

التفــــــــــــــاسير المعاصـــــــــــــــــــرة :دراســة نقدية
فهم القرآن الحكيم للجابري أنموذجاً

إيامن حممد أمني حسن بني عامر
املقدمة:
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعىل آله
وصحبه أمجعني ،أما بعد:
قديام وحدي ًثا
فإن علم التفسري من العلوم األساسية يف فهم القرآن الكريم ،ولقد اهتم به العلامء ً
كبريا الرتباطه بفهم كالم اهلل عز وجل .فتعددت التفاسري التي جاءت لدراسة القرآن الكريم
اهتام ًما ً
بجوانبه املتعددة ،فهناك التفاسري التي اهتمت بجانب العقيدة ،وأخرى اهتمت باجلانب الفقهي ،وأخرى
اهتمت باجلانب البياين للقرآن الكريم ،وهكذا حتى تناولوا مجيع اجلوانب املتعلقة بالقرآن.
ويف العرص احلديث ظهر عدد من التفاسري التي أضافت للتفاسري القديمة اليشء اجلديد ،فمنها
ما اهتم بجانب اإلعجاز العلمي للقرآن ،ومنها ما درس اجلانب الرتبوي واألخالقي ...إلخ ،ولكن ال بد
من دراسة هذه التفاسري دراسة نقدية وبيان ما فيها من نقاط موافقة أو خمالفة مع ما سبقها من التفاسري،
وما فيها من أفكار جديدة سواء كانت موافقة للدين أو خمالفة .وقد جاءت هذه الدراسة ،لبيان التفاسري
املعارصة ودراستها دراسة نقدية مع اعتامد فهم القرآن احلكيم للجابري أنموذج ًا هلذه الدراسة.
إشكالية الدراسة:
تكمن اإلشكالية األساسية للبحث يف اإلجابة عن السؤال اآليت:
ما دور التفاسري املعارصة يف تفسري القرآن الكريم؟
واإلجابة عن هذه اإلشكالية تتم من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية اآلتية:

ما التفاسري املعارصة؟
ما أبرز املصادر التي اعتمد عليها اجلابري يف تفسريه؟
ما أبرز األفكار التي روج هلا اجلابري يف تفسريه؟
ما أبرز اآلثار املرتتبة عىل تفسري اجلابري؟
أسباب اختيار املوضوع:
-1

هناك عدة أسباب دفعتني الختيار هذا املوضوع:

-2

أمهية علم التفسري ،إذ هو من أهم العلوم التي تعني عىل فهم القرآن الكريم والعمل به.

-3

بيان أمهية هذه الدراسة لبيان قيمة التفاسري املعارصة.

-4

بيان اعتامد املفرسين املعارصين عىل التفاسري السابقة هلم.

-5

بيان أهم اإلضافات التي أضافها املفرسون املعارصون عىل من سبقهم.

-6

بيان األثر الناتج عن االختالف يف تفسري القرآن.

أمهية الدراسة:
إن للتفاسري املعارصة أمهية كبرية يف فهم القرآن الكريم ،وذلك لفهم معاين القرآن ولتبسيطها
للمسلمني وبياهنا هلم بيان ًا يتناسب مع مستوياهتم املختلفة ،فلكل مفرس موقفه اخلاص من القرآن وعباراته
املناسبة لزمانه ومكانه ،مما أدى إىل االختالف يف استنباط األحكام الفقهية ،والفوائد الرتبوية والعلمية
واألخالقية وغري ذلك من اآلثار املرتتبة عىل داللة الكلامت القرآنية.
الدراسات السابقة يف املوضوع:
هناك عدة دراسات جاءت لدراسة التفاسري بأنواعها املختلفة ،ومن املالحظ أن هذه الدراسات
كانت كل واحدة منها متخصصة يف دراسة أحد التفاسري اخلاصة بأحد املفرسين سواء كان من التفاسري
القديمة أو احلديثة ،ومل أجد دراسة أفردت لدراسة فهم القرآن احلكيم للجابري ،فجاءت هذه الدراسة
لبيان ذلك.
منهج البحث:
املنهج الذي سأتبعه يف هذه الدراسة ،هو املنهج االستقرائي ،حيث سأعمل عىل مجع املادة
العلمية للتعريف باجلابري وتفسريه ،ثم أعمل عىل دراسة تفسري اجلابري املسمى بـ :فهم القرآن
احلكيم التفسري الواضح حسب ترتيب النزول ،دراسة حتليلية نقدية ،لبيان اآلثار املرتتبة عىل
تفسري اجلابري.
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خطة البحث:
قسمت هذه الدراسة إىل مقدمة ومتهيد وثالثة فصول وخامتة.
حيث ذكرت يف املقدمة :إشكالية الدراسة ،أسباب اختيار املوضوع ،أمهية الدراسة ،الدراسات
السابقة يف املوضوع ،منهج البحث ،خطة البحث.
أما التمهيد فتحدثت فيه عن التفاسري املعارصة.
أما الفصل األول ففيه تعريف باجلابري ،ويشتمل عىل أربعة مباحث هي:
املبحث األول :نشأته.
املبحث الثاين :الوظائف التي شغلها.
املبحث الثالث :البيئة التي عاش فيها اجلابري ،والعوامل التي أثرت يف حياته.
املبحث الرابع :أشهر مؤلفاته مرتبة حسب تاريخ صدورها.
وفاته.
الفصل الثاين :تعريف بتفسري اجلابري ويشتمل عىل مبحث واحد وهو :وصف عام للتفسري.
الفصل الثالث :دراسة تفسري اجلابري دراسة نقدية
املبحث األول :مصادر اجلابري يف جمال البحث.
املبحث الثاين :شخصية اجلابري العلمية يف التعامل مع املصادر ،ويشتمل عىل ثالثة نقاط هي:
أوالً :العزو والتوثيق.
ثاني ًا :املناقشة واالستدالل.
ثالث ًا :االختيار والرتجيح.
املبحث الثالث :شواهده وقيمتها التفسريية ،ويشتمل عىل مخسة نقاط هي:
أوالً :اآليات القرآنية.
ثاني ًا :األحاديث النبوية.
ثالث ًا :السرية النبوية.
رابع ًا :التوراة واإلنجيل.
خامس ًا :االهتامم بالبحث اللغوي املقارن.
اخلامتة :وفيها أهم النتائج واملقرتحات التي توصل إليها البحث.
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وأخريا أرجو أن أكون قد قدمت بح ًثا ذا منهج سليم ،فإن وفقت إىل ذلك فبفضل من اهلل تعاىل
ً
وتوفيقه ،وإن كانت األخرى ،فيل من حسن النية ما أعتذر به إليكم ،وما توفيقي إال باهلل العيل العظيم،
عليه توكلت وإليه أنيب ،وهو حسبي ونعم الوكيل .واحلمد هلل رب العاملني.
متهيد:

التفاسري املعارصة:
ويقصد هبا التفاسري التي ظهرت منذ هناية القرن التاسع عرش امليالدي ،أو بداية القرن العرشين.

