير.
 أوال: تعزيف التفسيز

فرع عف تصوره، والتصور ينطمؽ مف البناء المفيومي الحكـ عمى الشيء 
القرآني قبؿ المغوي واالصطالحي، وعميو ال يمكننا مقاربة مفيـو التفسير في السياؽ 

 تعريفو لغة واصطالحا.
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يعتقد الكثيروف أف ىذا الكالـ قد ينطبؽ عمى المصطمحات المعقدة المتداخمة، 
لكونو شائعا معروفا لدى العامة قبؿ أما مصطمح تفسير فال يحتاج لكبير تعريؼ، 

 الخاصة، فما جدوى اإلغراؽ في تعريفو لغة واصطالحا؟
عمى التعريؼ، بؿ إف  -أيا كاف–أنو ال يعمو مصطمح  -في اعتقادي –والحؽ 

ما يظف أنو واضح بيف ىو أكثر ما يحتاج الضبط المفاىيمي، ألف شيوعو وتداولو، مع 
المعنى األصمي ويحرفو، فيجعمو أحوج مف غيره إلى قمة العناية بضبطو، يشوش عمى 

 التعريؼ، وىذا حاؿ التفسير.
 التفسيز لغة: - أ

 .(1)"ىتدور حوؿ الوضوح والبياف وكشؼ  المغطّ التي مادة )فسر( التفسير لغة مف "
ىذه المعاني تشمؿ كؿ ما حوى الفاء والسيف والراء أيا كاف الترتيب وىذا مف باب 

 . (3)"الفسر ىو اإلبانة وكشؼ المغطىػ"ف. (2)االشتقاؽ األكبر
فسر الشيء فسرا أبانو... والفسر كشؼ المغطى والتفسير كشؼ المراد عف المفظ "و

 .(4)"المشكؿ

                                                           
مساعد مسمـ عبد ا آؿ جعفر، أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسي، مؤسسة  - 1

 .14ـ، ص 4891ىػ/4،41،1لبناف، ط-الرسالة، بيروت
 إسالمية والمنيج، مقاؿ في مجمة المفيـو في دراسةسعاد كوريـ، تفسير القرآف بالقرآف، ينظر:  - 2

 لمؤتمر مقدـ بحث المقاؿ . وأصؿ97ـ، ص 2،،7/ىػ 1428 صيؼ ،8، العدد 13السنة  المعرفة،

 اإلنسانية والعمـو الوحي معارؼ نظمتو كمية الذي الشريؼ الحديث وشرح الكريـ القرآف تفسير مناىج

 موالي القرآنية  بجامعة الدراسات في باحثة كوريـ سعاد واألستاذة .ـ 2006 يوليو تموز في بماليزيا

 .المغرب مكناس إسماعيؿ
لبناف، ط -مجد الديف محمد بف يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت - 3

4894 ،7 /44،. 
-بيروت-دار صادر أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظور اإلفريقي، لساف العرب، - 4

 .4/344، 4849، 4لبناف، ط
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التفسير يستعمؿ لغة في الكشؼ  "أفّ  -كما يقوؿ الذىبي –ومف ىذا يتبيف 
الحسي وفي الكشؼ عف المعاني المعقولة واستعمالو في الثاني أكثر مف استعمالو في 

 .(1)األوؿ"

 .(2)" فالمعنى المغوي لتفسير القرآف ىو توضيح معانيو وبيانيا والكشؼ عف المراد منيا 
  .(3)ار كممة تفسير عمى وزف تفعيؿ وصيغة تفعيؿ تفيد المبالغة والتكر و 

فورود كممة عمى وزف جديد يفترض إضافة معاف ودالالت جديدة تخصص المعنى 
  العاـ لممادة المغوية ) فعؿ(.

في توظيؼ المفسريف والدارسيف  -استثمارا كافيا - والغريب أف ىذا لـ يستثمر
 الفسر معناه الكشؼ والتفسير مثمو. خالؿ بحثيـ المغوي، فنجدىـ يكتفوف بالقوؿ أفّ 

  .(4)وىذا تضييؽ لسعة لغوية وصرفية تمتاز بيا المغة العربية
 التعزيف االصطالحي للتفسيز: -ة

بالعودة لمصنفات التفسير و عمـو القرآف نجد حشدا مف تعريفات التفسير، رغـ 
مف العمـو التي ال يتكمؼ ليا " وأنوأعرؼ مف أف يعّرؼ، أف بعضا منيـ يرى أنو 

 .(5)"حدّ 

                                                           
 .4/41 ـ،4898ىػ/41،8، 1ط مصر، ،والمفسروف، مكتبة وىبة، القاىرة محمد حسيف الذىبي، التفسير - 1
، 4دمشؽ،ط-أحمد عمر أبو حجر، التفسير العممي لمقرآف في الميزاف،دار قتيبة، بيروت - 2

 .44، ص 4144/4884
الزمخشري، المفصؿ في عمـ العربية،دار الجيؿ، بيروت، د.ت، أبو القاسـ محمود بف عمر  - 3

7/411. 
 كبير .، أشار الزمخشري إلى معنى التكشيؼ دوف7/411الزمخشري، المفصؿ في عـم العربية، أبو القاسـ ينظر:  - 4

 استثمار.
. وقد تنوقؿ ىذا القوؿ بعد الذىبي منسوبا إليو. 4/41، محمد حسيف الذىبي: التفسير والمفسروف - 5