وظهرت اجتاهات عديدة للتفسري يف هذا العرص ،وألفت العديد من التفاسري املختلفة ،منها ما هو أصيل
أبدع فيه صاحبه ،ومنها ما هو تكرار ملا قيل يف التفاسري السابقة ،ومنها ما مل يضف إىل عامل التفسري شي ًئا
يكاد يذكر ،ومن أبرز هذه االجتاهات :االجتاه األثري ،واالجتاه العقيل ،واالجتاه العلمي ،واالجتاه
االجتامعي ،واالجتاه البياين ،واالجتاه الدعوي احلركي(.)1
ومن أشهر التفاسري التي ظهرت يف العرص احلديث :املنار ملحمد رشيد رضا ،وتفسري املراغي
ألمحد مصطفى املراغي ،واجلواهر لطنطاوي جوهري ،وأوضح التفاسري ملحمد حممد عبد اللطيف بن
اخلطيب ،واملصحف املفرس ملحمد فريد وجدي ،وصفوة البيان ملعاين القرآن حلسنني حممد خملوف،
والتفسري الواضح ملحمد حممود حجازي ،وتيسري القرآن الكريم للقراءة والفهم املستقيم لعبد اجلليل
عيسى ،والتفسري القرآين للقرآن لعبد الكريم اخلطيب ،والتفسري الفريد للقرآن املجيد ملحمد عبد املنعم
اجلامل ،وتفسري خفاجي ملحمد عبد املنعم خفاجي ،والتفسري الوسيط ملحمد سيد طنطاوي ،وتفسري
القرآن الكريم ملحمود شلتوت ،ويف ظالل القرآن لسيد قطب ،وحماسن التأويل جلامل الدين القاسمي،
والتفسري احلديث ملحمد عزة دروزة ،والتحرير والتنوير ملحمد الطاهر بن عاشور ،وتيسري الكريم الرمحن
يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن نارص بن سعدي ،وأضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن ملحمد
األمني الشنقيطي ،واألساس يف التفسري لسعيد حوى ،وأيرس التفاسري أليب بكر اجلزائري ،وصفوة
التفاسري ملحمد عيل الصابوين ،وتيسري التفسري إلبراهيم يس القطان ،وتفسري املؤمنني لعبد الودود
يوسف ،ومن موضوعات سور القرآن لعبد احلميد طهامز....إلخ(.)2
هذه التفاسري من أشهر التفاسري التي ظهرت باإلضافة إىل غريها من التفاسري التي مل تشتهر
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انظر :صالح عبد الفتاح اخلالدي ،تعريف الدارسني بمناهج املفرسين ،دار القلم ،دمشق ،ط1431 ،4هـ/
2212م ،ص .565-565
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انظر :املرجع السابق ،ص .572-565

وتظهر مثل هذه التفاسري.
الفصل األول:

تعريف باجلابري:

املبحث األول:

نشأته:

هو حممد عابد اجلابري ولد صباح يوم عيد الفطر من سنة 1354هـ ،27/كانون األول/
ديسمرب1535 ،م( ،)3بقلعة زناكة من مدينة فجيج الواقعة يف اجلنوب الرشقي من املغرب عىل خط
احلدود الذي أقامه الفرنسيون بني املغرب واجلزائر( ،)4فنشأ نشأته األوىل عند أخواله بعد أن انفصلت
والدته عن والده وهو جننيٌ يف بطنها ،وكان يلقى عناية فائقة من أهله سواء من جهة أبيه أو ُأ ّمه ،غري أن
عناية جده ألمه به كانت تفوق كل عناية مما جعل طفولته األوىل ترتبط يف ذاكرته بأخواله أكثر من ارتباطها
بالطرف اآلخر(.)5
وكان جده ألمه حيرص عىل تلقينه بعض السور القصرية من القرآن وآيات أخرى مثل
آية الكريس وبعض األدعية كدعاء القنوت ،وما لبث أن أحلقه بالك ّتاب فتعلم القراءة والكتابة وحفظ
ما يقرب من ثلث القرآن ،وما إن أتم السابعة حتى انتقل لكتاب آخر ،وتزوجت أمه من شيخ الكتاب
فتلقى اجلابري تعليمه عىل يد زوج والدته لفرتة قصرية ،ثم أدخله عمه من أبيه باملدرسة الفرنسية فقىض
عامني باملستوى األول يدرس بالفرنسية(.)6
بدت أمارات التفوق عىل اجلابري حني برع يف احلساب كام كان جييد القراءة يف كتاب التالوة
الفرنسية ،وكان االنتساب للمدرسة الفرنسية ينطوي يف نظر أهل البلد عىل نوع من اخلروج عىل الطريق،
وعىل نوع من العقوق بالدين والوطن ،فكان اآلباء خيفون أبناءهم وال يسمحون بتسجيلهم يف هذه
املدرسة إال حتت ضغط السلطات الفرنسية وأعواهنا(.)7
أتيحت للجابري فرصة االلتقاء باحلاج حممد فرج ،وهو من رجال السلفية النهضوية باملغرب،
الذين مجعوا بني اإلصالح الديني ،والكفاح الوطني ،والتحديث االجتامعي والثقايف ،وكان حممد فرج
-3

انظر :حممد عابد اجلابري ،حفريات يف الذاكرة من بعيد ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،لبنان ،ط،1
1557م ،ص.37
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انظر :املرجع السابق ،ص.21
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انظر :املرجع السابق ،ص ،26-25و.37
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انظر :املرجع السابق ،ص.51-45
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انظر :املرجع السابق ،ص.54 -53
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إما ًما بمسجد زناكة اجلامع ،وكان اجلابري يواظب عىل حضور دروسه بعد صالة العرص ،وعمره يومئذ
ال يتجاوز العارشة(.)8
ويف هذه األثناء راودت شيخه فكرة إنشاء مدرسة وطنية حرة بفجيج ،وبالفعل حصل عىل
رخصة من وزارة املعارف ،إلنشاء مدرسة "النهضة املحمدية" كمدرسة وطنية ال ختضع للسلطات
الفرنسية وال تطبق براجمها ،بل يرشف عليها رجال احلركة الوطنية فكانت هذه املدارس احلرة العربية
تعليام وطن ًيا حمل ًيا ،حيث جعلوا منها مدارس عرصية معربة ،لتصبح ً
بديال
ملحقة بالتعليم الديني بوصفه ً
للتعليم الفرنيس باملغرب ،فالتحق اجلابري باملدرسة وخترج فيها سنة 1365هـ1545/م بعد أن حصل
عىل االبتدائية(.)9
ثم التحق بالقسم التكمييل ،الذي افتتحه احلاج حممد بالفجيج للتالميذ الذين نجحوا يف
الشهادة االبتدائية ،ما بني عامي 1545م1552-م ،بعد ذلك التحق بالقسم اإلعدادي الذي فتحته إحدى
املدارس احلرة الوطنية املعربة يف وجدة والتي كانت تنتمي إىل سلك املدارس احلرة التي أنشأهتا احلركة
الوطنية كبديل للتعليم الفرنيس ،والتي قىض فيها سنة دراسية واحدة 1552م1551-م(.)10
ثم انتقل إىل الدار البيضاء ،إلكامل دراسته اإلعدادية يف عامي 1551م1552-م ،ويف عام
1555م اجتاز امتحان الشهادة الثانوية ،وامتحان الدبلوم األول يف الرتمجة ،ثم يف عام 1556م نجح يف
امتحان الكفاءة يف التعليم االبتدائي ،ثم امتحان البكالوريا يف عام 1557م ،ثم التحق بكلية اآلداب
بالرباط عام 1555م( ،)11ثم حصل عىل دبلوم الدراسات العليا يف الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة حممد
اخلامس ،بالرباط 1567م ،وحصل بعد ذلك عىل دكتوراه الدولة يف الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة حممد
اخلامس ،بالرباط1572 ،م ،وأتقن عدة لغات منها :العربية والفرنسية واإلنجليزية(.)12
املبحث الثاين:

الوظائف التي شغلها:

معلام ألقسام الشهادة االبتدائية ،ثم
معلام مساعدً ا يف االبتدائي يف املدرسة املحمدية ،ثم ً
عمل ً
وموجها تربو ًيا ألساتذة
ناظرا للثانوية1562( ،م) ،ثم مراق ًبا،
مجا يف جريدة العلم ،وعمل
مرت ً
ً
مدرسا ثم ً
ً
-8

انظر :اجلابري ،املرجع السابق ،ص.76
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انظر :املرجع السابق ،ص.75-76
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انظر :املرجع السابق  ،ص.127-126
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انظر :املرجع السابق.165-134 ،
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املوقع الرسمي للدكتور حممد عابد اجلابري عىل النت ،ويكيبديا املوسوعة احلرة ،تاريخ 2212/12/11م.
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الفلسفة بالتعليم الثانوي 1565م1567-م .ثم أستا ًذا للفلسفة والفكر اإلسالمي بكلية اآلداب ،جامعة
حممد اخلامس ،الرباط1567( ،م2222-م)(.)13
املبحث الثالث:

البيئة التي عاش فيها اجلابري ،والعوامل التي أثرت يف حياته:

من أبرز ما يميز البيئة التي نشأ هبا اجلابري أهنا تزخر بأحاديث السحر والشياطني واجلن ،ويكثر
فيها التطري ،واحلديث عن املالئكة ،وقد بني ذلك يف الصفحات األوىل من كتابه احلفريات( ،)14حيث كان
جمتمع قريته يموج هبذه األفكار ،وربام كان هذا هو السبب الذي دفعه إىل التعلق بالعقالنية النقدية فيام
بعد ،ورفض كافة النزعات الالعقالنية ،أو التي صنفها اجلابري ضمن املذاهب والتوجيهات الالعقالنية
كالصوفية والغنوصية(.)16()15
وتعد حياة اجلابري يف طفولته وصباه جاف ًة علم ًيا وفكر ًيا ،إذ إن الكتب التي قرأها واطلع عليها
ت عد عىل اصابع اليد الواحدة ،لعل ذلك كان بسبب بعد وختلف قريته حيث كان أول عهدها باملدرسة
()17
كبريا من أجل
الوطنية سنة 1547م ،وكان اجلابري أول تالمذهتا  ،وذلك يدل عىل أنه قد بذل جهدً ا ً

حتصيل وإثراء ثقافته الواسعة التي جعلته اليوم ضمن كبار املفكرين العرب.
ومن أبرز الشخصيات التي تأثر هبا اجلابري يف طفولته هو احلاج حممد فرج شيخ املسجد يف
قريته ،فقد كان ينتمي إىل تيار السلفية النهضوية ومارس الوطنية والتحديث يف الدين ،فجمع بني
اإلصالح الديني والكفاح الوطني ،والتحديث االجتامعي والثقايف يف عملية واحدة ،وكانت ثقافته تقترص
عىل حفظ القرآن وبعض متون الفقه والنحو فكان حممد عابد اجلابري يكن له االحرتام لكفاحه ضد

-13

انظر :اجلابري ،حفريات يف الذاكرة من بعيد ،ص  ،153-147واملوقع الرسمي للدكتور حممد اجلابري عىل النت،
ويكبيديا املوسوعة احلرة ،تاريخ 2212/12/11م.

-14

انظر :اجلابري ،حفريات يف الذاكرة من بعيد ،ص .15 -16

-15

الغنوصية أو العارفية أو العرفانية :هي مدرسة عقائدية أو فلسفية حلولية نشأت حول القرن األول امليالدي،
ويعتقد البعض أن هلا جذور وبدايات تعود إىل القرون الثالث األخرية قبل امليالد يف املجتمع السكندري لتربير
انتشار الديانة املرصية القديمة يف اإلمرباطورية الرومانية بجانب الديانات املحلية( .ويكيبيديا املوسوعة احلرة،
2213/2/24م).

-16

والء مهدي حممد حسني اجلبوري" ،حممد عابد اجلابري توجهه العر ِ
يب اإلسالمي وفكره الفلسفي املعارص"،
رسالة قدمت لنيل درجة الدكتوراه يف الفلسفة ،جامعة بغداد1426 ،هـ2225/م ،ص .1

-17

انظر :حفريات يف الذاكرة من بعيد ،ص .142-135
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الفرنسيني(.)18
تعرف اجلابري عىل فكرة القومية العربية ،عن كثب يف زيارته لسوريا عام 1557م1555-م ،إذ
ً
مراسال جلريدة "القلم" املغربية ،ومل يكن قبل هذا الوقت عىل اتصال أو معرفة هبذه
درس يف سورية وعمل
الفكرة التي آمن هبا وأصبح من أشد املدافعني عنها ،عارص اجلابري يف تلك الفرتة مرحلة ازدهار الفكرة
العربية ومجلة األحداث التي أعقبتها إعالن الوحدة بني مرص وسورية وقيام اجلمهورية العربية املتحدة(.)19
املبحث الرابع:

أشهر مؤلفاته مرتبة حسب تاريخ صدورها:

-1

العصبية والدولة :معامل نظرية خلدونية يف التاريخ اإلسالمي (1571م).

-2

أضواء عىل مشكل التعليم باملغرب (1573م).

-3

مدخل إىل فلسفة العلوم :جزآن (1576م).
-

األول :تطور الفكر الريايض والعقالنية املعارصة.

-

الثاين :املنهاج التجريبي وتطور الفكر العلمي.

-4

من أجل رؤية تقدمية لبعض مشكالتنا الفكرية والرتبوية (1577م).

-5

نحن والرتاث :قراءات معارصة يف تراثنا الفلسفي (1552م).

-6

اخلطاب العريب املعارص :دراسة حتليلية نقدية (1552م).

-7

تكوين العقل العريب (1554م).

-5

بنية العقل العريب (1556م).

-5

السياسات التعليمية يف املغرب العريب (1555م).

-12

إشكاليات الفكر العريب املعارص (1555م).

-11

املغرب املعارص ،اخلصوصية واهلوية ،احلداثة والتنمية (1555م).

-12

العقل السيايس العريب (1552م).

-13

حوار املغرب واملرشق ،حوار مع الدكتور حسن حنفي (1552م).

-14

الرتاث واحلداثة ،دراسات ومناقشات (1551م).

-15

مقدمة لنقد العقل العريب ،نصوص مرتمجة إىل اللغة الفرنسية

-18

انظر :املرجع السابق ،ص .76

-19

اجلبوري" ،حممد عابد اجلابري توجهه العر ِ
يب اإلسالمي وفكره الفلسفي املعارص" ،ص .2
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-16

املسألة الثقافية (1554م).

-17

املثقفون يف احلضارة العربية اإلسالمية ،حمنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد (1555م).

-15

مسألة اهلوية ،العروبة واإلسالم والغرب (1555م).

-15

الدين والدولة وتطبيق الرشيعة (1556م).

-22

املرشوع النهضوي العريب (1556م).

-21

الديموقراطية وحقوق اإلنسان (1557م).

-22

قضايا يف الفكر املعارص( :العوملة ،رصاع احلضارات ،العودة إىل األخالق ،التسامح،
الديموقراطية ونظام القيم ،الفلسفة واملدينة) (1557م).