نقؿ تعاريؼ ال مع ومف الالفت ىنا كثرة األقواؿ المنسوبة لمجاىيؿ في قضايا دقيقة ومتفردة كياتو، 
يعرؼ صاحبيا. وقد الحظت أف بعض المؤلفيف، القدامى خاصة، يؤلؼ تعريفو الشخصي ثـ ينسبو 

في عمـو  السيوطي في اإلتقافصنيع جالؿ الديف نظر مثال لمجيوؿ، ربما تورعا وتواضعا؟! ا
 ،7/49، القرآف



 جامعة باتنة                    م        3102  جوان 23مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية   العدد
 

19 
 

اإلبانة وكشؼ  و الوضوح والبياف ومجمؿ ما قيؿ في تعريفو أف التفسير مف الفسر، وىو 
توضيح معانيو وبيانيا . فتفسير لفظ (1)كشؼ المراد عف المفظ المشكؿو المغطى 

 .(2)والكشؼ عف المراد منيا
التفسير يستعمؿ لغة في الكشؼ الحسي وفي الكشؼ عف المعاني المعقولة واستعمالو و 

 .(3)اني أكثر مف استعمالو في األوؿ في الث
 ومف الجمي أف ىذه المعاني ال تخرج عف المدلوؿ المغوي.

أما مف حيث االصطالح، فقد تعّددت تعريفات التفسير، لكف أشيرىا تعاريؼ أبي حياف 
 والزركشي.

 ي تعريفو عمى أدوات التفسير.فأبو حياف األندلسي  رّكز
"عمـ يبحث عف كيفية النطؽ بألفاظ القرآف ىو التفسير فيقوؿ: أبو حياف ؼ يعرّ 

ومدلوالتيا وأحكاميا اإلفرادية والتركيبية ومعانييا التي تحمؿ عمييا حالة التركيب 
 .(4)وتتمات لذلؾ"

وبالضبط التفسير  –بينما ركز الزركشي في تعريفو عمى مراحؿ التفسير 
 .-التحميمي

                                                           
-بيروت-دار صادر لساف العرب، أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظور اإلفريقي: - 1

 .4/344، 4849، 4لبناف، ط
ط  لبناف،-آبادي: القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت مجد الديف محمد بف يعقوب الفيروز

4894 ،7 /44،. 
مساعد مسمـ عبد ا آؿ جعفر: أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسي، مؤسسة وانظر: 

 .14ـ، ص 4891ىػ/4،41،1لبناف، ط-الرسالة، بيروت
، 4دمشؽ،ط-دار قتيبة، بيروت أحمد عمر أبو حجر: التفسير العممي لمقرآف في الميزاف، - 2

 .44، ص 4144/4884
 .4/41 الذىبي: التفسير والمفسروف،مد حسيف مح - 3
 .4/43أبو حياف االندلسي، البحر المحيط،  - 4
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 المنزؿ عمى نبيو محمد   صمى ا "عمـ يفيـ بو كتاب االتفسير  :الزركشييقوؿ 
 .(1) عميو وسمـ   وبياف معانيو واستخراج أحكامو وحكمو"

البشير  الشيخ محمد يقوؿبينما ركز بعض المعاصريف عمى غرض التفسير، 
 :في مقدمة تفسير ابف باديس "مجالس التذكير مف كالـ الحكيـ الخبير" اإلبراىيمي

حكامو وحكمو وآدابو ومواعظو، والتفيـ تابع لمفيـ، فمف "تفسير القرآف تفييـ لمعانيو وأ
ف كتب فيو  حسف فيمو أحسف تفييمو، ومف لـ يحسف فيمو لـ يحسف تفييمو، وا 

 .(2)المجمدات وأممى فيو ألوؼ المجالس"
ىناؾ العديد مف التعريفات التي تراوحت بيف النسج عمى منواؿ السابقيف، أو 

عادة بن ائو، لكننا اكتفينا بما سبؽ لداللتو عمى المقصود، حتى محاولة تفعيؿ التعريؼ وا 
 ال نخرج عف غرض الدراسة الرئيس.
يمكف أف أحاوؿ صياغة تعريؼ  -وغيرىا -عمى ضوء تمكـ التعريفات 

 اصطالحي لمتفسير، فأقوؿ:
التفسير عممية عممية اجتهادية تفاعمية مع النص القرآني لفهمه وتفهيمه 

ذاتية واستيعاب وتجاوز قبميات قابميات وتنزيمه عمى الواقع اإلنساني عبر استحضار 
منهجية أداء لمواجب وتحكيما لمقرآن وتأطيرا لمواقع وسعيا  وسائطمعرفية وتوظيف 

 ته.وجنّ اهلل لمرضاة 
اعتماد ىذا التعريؼ المركب المطوؿ نسبيا، لبياف جممة جوانب ارتأت الدراسة 

فقد بدأ  متعمقة بالتفسير، ال يمكف تغطيتيا بألفاظ قميمة محصورة في مجاؿ واحد؛

                                                           
 .4/43، في عمـو القرآف الزركشي، البرىافبرىاف الديف  - 1
 .42مقدمة تفسير ابف باديس، ص اإلبراىيمي:  - 2
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التفسير عممية عممية اجتيادية تفاعمية مع النص التعريؼ بوصؼ التفسير عمى أنو: 
  .القرآني

لفيمو وتفييمو وتنزيمو ما وتنزيال: عرج التعريؼ عمى مراحؿ التفسير فيما وتفي
  .عمى الواقع اإلنساني

ثـ أكد التعريؼ أدوات التفسير في عبارات مجممة تحتاج تفصيال وتوضيحا ليس 
ذاتية واستيعاب وتجاوز قبميات معرفية وتوظيؼ قابميات عبر استحضار : (1)ىذا مقامو