-23

التنمية البرشية واخلصوصية السوسيو ثقافية ،العامل العريب نموذجا (1557م).

-24

وجهة نظر :نحو إعادة بناء قضايا الفكر العريب املعارص (1557م).

-25

حفريات يف الذاكرة ،من بعيد (سرية ذاتية من الصبا إىل سن العرشين)1557( ،م).

-26

اإلرشاف عىل نرش جديد ألعامل ابن رشد األصيلة مع مداخل ومقدمات حتليلية ورشوح
(1555 /1557م).
-

فصل املقال يف تقرير ما بني الرشيعة واحلكمة من االتصال.

-

الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة.

-

هتافت التهافت انتصار ًا للروح العلمية وتأسيس ًا ألخالقيات احلوار.

-

كتاب الكليات يف الطب.

-

الرضوري يف السياسة :خمترص سياسة أفالطون.

-27

ابن رشد :سرية وفكر (1555م).

-25

العقل األخالقي العريب :دراسة حتليلية نقدية لنظم القيم يف الثقافة العربية (2221م).

-25

سلسلة مواقف( :سلسلة كتب يف حجم كتاب اجليب).

-32

يف نقد احلاجة إىل اإلصالح (2225م).

-31

مدخل إىل القرآن الكريم يف التعريف بالقرآن (2226م).

-32

فهم القرآن احلكيم :التفسري الواضح حسب ترتيب النزول (2225م).
وباإلضافة إىل ذلك له الكثري من املقاالت املنشورة .وحصل عىل العديد من اجلوائز ،منها:
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أ-

جائزة بغداد للثقافة العربية ،اليونسكو (يونيو1555/م).

ب-

اجلائزة املغاربية للثقافة ،تونس (مايو1555/م).

ت-

جائزة الدراسات الفكرية يف العامل العريب ،مؤسسة  ،MBIحتت رعاية اليونسكو
(2225/11/14م).

ث-

جائزة الرواد ،مؤسسة الفكر العريب بريوت (2225/12/27م).

ج-

ميدالية ابن سينا من اليونسكو يف حفل تكريم شاركت فيه احلكومة املغربية بمناسبة اليوم
العاملي للفلسفة ،الرباط/الصخريات (/16نوفمرب2226/م).

ح-

جائزة ابن رشد للفكر احلر (أكتوبر2225 /م) ،برلني ،أملانيا(.)20
واعتذر اجلابري عن عدد من اجلوائز.

وفاته:
تويف اجلابري يف يوم االثنني /3مايو2212/م ،بالدار البيضاء ،عن مخسة وسبعني عا ًما(.)21
الفصل الثاين:

تعريف بتفسري اجلابري:

يعد تفسري اجلابري من التفاسري التي تم ترتيبها حسب ترتيب النزول ،وهو بذلك خيالف مجهور
املفرسين حيث يتبعون يف تفاسريهم الرتتيب املصحفي ،ولقد سبقه إىل هذا العمل عدد من املفرسين مثل:
حممد عزت دروزة يف كتابه التفسري احلديث وعبد القادر مال حويش يف كتابه بيان املعاين وعبد الرمحن
حسن حبنكه امليداين يف كتابه معارج التفكر ودقائق التدبر وخيالف اجلابري املفرسين يف تفسريه يف كثري من
املسائل التفسريية ،والتي سنوضحها من خالل هذه الدراسة:
املبحث األول:

وصف عام للتفسري:

عنوان التفسري :فهم القرآن احلكيم التفسري الواضح حسب ترتيب النزول .وهو يتكون من
ثالثة أقسام (أجزاء).
وقد علل اجلابري سبب تسميته بـ :فهم القرآن احلكيم بقوله" :باعتبار أن فهم القرآن مهمة
مطروحة يف كل وقت ومطلوبة يف كل زمان ،وبام أن القرآن خياطب أهل كل زمان ومكان ،يفرض علينا

-20

املوقع الرسمي للدكتور حممد عابد اجلابري عىل النت ،ويكبيديا املوسوعة احلرة ،تاريخ 2212/12/11م.

-21

اجلابري ،الرتاث واحلداثة دراسات ومناقشات ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،لبنان ،ط2211 ،4م،
غالف الكتاب.
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اكتساب فهم متجدد للقرآن بتجدد األحوال يف كل عرص"(.)22
وهدف اجلابري هو فصل النص القرآين عن كل التفسريات والتأويالت السابقة من أجل ربطها
بزماهنا ومكاهنا ،وقد ّبني ذلك بقوله" :لقد كنا نطمح إىل أن نوضح كيف أن فهم القرآن ليس هو جمرد نظر
أيضا "فصل" هذا النص عن
يف نص ملئت هوامشه وحواشيه بام ال حيىص من التفسريات والتأويالت بل هو ً
تلك اهلوامش واحلوايش ،ليس من أجل اإللقاء هبا يف سلة املهمالت بل من أجل ربطها بزماهنا ومكاهنا ،كي
يتأتى لنا "الوصل" بيننا نحن يف عرصنا ،وبني "النص" نفسه كام هو يف أصالته الدائمة"(.)23
ثم وضح أن املقصود من األصالة هنا" ،ليس النص كام نزل ،فهو معطى بكامل أصالته يف
املصحف الذي بني أيدينا ،إذ "هو/هو" منذ أن مجع يف زمن اخلليفة عثامن ،بل املقصود بـ" :األصالة هنا،
عىل صعيد الفهم ،هو هذا النص جمر ًدا عن أنواع الفهم له ،التي دونت يف كتب التفسري باختالف أنواعها
أساسا بعزل املضامني األيدولوجية لتلك األنواع من الفهم"(.)24
واجتاهاهتا ،إن األمر يتعلق هنا
ً
واجلابري هنا يرى أن التفاسري السابقة سبب مانع من فهم القرآن ومن التواصل معه ،ويف هذا
الكالم إجحاف بحق املفرسين السابقني ،حيث كان لكل مفرس جهد خاص يف فهم القرآن الكريم
وخدمته ،غري مانع من اجتهاد أحد من العلامء يف فهم القرآن الكريم ،واستخراج ما فيه من فوائد وحكم
يف أي زمان أو مكان.
كام أن لكل مفرس سابق جهود خاصة يف إحدى جماالت القرآن ،فمنهم من اهتم باجلانب البياين
للقرآن ،ومنهم من اهتم باجلانب العلمي للقرآن ،ومنهم من اهتم باجلانب اللغوي للقرآن ،ومنهم من
اهتم بجانب اإلعراب وهكذا ،فجهود املفرسين جهود تكاملية مجيعها تسعى لفهم القرآن فه ًام صحيح ًا،
وأيضا يرى اجلابري أن القرآن قد مجع يف عهد عثامن ريض اهلل عنه ،ويف هذا
بعيد ًا عن التعصب واملذهبيةً .
إنكار جلمع القرآن يف زمن أيب بكر ريض اهلل عنه ،وسنتعرض هلذه القضية يف مبحث الحق.
ويتطلع اجلابري إىل االقتصار عىل املؤلفات املؤسسة يف التفسري مثل التفاسري التي ألفها بعض
علامء اللغة ،وبعناوين لغوية الطابع مثل جماز القرآن ومعاين القرآن والتفسريين اللذين يمكن اعتبارمها

-22

اجلابري ،فهم القرآن احلكيم التفسري الواضح حسب ترتيب النزول ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت،
لبنان ،،ط ،2212 ،3ج  ،1املقدمة ص .5

-23

اجلابري ،املرجع السابق ،ج  ،1املقدمة ص .12

-24

اجلابري ،فهم القرآن احلكيم ،ج  ،1املقدمة ص .12
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بحق عمدة التفاسري الالحقة هلام ومها جامع البيان يف تفسري القرآن البن جرير الطربي ،والكشاف عن
حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل للزخمرشي(.)25
ويف قول اجلابري هذا إنكار لعدة جوانب من التفسري مثل التفسري البياين للقرآن والتفسري
العلمي للقرآن ...وغريها من اجلوانب األخرى.
وبني اجلابري أن الدافع له لتأليف هذا الكتاب هبذه الطريقة هو كالم قرأه لمإمام الشاطبي يف
ّ
كتابه املوافقات هو" :املدين من السور ينبغي أن يكون منزَّ ًال يف الفهم عىل املكي ،وكذلك املكي بعضه مع
بعض واملدين بعضه مع بعض عىل حسب ترتيبه يف التنزيل وإال مل يصح"(.)26
واجلابري هنا أخذ جز ًءا من قول الشاطبي وترك بقيته مع أنه تبيني ملا قصد الشاطبي من كالمه
حيث قال" :املدين من السور ينبغي أن يكون ً
منزال يف الفهم عىل املكي ،وكذلك املكي بعضه مع بعض،
واملدين بعضه مع بعض ،عىل حسب ترتيبه يف التنزيل ،وإال مل يصح ،والدليل عىل ذلك أن معنى اخلطاب
املدين يف الغالب مبني عىل املكي ،كام أن املتأخر من كل واحد منهام مبني عىل متقدمهَّ ،
دل عىل ذلك
االستقراء ،وذلك إنام يكون ببيان جممل أو ختصيص عموم أو تقييد مطلق أو تفصيل ما مل يفصل أو تَكميل
ما مل يظهر تَكميله"(.)27
والشاطبي هنا قصد ترتيب النزول للسور ومل يقصد الرتتيب النزويل لآليات ،حيث مثل لذلك
وبني أن سورة األنعام
بسورة األنعام وسورة البقرة ،حيث إن سورة األنعام مكية ،وسورة البقرة مدنيةّ ،
"نزلت مبينة لقواعد العقائد وأصول الدين ...،ثم ملا هاجر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل املدينة كان
من أول ما نزل عليه سورة البقرة ،وهي التي قررت قواعد التقوى املبنية عىل قواعد سورة األنعام ،فإهنا
تبني يف غريها تفاصيل هلا كالعبادات التي هي قواعد اإلسالم،
ب ّينت من أقسام أفعال املكلفني مجلتها ،وإن ّ
والعادات من أصل املأكول واملرشوب وغريمها ،واملعامالت من البيوع واألنكحة وما دار هبا ،واجلنايات
وأيضا ،فإن حفظ الدين فيها ،وحفظ النفس والعقل والنسل واملال مضمن
من أحكام الدماء وما يليهاً ،
فيها ،وما خرج عن املقرر فيها ،فبحكم التكميل ،فغريها من السور املدنية املتأخرة عنها مبني عليها ،كام