 .منيجية وسائط
أداء لمواجب وتحكيما لمقرآف وتأطيرا  ختـ التعريؼ بغايات التفسير وأىدافو:

 تو.وجنّ ا لمواقع وسعيا لمرضاة 
بعد ىذه المقاربة المغوية واالصطالحية لمفيـو التفسير، يمكننا اآلف أف نعرض 

 نتاج كؿ ذلؾ عمى السياؽ القرآني.
 ثبنيب: التنبول التفسيزي آلية الفزلبن

 َوَل ﴿ ة واحدة، في قولو تعالى:رغـ أف لفظة " تفسير" وردت في القرآف الكريـ مر 
إال أف المفسريف لـ يخصصوا ليا ، (2)﴾َتْفِسيًرا َوَأْحَسنَ  ِباْلَحق   ِجْئَناكَ  ِإلَ  ِبَمَثل   َيْأُتوَنكَ 

مساحة معتبرة في تفاسيرىـ، لبياف حقيقة التفسير ومفيومو وقضاياه كعمـ يمارسونو ىـ 
يكتفوف غالبا بشرح المفظ لغة وفي سياؽ اآلية عمى عادتيـ في تفسير  أنفسيـ! بؿ

 النصوص، فكممة التفسير في اآلية، ال تكاد تبتعد عف معناىا المغوي الكشؼ والبياف.
سياقو، إال معنى التفصيؿ المنقوؿ عف و وال تكاد تجد معنى جديدا يضفيو جو النص 

                                                           
تصنيؼ األدوات  : محاولة تجديدية فيلي بعنواف مقاؿينظر لمتوسع في موضوع أدوات التفسير  - 1

 ـ.7،43، 44التفسيرية، مجمة اإلحياء، باتنة، الجزائر، العدد 
 .33سورة الفرقاف:  - 2
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أو ما نقمو   (1)ىو اإلماـ الطبري.ابف عباس ومجاىد والضحاؾ، عبر وسيط طبعا، 
، وأثبتو ابف كثير في تفسيره، " أبيف -رضي ا عنو-سعيد بف جبير عف ابف عباس

 .(2) وأوضح وأفصح مف مقالتيـ"
البياف والظيور وىو الكشؼ عما يدؿ عميو "أما الرازي فيذكر أف التفسير 

 .(3)"الكالـ
ذا كاف الطبري والرازي قد وقفا عند لفظ التفسير  أغمب  فإفّ  -ولو باقتضاب –وا 

المفسريف مّروا عميو مرور الكراـ في خضـ المعاني المتدافعة في النص القرآني 
 الزاخر.

نة منيـ كنموذج فقط لتأكيد ما سبؽ قولو، فيمكننا اختيار تفسير ولو أخذنا عيّ 
ٍة َوُشْبَية  "َواَل َيْأُتوَنؾ ِبَمَثؿٍ  "ة الفرقاف؛ إذ يقوؿ: الحافظ ابف كثير في تفسيره آلي َأْي ِبُحجا

ـْ " ِإالا ِجْئَناؾ ِباْلَحؽ  َوَأْحَسف َتْفِسيًرا " َأْي َواَل َيُقوُلوَف َقْواًل ُيَعاِرُضوَف ِبِو اْلَحّؽ ِإالا َأَجْبَناىُ 
َضح َوَأْفَصح ِمْف َمَقاَلتيـْ َقاَؿ َسِعيد ْبف ُجَبْير َعْف ِبَما ُىَو اْلَحّؽ ِفي َنْفس اأْلَْمر َوَأْبَيف َوَأوْ 

ِاْبف َعبااس " َواَل َيْأُتوَنؾ ِبَمَثٍؿ" َأْي ِبَما َيْمَتِمُسوَف ِبِو َعْيب اْلُقْرآف َوالراُسوؿ " ِإالا ِجْئَناؾ 
ـْ َوَما َىَذا ِإالا ِاْعِتَناء َوَكِبير ِباْلَحؽ  " اآْلَية َأْي ِإالا َنَزَؿ ِجْبِريؿ ِمْف الماو َتَعاَلى ِبَجوَ  اِبِي

ـَ َحْيُث َكاَف َيْأِتيو اْلَوْحي ِمْف الماو َعزا َوَجؿا ِباْلُقْرآِف  ُسوِؿ َصماى الماو َعَمْيِو َوَسما َشَرؼ ِلمرا
ْلَمَمؾ ِباْلُقْرآِف اَل َكِإْنَزاِؿ َصَباًحا َوَمَساء َوَلْياًل َوَنَياًرا َسَفًرا َوَحَضًرا َوُكّؿ َمراة َكاَف َيْأِتيو ا

ا َقْبمو ِمْف اْلُكُتب اْلُمتََقد َمة َفَيَذا اْلَمَقاـ َأْعَمى َوَأَجّؿ َوَأْعَظـ َمَكاَنة ِمْف َساِئر  اْلِكتَاب ِمما

                                                           
، 4أبو جعفر محمد بف جرير الطبري: جامع البياف في تأويؿ آي القرآف، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبناف، ط ينظر:  - 1

بو عبد ا محمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف والمبيف لما تضمنو مف السنة وآي الفرقاف، وانظر أ 48/744،742ـ، ،،،7ىػ/،417
 .41/1،9ـ، 7،4ىػ/4172، 4عبد ا بف عبد المحسف التركي وآخروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبناف، ط  تحقيؽ: د.

، 4، تفسير القرآف العظيـ، تحقيؽ: مصطفى السيد محمد وآخروف، مؤسسة قرطبة، جيزة، مصر، ط بو الفدا اسماعيؿ بف كثيرأالحافظ عماد الديف  - 2
 .3،1/،4ـ، ،،،7ىػ/4174

 .71/28ـ، 4894ىػ/41،4، 4فخر الديف محمد بف ضياء الديف عمر الرازي، التفسير الكبير مفاتيح الغيب، دار الفكر، بيروت، لبناف، ط  - 3
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ـْ َأْجَمِعيَف َفاْلُقْرآف َأْشَرؼ ِكَتاب َأْنَزَلُو الماو  ِإْخَوانو اأْلَْنِبَياء َصَمَوات الماو َوَساَلمو َعَمْيِي
فَ  ـَ َأْعَظـ َنِبّي َأْرَسَمُو الماو َتَعاَلى َوَقْد َجَمَع الماو ِلْمُقْرآِف الص  َتْيِف َوُمَحماد َصماى الماو َعَمْيِو َوَسما

ة ِفي الساَماء َمًعا َفِفي اْلَمؤَل اأْلَْعَمى ُأْنِزَؿ ُجْمَمة َواِحَدة ِمْف الماْوح اْلَمْحُفوظ ِإَلى َبْيت اْلِعزا 
ًما ِبَحَسِب اْلَوَقاِئع َواْلَحَواِدث َوَرَوى الناَساِئّي  ـا ُأْنِزَؿ َبْعد َذِلَؾ ِإَلى اأْلَْرض ُمَنجا الدُّْنَيا ُث

ـا : ُأْنِزَؿ اْلُقْرآف ُجْمَمة َواِحَدة ِإَلى َسَماء الدُّْنَيا ِفي َلْيَمة اْلَقدْ  ِبِإْسَناِدِه َعْف ِاْبف َعبااس َقاؿَ  ر ُث
ِباْلَحؽ  َنَزَؿ َبْعد َذِلَؾ ِفي ِعْشِريَف َسَنة َقاَؿ الماو َتَعاَلى: "َواَل َيْأُتوَنؾ ِبَمَثٍؿ ِإالا ِجْئَناؾ 

ْلَناُه َوَأْحَسف َتْفِسيًرا " َوَقاَؿ َتَعاَلى: "َوُقْرآًنا َفَرْقَناُه ِلتَْقَرأُه َعَمى النااس َعَمى ُمْكث َوَنزا
 .(1)"تَْنِزياًل 

نمحظ كيؼ استغرقت بعض القضايا القرآنية جيد المفسر كتوقيت نزوؿ الوحي 
وشغمتو عف  -صموات ا عمييـ أجمعيف–ووضعياتو، ومقارنتيا باألنبياء السابقيف 

 الوقوؼ المركز عند مصطمح التفسير المحوري في سياؽ اآلية.
معنى السياؽ نة فقط مما قيؿ في تفسير " أحسف تفسيرا"، أما عمـو ىذه عيّ 

فيكاد يجمع المفسروف عمى أف المعنى: ال يأتيؾ الكافروف بالحؽ بشبية أو اعتراض أو 
سؤاؿ يخمطوف فيو الحؽ بالباطؿ إال جئناؾ بجوابو وىو القرآف الحؽ الذي يقطع 

 .(2)ذريعتيـ ويبطؿ شبيتيـ بأحسف بياف وتفصيؿ

                                                           
 . 3،1/،4ابف كثير: تفسير القرآف،  - 1
. القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف، 71/28. الرازي: مفاتيح الغيب، 3،1/،4. ابف كثير: تفسير القرآف، 48/742يراجع في ذلؾ مثال الطبري: جامع البياف،  - 2

 مـ التفسير، تحقيؽ: د. عبد الرحمف عميرة، دار الوفاء، محمد بف عمي بف محمد الشوكاني: فتح القدير الجامع بيف فني الرواية والدراية مف ع

 .4/93. البغوي: معالـ التنزيؿ، 1/23ـ، 4881ىػ=1415ط
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 ثالثا: مفاتيح الفهم القرآني لمتفسير:
رية، يمف مادة تفس ؿ اآلية ونظميا، ومف خالؿ ما مرّ تأمّ لذا ومف خالؿ 

وباستحضار مفيـو التفسير وما يتعمؽ بو يمكف استنطاؽ اآلية لتكشؼ لنا عف مفاتيح 
 قرآنية ميمة في تحديد مفيـو التفسير ومتعمقاتو.

د بالوحي خالفا ألمثاؿ المشركيف وشبياتيـ الباطمة التفسير جيد بشري مسدّ  -4
 المشوبة.

التفسير(، وترتيبيا بيذه الصورة  -الحؽ -اآلية حوت ثالثة ألفاظ متقابمة ) المثؿ
الباحث عف  (1)د بالوحيبيف العقؿ المسدّ  افي نظـ اآلية ميـ، إذ جاء الحؽ وسط

 "أحسف التفسير" والعقؿ الشارد عف الوحي الجاري وراء األمثاؿ والشبيات.
نبا ثانيا يدعـ ما سبؽ، فمصدر الفاعؿ في "يأتونؾ" و "جئناؾ" يبرز جا -7

د، أما مصدر التفسير فيو ا وكتابو الحؽ وسنة األمثاؿ ىو العقؿ البشري المجرّ 
 .-صمى ا عميو وسمـ–رسولو 

لذا فالتفسير ال يستقيـ وال يأخذ مشروعيتو إال إذا حافظ عمى مصدريتو اإلليية 
 .(2)والنبوية عبر النصوص المفسرة والموجية لمفيـ

( ...إال ...المقابمة بيف " يأتونؾ" و " جئناؾ" وربطيا في أسموب القصر)ال -3
يحمؿ داللة ميمة وىي استمرار عطاء النص القرآني كمما استدعي لتفسيره ردا عمى ما 
يرد في كؿ عصر ومصر مف أمثاؿ وشبيات واعتراضات تستجد باحثة عف موقؼ 

                                                           
طو عبد الرحمف ثالثة العقؿ المجرد/العقؿ المسدد/العقؿ المؤيد في دراستو القيمة:  يستخدـ د. - 1

، 19، 42ـ، ص4882، 7لبناف، ط العمؿ الديني وتجديد العقؿ، المركز الثقافي العربي، بيروت، 
474. 