-25

انظر :املرجع السابق ،ج  ،1املقدمة ،ص .11

-26

املرجع السابق ،ج  ،1املقدمة ،ص .12

-27

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطبي ،املوافقات ،حتقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن،
دار ابن عفان ،السعودية ،ط1417 ،1هـ1557/م ،ج  ،4ص .256
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كان غري األنعام من املكي املتأخر عنها مبن ًّيا عليها ،وإذا تنزلت إىل سائر السور بعضها مع بعض يف
الرتتيب ،وجدهتا كذلك ،حذو القذة بالقذة ،فال يغيبن عن الناظر يف الكتاب هذا املعنى ،فإنه من أرسار
علوم التفسري ،وعىل حسب املعرفة به حتصل له املعرفة بكالم ربه سبحانه"(.)28
أيضا الرتابط املوضوعي بني السور املكية واملدنية ،فيكون اجلابري بذلك
ويقصد الشاطبي ً
قد خرج عن املقصود من نص الشاطبي.
ثم يفرق اجلابري بني فهم القرآن املتلو وفهم القرآن املكتوب حيث يقول" :أما اآلن ،فقد غدا
عيل القول إننا نستطيع أن نتعامل مع أي سورة أو أي جمموعة من آيات القرآن املتلو ،وال حتتاج
من السهل َّ
يف التواصل معها سوى إىل مقرئ جييد التالوة ،ذلك ألن معنى القرآن املتلو يكون "أصل انفجاره من
القلب"  ،كام يقول الشاطبي يف معرض كالمه عن الفهم الصويف والباطني للقرآن ،أما معنى القرآن
املكتوب فيتطلب فهمه تتبع ترتيبه ككتاب ،يف السابق والالحق ،عىل أساس ...أن املدين من السور ينبغي
أن يكون ً
منزال يف الفهم عىل املكي وكذلك املكي بعضه مع بعض واملدين بعضه مع بعض ،عىل حسب
ترتيبه يف التنزيل وإال مل يصح الفهم"(.)29
وهذا القول من اجلابري غري صحيح حيث ينشأ عنه تفريق بني القرآن املتلو والقرآن املكتوب
مع أن كلتا التسميتني من تسمية يشء باملعنى الواقع عليه ،ويف هذا إشارة إىل أن من حقه العناية بحفظه يف
موضعني ال يف موضع واحد ،أي جيب حفظه يف الصدور والسطور مجي ًعا ،فال ثقة لنا بحفظ حافظ حتى
يوافق الرسم املجمع عليه من األصحاب ،املنقول إلينا جيال بعد جيل عىل هيئته التي وضع عليها أول
مرة ،وال ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند احلفاظ باإلسناد الصحيح املتواتر(.)30
أساسا يف تقسيمه
ويعمل اجلابري يف تفسريه عىل فصل املكي عن املدين ،واعتامد ترتيب النزول
ً
هلذا التفسري ،حيث يرى بأن املكتبة اإلسالمية تفتقر إىل تفسري يستفيد يف عملية الفهم من مجيع التفاسري
السابقة ويعتمد ترتيب النزول(.)31
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اجلابري ،فهم القرآن احلكيم ،ج  ،1ص .13
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وهذا القول من اجلابري غري صحيح حيث أنه يوجد عدة تفاسري اعتمد أصحاهبا ترتيب النزول
أساسا لتفاسريهم مثل :التفسري احلديث ملحمد عزت دروزة ،وبيان املعاين لعبد القادر مال حويش،
ً
ومعارج التفكر ودقائق التدبر لعبد الرمحن حسن حبنكة امليداين.
فهام مقلو ًبا بسبب تفسريه حسب الرتتيب املوافق لرتتيب
ويرى اجلابري أن فهم القرآن كان ً
القرآن الكريم حيث وضح ذلك عند عرضه لسبب نزول قوله تعاىل :ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮊ( )32بقوله" :لقد توقفنا بعض اليشء مع الرواية التي وضعت لآلية املذكورة لننبه إىل أن التفسري
كثريا بالرصاعات السياسية ،وأن فهم القرآن مل يكن مقلو ًبا بسبب اتباع املفرسين ترتيب
واحلديث قد تأثرا ً
املصحف دون ترتيب النزول فحسب ،بل كان مقلو ًبا كذلك من حيث إن املفرسين كانوا يعتمدون عن
قصد أو عن غري قصد روايات وتأويالت بعدية ،متأثرة بالرصاعات التي حدثت يف ظروف بعيدة كل
البعد عن العرص النبوي"(.)33
صحيحا حيث
فهام
ً
وأما التفسري العلمي للقرآن فريى أنه سبب مانع من فهم القرآن الكريم ً
يقول..." :إن اخلروج بعملية "فهم القرآن" إىل توظيف "علم" وقت من األوقات ال خيتلف عن توظيف
نظريات الباطنية من إسامعيلية ومتصوفة وغريها"(.)34
ويسلك اجلابري طريقة يف اإلفهام ألصق بالطريقة التي تعتمد اليوم يف الكتابة ،ويعمل عىل
استخدام أدوات اإلفهام يف الكتابة واملقصود هبا استخدام ما جيهز به النصوص من عالمات تعني عىل
أيضا مقام "إشارات" املتكلم واخلطيب
الفهم وتقوم يف الكتابة مقام "عالمات التالوة" يف املصحف ،و ً
وذلك مثل :الرجوع إىل أول السطر عند اكتامل التعبري عن الفكرة واالنتقال إىل فكرة جديدة ،ووضع نقطة
عند اكتامل اجلملة ،والفاصلة بني الكلامت عندما يتعلق األمر بعملية تعداد ،أو للفصل بني أجزاء
اجلملة ،)35(...وهذا هو السبب يف تسميته هلذا التفسري بـ :التفسري الواضح.
وهنا كأن اجلابري يدعي أن كتابة املصحف الرشيف وما فيه من فواصل وعالمات تالوة
ال تعني عىل فهم القرآن الكريم ،لذلك استبدهلا بأدوات وعالمات مستخدمة اليوم يف الكتابة ،لتساعد
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أيضا أن يف هذا القول إخراج للقرآن عن قدسيته اخلاصة به واملختلفة عن
عىل الفهم كام يدعي ،وأرى ً
غريه من الكتب البرشية.
أما حمتوى التفسري فعمل عىل توزيع مادة التفسري يف كل سورة إىل ثالثة أقسام تقديم ،وهوامش،
ً
مرتاكام مع
متداخال
وتعليق ،حتى يعمل عىل تنظيم ما تورده التفاسري من نقول ومعلومات واجتهادات
ً
بعضه البعض.
أما التقديم فهو عبارة عن عرض خمترص ألهم املرويات التي وردت حول السورة من أسباب
نزول أو املرويات التي تعني عىل الفهم أو حتدد تاريخ نزول السورة أو ظروف نزوهلا.
أما اهلوامش أسفل الصفحات ،فتحتوي عىل الرشوح أو التعليقات التي حيتاج إليها من حني
آلخر ،بكوهنا تطلع القارئ عىل رأي خاص بمفرس معني ،أو عىل مرويات أو مالحظات يتعذر إدراجها
بني اهلاللني داخل النص ،بسبب طوهلا أو عدم وجود عالقة مبارشة بينها وبني النص.
أما التعليق ففيه أهم القضايا التي تناوهلا اجلابري يف شكل خالصة مركزة مع إبداء رأيه يف هذه
املسألة.
هذا وأشار اجلابري إىل أنه ميز يف تسلسل السور حسب ترتيب النزول بني مراحل ،مراع ًيا فيها
التطابق النسبي بني مسار التنزيل ومسرية الدعوة ،واض ًعا عناوين مناسبة لكل مرحلة(.)36
وبني اجلابري يف كتابه مدخل إىل القرآن الكريم ،أنه عمل عىل الترصف يف ترتيب النزول املعتمد
ّ
ترتيب األزهر بام يتوافق مع الغرض املتوخى عنده وهو التصور املنطقي عن املسار التكويني للنص القرآين
واألقرب إىل الواقع التارخيي فقال" :ويف هذه احلالة قد تدعو احلاجة إىل الترصف يف ترتيب النزول املعتمد
اليوم ،بوصفه نتيجة اجتهاد مبني عىل الظن والرتجيح"(.)37
وال أعلم ما املقصود من قول اجلابري هنا "األقرب إىل الواقع التارخيي"؟ هل يسعى إىل جعل
القرآن الكريم كتاب تاريخ أم ماذا .وميز اجلابري بني مسار التنزيل ومسرية الدعوة خالل العهد املكي إىل
ستة مراحل ،حمورها العقيدة واألخالق وهي:
املرحلة األوىل:

يف النبوة والربوبية واألُلوهية.
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املرحلة الثانية:

يف البعث واجلزاء ومشاهد القيامة.

املرحلة الثالثة:

يف إبطال الرشك وتسفيه عبادة األصنام.

وهذه املراحل الثالث تضم اثنتني ومخسني سورة تبدأ من سورة العلق إىل سورة يوسف(.)38
املرحلة الرابعه:

الصدع باألمر واالتصال بالقبائل.

املرحلة اخلامسة:

حصار النبي وأهله يف شعب أيب طالب وهجرة املسلمني إىل احلبشة.

املرحلة السادسة:

ما بعد احلصار :مواصلة االتصال بالقبائل واالستعداد للهجرة إىل املدينة(.)39

أما العهد املدين فاعتربه مرحلة واحدة حمورها األحكام والترشيع للدولة ،وهي بعنوان:
الرسول يف املدينة ،ناقش فيها عدة قضايا ،منها :مسألة العيش ،ومسألة التعايش ،وغزوات النبي صىل اهلل
عليه وسلم ،وحتويل القبلة ،والرصاع مع اليهود .)40(...واجلابري يف هذا التقسيم يوافق املسترشقني مثل
نولدكه وبالشري يف تقسيمهم القرآن الكريم إىل مراحل ،حيث ميزوا بني ثالثة مراحل يف القرآن املكي،
وأخريا فإنه يطلق عىل هذا النوع من التفسري "قراءة القرآن بالسرية
ومرحلة واحدة يف القرآن املدين.
ً
وقراءة السرية بالقرآن" لبيان العالقة الوطيدة بني الرسول حممد بن عبد اهلل صىل اهلل عليه وسلم وبني
القرآن احلكيم(.)41
وبني هذا يف قوله" :وملا كان اهلدف عندنا ،من الرتتيب حسب النزول هو التعرف عىل املسار
ّ
التكويني للنص القرآين باعتامد مطابقته مع مسار الدعوة املحمدية ،فإن دور املنطق أو االجتهاد ال بد أن
أساسا عىل املطابقة بني املسارين :مسار السرية النبوية ،واملسار التكويني للقرآن"(.)42
يكون مركزً ا
ً
الفصل الثالث:

دراسة تفسري اجلابري دراسة نقدية:

املبحث األول:

مصادر اجلابري يف جمال البحث:

جلا هبا املوضوعات التي
استقى اجلابري املسائل التي أوردها يف كتابه فهم القرآن احلكيم معا ً
تضمنتها تلك املصنفات من جمموعة من املصادر ذكرها اجلابري يف فهرس املراجع وتوزعت عىل
املجموعات التالية:
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-1

مصادره يف التفسري:
 .1تفسري مقاتل بن سليامن.
 .2معاين القرآن ،للفراء.
 .3تفسري الطربي :جامع البيان عن تأويل آي القرآن.
 .4الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،للواحدي.
 .5الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجه التأويل للزخمرشي.
 .6التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب من القرآن الكريم ،للرازي.
 .7تفسري القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن.
 .5الدر املنثور يف التفسري باملنقول ،للسيوطي.
 .5التحرير والتنوير يف تفسري القرآن ،البن عاشور.