لذلؾ عبرت اآلية بالمثؿ لمداللة عمى أف العقؿ الذي ال يستند لمحؽ والوحي إنما يستند إلى  - 2
التمثيؿ، أي القياس عمى سابؽ، وىكذا كاف حاؿ المشركيف الذيف كانوا يستوردوف الشبيات مف عند 

 أىؿ الكتاب ويذيعونيا عف القرآف.
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التفسير قد توقؼ مجاؿ االجتياد فيو، وفي ىذا دحض لرأي مف يظف أف  قرآني منيا.
وأنو ليس لنا إال اتباع السمؼ فيما قالوا، وال نممؾ إال أف نختار أحد أقواليـ وال نخرج 

 .(1)عف مجموعيا
ويعضد ىذا فيـ المقصود بضمير الخطاب )الكاؼ( في ضوء القواعد  -1

مى ا ص-اب لمرسوؿالعبرة بعمـو المفظ ال بخصوص سببو" والخطفػ"التفسيرية الجميمة، 
كما ىو  –فالحؽ وأحسف التفسير ىنا ليس قاصريف ، خطاب ألمتو -عميو وسمـ

عمى رسوؿ ا )صمى ا عميو وسمـ( وعيده وصحبو، بؿ ىو عاـ في أمة  -واضح
 .محمد إلى قياـ الساعة

الشركي شبية ومثال إال وجاء الرد اإلليي عبر نصوص القرآف  فما ابتدع المدّ  
 رىا المعاصر المزامف لتمؾ الشبيات.وتفسي

( يحمؿ مى ا عميو وسمـوحتى قبؿ تعميـ الضمير، فاختصاصو بالنبي )ص -1
دالالت ميمة تتعمؽ بالعممية التفسيرية، فإف أي جيد تفسيري في أي عصر ال بد وأف 

( وأسباب نزوؿ مى ا عميو وسمـيعود لعصر التنزيؿ، فال غنى لو عف سنة رسوؿ )ص
وحوادث عصر النبوة المتعمقة بالموضوع ) موضوع اآلية(،  -محؿ التفسير –اآليات  

، مع االستعانة واالستفادة مف فيـو الصحابة - إف وجد -وكذا تفسير النبي ليا
واجتياداتيـ فاختصاص الضمير بالنبي يضبط المرجعية النبوية لمتفسير، كما يبيف دور 

 فسير.السنة المفسرة كأداة ميمة في الت
لفظة "الحؽ" جاءت معرفة، داللة عمى أف النص القرآني مطمؽ بؿ الوحي  -4

 .-فكالىما مف عند ا –كمو قرآنا وسنة 

                                                           
صبحي صالح في كتابو مباحث  أف يتبنى مثؿ ىذا القوؿ بعض المعاصريف مثؿ د.مف الغريب  - 1

 .،78ـ، ص 2،،7، 72في عمـو القرآف، دار العمـ لممالييف، بيروت، لبناف، ط
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ال ينتيي مدده، كما سبؽ البياف، ويدؿ  يوىذا يدؿ عمى أف عطاءه التفسير 
أيضا عمى أف التفسير البشري ميما ارتقت درجتو ومرتبتو يبقى نسبيا، يحتمؿ الصواب 
والخطأ، ومف الخطأ الجسيـ أف ننقؿ القداسة مف  النص اإلليي المطمؽ " الحؽ" إلى 

وحتى  الجيد البشري " أحسف التفسير"، ىذا إذا كاف قد استحؽ وصؼ الحسف أصال،
 لو كاف أحسف تفسير وصمو العقؿ البشري يبقى بشريا غير مقدس.

وعكس ىذا ما وقع في تاريخنا لؤلسؼ، فقد قدس النص وقدست معو فيـو 
 .(1)السمؼ لمنص، وتحوؿ التفسير إلى مجرد ترديد وتركيب وترجيح ألقواؿ السمؼ

داللة عمى  (ػخالفا لكممة الحؽ، فقد جاءت كممة "مثؿ" غير معرفة بػ )ال -2
وىنيا ونكارتيا وعدـ ارتكازىا عمى ما يعرفيا ويعضدىا، فيي بالتالي أمثاؿ شركية غير 

ثارة الشبو حولو.  منيجية وال ينظميا ناظـ، إال ناظـ رفض الحؽ ومعاداتو وا 
بينما جاءت كممة تفسير مضافة إلى الحسف في أعمى صوره ) صيغة أفعؿ  -9

عمى قبولو ومشروعيتو إذا حافظ عمى ارتباطو بالنص التفضيؿ: أحسف( وفي ىذا داللة 
 " الحؽ" الذي عطؼ عميو في نظـ اآلية.

أما وصؼ " أحسف" في حد ذاتو، فيحمؿ دالالت عدة؛ فالواجب عمى  -8
المفسر أف يجتيد ويبذؿ وسعو ليفسر النص بأحسف تفسير يمكف أف يصمو عقمو 

 وجيده. 
لحسف واألحسف، وما دامت توصؼ التفسيرات الواردة لمنص منيا ا ثـ إفّ 

بالحسف فتحتمؿ القبح أيضا، فقد يكوف التفسير مرفوضا مردودا عمى صاحبو غير 
عمى كؿ فالمفسر ممـز بأف يختار تفسيرا ويعتبره  مناسب لمعنى النص ومقامو. و

                                                           
عبد الحميد بوكعباش: التفسير و . 37،33األسعد بف عمي: نسبية المعرفة الدينية، صينظر:  - 1

 7والمعرفة الحديثة، ص
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في كتب  ةاألصح وينسبو لمنص، وىذا أحد أوجو التفريؽ بيف التفسير والتأويؿ المذكور 
 . (1) "القطع بالمراد اإلليي خالفا لمتأويؿ"وأصولو، فالتفسير  التفسير

ثـ يحمؿ وصؼ الحسف معنى ىاما، وىو ضرورة عرض المادة التفسيرية في 
وفي ىذا إشارة إلى حسف اختيار المنيج المعتمد  أحسف صورة لغويا وعقميا وشكميا...

 في التفسير.
 رابعب: سيبق آية التفسيز: 

، ال بد مف وقفة سريعة مع سياؽ ىذه الجولة النظمية في النص القرآني بعد
فكمما احتاج الواقع إجابات وحموؿ  .فاآلية بداية تدؿ عمى واقعية العمؿ التفسيري اآلية.

قرآنية لمشكالتو وقضاياه، تتحرؾ الجيود التفسيرية لتفسر النص وتسد حاجات الواقع، 
 الوقائع منجما طواؿ ثالث وعشريف سنة.كما جاء القرآف نفسو وتنزؿ حسب 

إف المتدبر لسورة الفرقاف تتجمى لو أسباب ضالؿ المشركيف وحيادىـ عف سبيؿ 
 .اليداية مما دفعيـ لضرب األمثاؿ لمخالفة القرآف ومحاربة أىمو

 :لخصت السورة ذلؾ في
 .اإلعزاض عن الحك .1

 أِلَْنُفِسِيـْ  َيْمِمُكوفَ  َوالَ  ُيْخَمُقوفَ  َوُىـْ  َشْيًئا َيْخُمُقوفَ  الَ  آِلَيةً  ُدوِنوِ  ِمفْ  َواتاَخُذواقاؿ تعالى: ﴿
 (2)﴾ُنُشوًرا َوالَ  َحَياةً  َوالَ  َمْوًتا َيْمِمُكوفَ  َوالَ  َنْفًعا َوالَ  َضرًّا

 .  اتببع الهىي وتأليهه .1

  (3) ﴾َوِكياًل  َعَمْيوِ  َتُكوفُ  َأَفَأْنتَ  َىَواهُ  ِإَلَيوُ  اتاَخذَ  َمفِ  َأَرَأْيتَ قاؿ تعالى: ﴿
 .نسيبن الذكز .2

                                                           
 .1الماتريدي، وتناقمتو كتب التفسير. ينظر ابف تيمية : مقدمة في أصوؿ التفسير، صقالو  - 1
 مف سورة الفرقاف. 3اآلية  - 2
 مف سورة الفرقاف. 13اآلية  - 3
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 َأْوِلَياءَ  ِمفْ  ُدوِنؾَ  ِمفْ  َنتاِخذَ  َأفْ  َلَنا َيْنَبِغي َكافَ  َما ُسْبَحاَنؾَ  َقاُلواقاؿ تعالى: ﴿
  (1) ﴾ُبوًرا َقْوًما َوَكاُنوا الذ ْكرَ  َنُسوا َحتاى َوآَباَءُىـْ  َمتاْعَتُيـْ  َوَلِكفْ 

 .هجزان المزآن .3
ُسوؿُ  َوَقاؿَ قاؿ تعالى: ﴿  . (2)﴾َمْيُجوًرا اْلُقْرآفَ  َىَذا اتاَخُذوا َقْوِمي ِإفا  َيا َرب   الرا

 ِمفْ  َعِمُموا َما ِإَلى َوَقِدْمَنا، قاؿ تعالى: ﴿ىباء منثورا المشركيف ولذلؾ غدت جيود
 . (3) ﴾َمْنُثوًرا َىَباءً  َفَجَعْمَناهُ  َعَمؿٍ 

حاؿ المشركيف في كؿ زماف مع كؿ نبي، وىو ما ركزت عميو اآليات بعد  وىذا
 َمَكاًنا َشر   ُأوَلِئؾَ  َجَيناـَ  ِإَلى ُوُجوِىِيـْ  َعَمى ُيْحَشُروفَ  الاِذيفَ ، قاؿ تعالى: ﴿آية التفسير