-2

مصادره يف علوم القرآن
 .1أسباب النزول ،للواحدي.
 .2اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي.
 .3لباب النقول يف أسباب النزول ،للسيوطي.

-3

مصادره يف احلديث النبوي الرشيف:
 .1صحيح البخاري.
 .2املستدرك عىل الصحيحني يف احلديث ،للحاكم.

-4

مصادره يف السرية النبوية:
 .1السرية ،البن اسحاق.
 .2السرية النبوية ،البن هشام.
 .3السرية احللبية ،للخفاجي.
 .4كتاب املغازي ،للواقدي.

-5

مصادره يف الفقه وأصوله:
 .1املوافقات يف أصول الدين ،للشاطبي.

-6

مصادره يف العقيدة واألديان:
 .2امللل والنحل ،للشهرستاين.
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 .3كتاب الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،البن حزم.
 .4الكالم يف الشفاعة وامليزان واحلوض وعذاب القرب والكتبة ،البن حزم.
 .5رشح األصول اخلمسة ،القايض عبد اجلبار.
 .6جمموعة الرسائل واملسائل ،البن تيمية.
 .7كتاب األصنام ،للكلبي.
 .5موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،نموذج تفسريي جديد ،لعبد الوهاب املسريي.
املعاجم اللغوية:

-7

 .1لسان العرب ،البن منظور.
 .2القاموس املحيط ،للفريوزآبادي.
مصادره يف التاريخ:

-5

 .1الطبقات الكربى ،البن سعد.
 .2أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار ،لألزرقي.
 .3تاريخ الطربي :تاريخ األمم وامللوك.
 .4كتاب املغازي ،للواقدي.
مصادره يف اجلغرافيا:

-5

معجم البلدان ،لياقوت احلموي.
-12

مصادره يف الفلسفة:

 .1اإلشارات والتنبيهات ،البن سينا.
 .2النجاة خمترص الشفاء ،وهو يف احلكمة املنطقية والطبيعية واإلهلية ،البن سينا.
 .3كتاب السياسة املدنية ،للفارايب.
 .4أرسطو عند العرب ،لعبد الرمحن البدوي.
املبحث الثاين:

شخصية اجلابري العلمية يف التعامل مع املصادر:

سأوضح أسلوب اجلابري يف التعامل مع املصادر من خالل نقاط رئيسية ،هي :أسلوبه يف العزو
والتوثيق ،ثم أسلوبه يف املناقشة واالستدالل ،ثم أسلوبه يف االختيار والرتجيح ،مؤيد ًة ذلك باألمثلة
ومقترص ًة يف ذلك عىل مثال أو اثنني يف كل نقطة.
-1
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العزو والتوثيق:

ينسب اجلابري األقوال إىل مصدرها أحيان ًا مثل:
أول:

بنقل النص ً
كامال :فعند احلديث عن مكان نزول سورة القلم نقل قول القرطبي يف الرواية املنسوبة

إىل ابن عباس ريض اهلل عنهام حول سورة القلم بقوله" :من أوهلا إىل قوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓﮊ( ،)43مكي.
ومن بعد ذلك إىل قوله تعاىل :ﮋﮰﮱ ﯓ

ﯔ

ﯕﮊ( ،)44مدين .ومن بعد ذلك إىل قوله :ﮋﮉﮊ(،)45

مكي .ومن بعد ذلك إىل قوله تعاىل :ﮋﯥﮊ( ،)46مدين ،وما بقي مكي"(.)47
ونقل تعليق القرطبي عىل رواية السيدة عائشة ريض اهلل عنها يف نزول سورة املزمل قوله" :وهذا
القول من عائشة ريض اهلل عنها دليل عىل أن السورة نزلت يف املدينة ،ألن النبي صىل اهلل عليه وسلم إنام دخل
عليها فيها ،وليس يف مكة"(.)48
والرواية التي ينقلها اجلابري عن عائشة ريض اهلل عنها هي قوهلا" :إن الثوب الذي كان الرسول
ً
عيل وأنا نائمة،
متزمال به حني خاطبته السورة ﮋﭑ ﭒﮊ كان عبارة عن مرط طوله أربعة عرش ذرا ًعا ،نصفه َّ
ونصفه عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم وهو يصيل"(.)49
وبني
وهذه الرواية ذكرها القرطبي عن النخعي مستشهدً ا هبا عىل أن السورة مدنية(ّ ،)50
أبو حيان أن هذه الرواية ال صحة هلا فقال" :وما رووا أن عائشة ريض اهلل عنها سئلت :ما كان تزميله؟
قالت :كان مر ًطا طوله أربع عرشة ذرا ًعا ،نصفه عيل وأنا نائمة ،ونصفه عليه ،إىل آخر الرواية كذب
رصاح ،ألن نزول ﮋﭑ ﭒﮊ بمكة يف أوائل مبعثه ،وتزوجيه عائشة كان باملدينة"(.)51
وعىل القول بأن سورة املزمل من أوائل ما نزل فيكون نزوهلا قبل مولد السيدة عائشة ريض اهلل
-43

سورة القلم ،اآلية.16 :
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املرجع السابق ،ج  ،1ص .31
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املرجع السابق ،ج  ،2ص  ،314ورواه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية من حديث سليامن بن أيب كريمة عن هشام
ابن عروة عن أبيه عن عائشة ،فذكره سواء وأعله بابن أيب كريمة وقال إن له مناكري.
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انظر :أبو عبد اهلل حممد األنصاري القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج  ،15ص .32
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حممد بن يوسف أبو حيان ،األندليس الغرناطي ،البحر املحيط يف التفسري ،دار الفكر ،بريوت1425،هـ2225/م،
ج ،12ص .311

56

عنها.
واجلابري يرفض هذا القول ويرى أن سورة املزمل نزلت يف أواخر العهد املكي قبل اهلجرة
بسنة يف السنة الثانية عرشة/الثالثة عرشة للنبوة ،حيث يضعها يف الرتبة الرابعة والثامنني من ترتيب النزول
مستشهدً ا برواية عن سعيد بن جبري فيها" :مكث النبي صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه عرش سنني يقومون
الليل ،فنزل بعد عرش سنني ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ( )52فخفف اهلل عنهم"(.)53
وهذه الرواية التي ذكرها اجلابري يستشهد هبا مجهور املفرسين عىل أن السورة نزلت يف أوائل
العهد املكي وليس يف أواخره كام يقول ،مستدلني عىل ذلك بأن املدة التي مكثها النبي صىل اهلل عليه وسلم
يف مكة هي عرش سنني.
مع العلم بأن اجلابري يذكر هذه النصوص ويذكر بجانبها صاحب القول من غري ذكر ذلك يف
اهلوامش ومن غري حتديد للكتاب الذي ذكر فيه القول أو حتديد اجلزء الذي ذكرت فيه ورقم الصفحات.
ثانيا:

نقل النص باملعنى مثل قوله" :ونحن نرى أنه ال معنى الستنتاج القرطبي من كون اآلية

استعملت "العلق" ،باجلمع ،أن املراد هو "اإلنسان اجلمع" ،يعني بني آدم" .ذلك أنه ال معنى ملقولة
"اإلنسان اجلمع"( .)54واجلابري هنا يرفض قول القرطبي مع أن القرطبي قصد من كالمه جنس اإلنسان
ومل يقصد اجلمع كام يدعي اجلابري(.)55
-2