 ِإَلى اْذَىَبا َفُقْمَنا َوِزيًرا. َىاُروفَ  َأَخاهُ  َمَعوُ  َوَجَعْمَنا اْلِكتَابَ  ُموَسى آَتْيَنا َوَلَقدْ  َسِبياًل. َوَأَضؿُّ 
ْرَناُىـْ  ِبآَياِتَنا َكذاُبوا الاِذيفَ  اْلَقْوـِ  ُسؿَ  َكذاُبوا َلماا ُنوحٍ  َوَقْوـَ  َتْدِميًرا. َفَدما  َوَجَعْمَناُىـْ  َأْغَرْقَناُىـْ  الرُّ
 َذِلؾَ  َبْيفَ  َوُقُروًنا الراس   َوَأْصَحابَ  َوَثُمودَ  َعاًداوَ  َأِليًما. َعَذاًبا ِلمظااِلِميفَ  َو َأْعَتْدَنا آَيةً  ِلمنااسِ 
 . (4) ﴾َتْتِبيًرا تَباْرَنا َوُكالًّ  اأْلَْمثَاؿَ  َلوُ  َضَرْبَنا َوُكالًّ  َكِثيًرا.
 الاِذي تََباَرؾَ ، قاؿ تعالى: ﴿نت اآليات سوء جزاء المشركيف مقابال بجزاء المؤمنيفكما بيّ 

 َبؿْ  ُقُصوًرا. َلؾَ  َوَيْجَعؿْ  اأْلَْنَيارُ  َتْحِتَيا ِمفْ  َتْجِري َجنااتٍ  َذِلؾَ  ِمفْ  َخْيًرا َلؾَ  َجَعؿَ  َشاءَ  ِإفْ 
 َلَيا َسِمُعوا َبِعيدٍ  َمَكافٍ  ِمفْ  َرَأْتُيـْ  َسِعيًرا. ِإَذا ِبالسااَعةِ  َكذابَ  ِلَمفْ  َوَأْعَتْدَنا ِبالسااَعةِ  َكذاُبوا
َذا َوَزِفيًرا. َتَغيًُّظا ِنيفَ  َضي ًقا َمَكاًنا ِمْنَيا ُأْلُقوا َواِ   ثُُبوًرا اْلَيْوـَ  َتْدُعوا الَ  ثُُبوًرا. ُىَناِلؾَ  َدَعْوا ُمَقرا
 َجَزاءً  َلُيـْ  َكاَنتْ  اْلُمتاُقوفَ  ُوِعدَ  الاِتي اْلُخْمدِ  َجناةُ  َأـْ  َخْيرٌ  َأَذِلؾَ  ُقؿْ  َكِثيًرا. ثُُبوًرا َواْدُعوا َواِحًدا

                                                           
 مف الفرقاف. 49اآلية  - 1
 مف الفرقاف. ،3اآلية  - 2
 , الفرقاف.73اآلية  - 3
 الفرقاف. -38إلى  31اآليات مف  - 4
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 َوَما َيْحُشُرُىـْ  َوَيْوـَ  َمْسُئواًل. َوْعًدا َرب ؾَ  َعَمى َكافَ  َخاِلِديفَ  َيَشاُءوفَ  َما ِفيَيا َلُيـْ  َوَمِصيًرا.
 .(1)﴾الساِبيؿَ  َضمُّوا ُىـْ  َأـْ  َىؤاَُلءِ  ِعَباِدي َأْضَمْمُتـْ  َأَأْنُتـْ  َفَيُقوؿُ  الماوِ  ُدوفِ  ِمفْ  َيْعُبُدوفَ 

 ؛ بعض أمثاؿ المشركيف الكاذبةمت اآليات كما فصّ 
 الاِذيفَ  َوَقاؿَ كقوليـ أف القرآف إفؾ مفترى، وأساطير مكتتبة متموة، قاؿ تعالى: ﴿

 َوَقاُلوا( 1) َوُزوًرا ُظْمًما َجاُءوا َفَقدْ  آَخُروفَ  َقْوـٌ  َعَمْيوِ  َوَأَعاَنوُ  اْفَتَراهُ  ِإْفؾٌ  ِإالا  َىَذا ِإفْ  َكَفُروا
ِليفَ  َأَساِطيرُ   .(2)﴾َوَأِصياًل  ُبْكَرةً  َعَمْيوِ  ُتْمَمى َفِييَ  اْكَتَتَبَيا اأْلَوا

 َماؿِ  َوَقاُلواوكاحتجاجيـ عمى بشرية الرسوؿ وطبيعتو االجتماعية، قاؿ تعالى: ﴿
 َأوْ  َنِذيًرا. َمَعوُ  َفَيُكوفَ  َمَمؾٌ  ِإَلْيوِ  ُأْنِزؿَ  َلْوالَ  اأْلَْسَواؽِ  ِفي َوَيْمِشي الطاَعاـَ  َيْأُكؿُ  الراُسوؿِ  َىَذا
 َرُجاًل  ِإالا  تَتاِبُعوفَ  ِإفْ  الظااِلُموفَ  َوَقاؿَ  ِمْنَيا َيْأُكؿُ  َجناةٌ  َلوُ  َتُكوفُ  َأوْ  َكْنزٌ  ِإَلْيوِ  ُيْمَقى

 .(3)﴾َمْسُحوًرا
 اَل  الاِذيفَ  َوَقاؿَ واكتمؿ إفؾ دعواىـ بالمطالبة برؤيا ا والمالئكة، قاؿ تعالى: ﴿

 ُعُتوًّا َوَعَتْوا َأْنُفِسِيـْ  ِفي اْسَتْكَبُروا َلَقدِ  َرباَنا َنَرى َأوْ  اْلَماَلِئَكةُ  َعَمْيَنا ُأْنِزؿَ  َلْوالَ  ِلَقاَءَنا َيْرُجوفَ 
 .(4)﴾َكِبيًرا

وقد تجّمى مف خالؿ ىذا االستعراض السريع لبعض سياقات سورة الفرقاف، 
مما دفعيـ لضرب األمثاؿ  ،اليدايةأسباب ضالؿ المشركيف وحيادىـ عف سبيؿ 

لمخالفة القرآف ومحاربة أىمو، ولخصت السورة ذلؾ في اإلعراض عف الحؽ واتباع 
وىجراف القرآف. ولذلؾ غدت جيودىـ ىباء منثورا. وىذا  مع نسياف الذكر اليوى وتألييو

ر. حاؿ المشركيف في كؿ زماف مع كؿ نبي، وىو ما ركزت عميو اآليات بعد آية التفسي

                                                           
 .الفرقاف.42-،4اآليات  - 1
 الفرقاف. 1-1اآليات  - 2
 الفرقاف.  9-2اآليات  - 3
 الفرقاف. 74 ةاآلي - 4
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كما فصمت اآليات  كما بينت اآليات سوء جزاء المشركيف مقابال بجزاء المؤمنيف.
 (1).بعض أمثاؿ المشركيف الكاذبة

ر اتقاؤىا، ومف ىنا تتبدى لنا بعض المحاذير التي يجب عمى المفسّ  -
ا ليداه، فالمتعامؿ مع النص القرآني يجب أف يقبؿ الحؽ متجردا بقمبو وعقمو مستعدّ 

 لمذكر قوال وعمال.مالزما 
مى ا ص –كما عميو أف يستحضر تجارب األنبياء عموما والنبي محمد  -
 خصوصا ليستثمرىا في عممو التفسيري. -عميو وسمـ
 ثـ عميو أف يحتسب بعممو رضا ا وجزاءه األخروي. -

الدعاوى ونقضيا  أما النماذج التي ذكرىا القرآف فتختزف منيج القرآف في الجداؿ وردّ  -
 .(2)مف أسسيا
 ختبمي استخالصخبمسب: 

مف خالؿ ىذه الوقفة مع اآلية الكريمة تتجمع لنا مجموعة مف الدالالت الموجية 
لمفيـو التفسير في القرآف الكريـ، تفيد أف التفسير جيد بشري نسبي مسدد بالوحي 
اإلليي المطمؽ، وىو اجتياد مستمر يحتاج لقمب خاشع وعقؿ خاضع ونفس متقية 

تحضر الواقع ويستفيد مف التاريخ ويوظؼ متجردة عف اليوى، ىذا الجيد واالجتياد يس
نذارىـ بو.  كؿ األدوات المتاحة لحسف فيـ النص وتفييمو لمناس وا 

،  نجد تطابقا شبو كمي بيف المعاني لمتفسيراالصطالحي  المعنىوباستحضار 
المستفادة مف النص وسياقو القرآني مف جية، وتعريفات المفسريف مف جية ثانية مع 

                                                           
يراجع السياؽ التفسيري لمسورة في التفاسير المركزة عمى نظـ السورة، ينظر مثال: برىاف الديف أبو  - 1

اإلسالمي،  الحسف إبراىيـ بف عمر البقاعي: نظـ الدرر في تناسب اآليات والسور، دار الكتاب
 .43/394ـ، 4891ىػ/41،1القاىرة، مصر، ط

ينظر مثال عبد الحميد بف باديس: مجالس التذكير مف كالـ الحكيـ الخبير، مطبوعات وزارة  - 2
 ـ.4897ىػ/41،7، 4الشؤوف الدينية، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، ط 
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يؼ ركزت أكثر عمى أدوات التفسير، بينما ركز النص القرآني عمى تعار المالحظة أف 
 الشرائط الروحية والمعنوية الموجية لمعممية التفسيرية والضامنة لنجاحيا.

د القرآف عمى الجانب المعنوي ) األخالقي( فيما أكدت أي بعبارة أخرى أكّ 
ؽ البعد العممي التعاريؼ عمى الجانب العممي األكاديمي، وبمزاوجة االثنيف يتحق

 لمتفسير.
أىمية استحضار  -بالمثاؿ التطبيقي–وقد أثبتت ىذه المحاولة المتواضعة 

االستعماؿ القرآني في بناء المفاىيـ والمصطمحات، وعدـ االنسياؽ المستعجؿ وراء 
 التراكمات الموروثة في الكتب المتناقمة. 

، إذا أحسنا كما حاولت أف تبيف ثراء النص القرآني وكرمو الالمحدود
 استحضاره واستنطاقو وتوظيفو.

كما ساىمت الدراسة في محاولة إقناع العقؿ المسمـ المعاصر انو ال يستعمي 
عادة التأسيس، ولو كاف مفيـو التفسير نفسو، الذي  -أيا كاف–مفيـو  عمى المراجعة وا 

، ألنو أعرؼ يعتقد الكثير مف المصنفيف والمعرفيف أنو مف العمـو التي ال يتكمؼ ليا حد
 (1) مف أف يعّرؼ!.

وعميو تدعو ىذه الدراسة إلى النسج عمى منواليا، والتحمي بالشجاعة المعرفية 
والمنيجية الكافية لمراجعة منظومتنا المفيومية الزاخرة بالدالالت المغوية واالصطالحية، 

كثير منيا  التي فعؿ فييا الزمف فعمتو، وتكدس عمييا الفيـ التراثي المتكتؿ، وّغيب في
التأسيس القرآني الواعي، الذي تختزنو آي القرآف الكريـ، وينتظر فقط مف يفّعمو 

حياء مصطمحاتنا ومفاىيمنا اإلسالمية في ىذا العصر.  ويتفاعؿ معو ليعيد بعث وا 

                                                           
تنوقؿ ىذا القوؿ بعد الذىبي منسوبا . وقد 4/41محمد حسيف الذىبي: التفسير والمفسروف، ينظر:  - 1

 إليو.
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