املناقشة والستدلل:
ناقش قول القرطبي يف معنى العلق بقوله" :ونحن نرى أنه ال معنى الستنتاج القرطبي من كون

اآلية استعملت "العلق" ،باجلمع ،أن املراد هو "اإلنسان اجلمع" ،يعني بني آدم" .ذلك أنه ال معنى ملقولة
"اإلنسان اجلمع" .فاإلنسان إما شخص مشار إليه (مفر ًدا أو مج ًعا) وإما نوع (نوع اإلنسان ،أي مفهومه).
ويف القرآن :اإلنسان النوع الذي هو آدم قد خلقه اهلل من طني ،أما اإلنسان الشخص وهو متعدد (بنو آدم)
فقد خلقه من علق .أما اإلنسان الشخص الواحد غري املتعدد فال وجود له يشهد بالصحة ملا قلناه
قوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ( ،)56واخلطاب هنا عن اإلنسان الشخص ،هو حسب
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سورة املزمل ،اآلية.22 :
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اجلابري ،فهم القرآن احلكيم ،ج  ،2ص .314

-54

املرجع السابق ،ج  ،1ص .26

-55

انظر :القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج  ،22ص .115

-56

سورة النجم ،اآليتان.46-45 :
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الروايات ،شخص معني ،وهو الوليد بن املغرية ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﮊ( ،)57ومثل ذلك قوله :ﮋﮚ
ﮛ

ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ه ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﮊ(،)58

فاخلطاب فيه عن أيب جهل بن هشام .وأما قوله تعاىل :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ه ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾( ،)59فاملقصود به اإلنسان الشخص
كذلك ،واملخاطب هنا متعدد ،هم كفار قريش .أما عندما يتعلق األمر بالبرشية مجعاء ،فالقرآن يستعمل
يف الغالب عبارة "بني آدم" مثل قوله تعاىل :ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

-3

ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ(.)60

الختيار والرتجيح:
إن اجلابري عندما يعرض آلراء العلامء واملفرسين يف قضية ما ال بد أن يظهر رأيه ويرجح الرأي

الذي يراه هو مناس ًبا لتلك املرحلة التي فرس هبا اآليات القرآنية ،ويكون ذلك بقوله" :أما نحن فنرى أن
املعنى هو" ومن أمثلة ذلك:
عند تفسريه لقوله تعاىل :ﮋﯖ ﯗﮊ( )61يبني رأي املفرسين يف اآلية فيقول" :ومن جهة أخرى
ذهب املفرسون يف معنى قوله تعاىل :ﮋﯖ ﯗﮊ مذاهب شتى ،وجلهم مع القول بأن املقصود الطهارة من
املعايص .أي ال تلبس ثيابك عىل معصية ،ثم اختلفوا يف املعصية"(.)62
ثم يقول" :أما نحن فنرى أن املعنى الذي يعطيه السياق هو غسل الثياب التي عىل جسمه
كام رشحنا يف النص ،باعتبار أنه جاء إىل بيته مضطر ًبا من التجربة التي كانت له يف اجلبال املحيطة بمكة
بسبب انقطاع الوحي"(.)63
ولبيان هذه املسألة فاجلابري يرى بأن معنى ﮋﯖ ﯗﮊ بمعنى غسل الثياب التي عىل جسمه ،ليتوافق
مع ما اختاره من معنى الرجز بمعنى االضطراب ،مع أن تطهري الثياب يف اللغة وارد بمعنى تطهريها من
املعايص وأورد السيوطي عىل ذلك رواي ًة أخرجها عبد الرزاق ،وعبد بن محيد ،وابن جرير وابن املنذر عن
-57

سورة النجم ،اآليتان.34-33 :

-58

سورة القيامة ،اآليات.35-36 :

-59

سورة املؤمنون ،اآليات.14-12 :

-60

سورة يس ،اآلية ،62 :اجلابري ،فهم القرآن احلكيم ،ج  ،1ص .27-26

-61

سورة املدثر ،اآلية.4 :

-62

اجلابري ،فهم القرآن احلكيم ،ج  ،1ص  ،32اهلامش.

-63

املرجع السابق ،ج  ،1ص  ،32اهلامش.
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قتادة ريض اهلل عنه ﮋﯖ ﯗﮊ يقول" :طهرها من املعايص وهي كلمة عربية كانت العرب إذا نكث الرجل ومل
يوف بعهده قالوا :إن فالن ًا لدنس الثياب وإذا أوىف وأصلح قالوا :إن فال ًنا لطاهر الثياب!"(.)64
ونقول هل جميء الرسول صىل اهلل عليه وسلم إىل بيته مضطر ًبا بسبب انقطاع الوحي ـ كام يقول
اجلابري ـ يؤدي إىل اتساخ ثيابه ،فيحتاج إىل غسلها وتطهريها؟ وما عالقة هذا بالسياق ،فسياق اآليات
كام يقول اجلابري يكون كالتايل ،األمر باإلنذار ً
أوال والتكبري ثان ًيا ثم غسل الثياب ثال ًثا ،وترك االضطراب
راب ًعا ،فهل هذا يصح؟
أما انقطاع الوحي الذي ذكره اجلابري فيفصله يف كتابه مدخل إىل القرآن الكريم حيث يقول
بوجود عدد من الروايات التي جتمع عىل أن الوحي انقطع عن النبي صىل اهلل عليه وسلم مدة من الزمن،
بعد أول ما نزل عليه منه ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ...ﮊ( )65ويرجح اجلابري الرواية القائلة بأن مقدار انقطاع
الوحي كان ملدة سنتني ونصف السنة ،ومل يذكر الروايات القائلة بمدة االنقطاع ،ثم يقول بوجود رواية عن
ابن عباس تقدم تفاصيل هلذا املوضوع وهي" :أقام النبي صىل اهلل عليه وسلم بمكة مخس عرشة سنة ،سبع
سنني يرى الضوء ويسمع الصوت ،وثامين سنني يوحى إليه ،وأقام باملدينة عرش سنني"(.)66
ثم يقول" :وإذا أخذنا بالرواية التي تفيد أن رؤيا لقائه األول مع جربيل ونزول سورة اقرأ
قد حدثت يف الثانية واألربعني من عمره ثم انقطع اتصال جربيل به بعد ذلك ملدة سنتني ونصف ،أو نحو
ذلك ،فإن مرحلة الوحي املتواصل ستنطلق وهو يف نحو اخلامسة واألربعني من عمره ،وهو ما يتفق مع
رواية ابن عباس"(.)67
ثم يقول " :هذا ويمكن اجلمع بني الروايات بالقول إن حممدا بن عبد اهلل قىض يف التحنف بغار
حراء سبع سنني تلقى خالهلا من جربيل ،أثناء رؤيا منامية ،اآليات اخلمس األوىل من سورة العلق،
وعمره حينذاك اثنتان وأ ربعون سنة ونصف السنة ،ثم انقطع الوحي ملدة سنتني ونصف ليستأنف باآليات
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جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
ط1411 ،1هـ1552/م ،ج  ،6ص .451

-65

سورة العلق ،اآلية.1 :
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أبو بكر أمحد بن احلسني اخلرساين البيهقي ،دلئل النبوة ،حتقيق :عبد املعطي قلعجي ،دار الكتب العلمية ،ودار
الريان للرتاث ،ط1425 ،1هـ1555/م ،باب ما جاء يف مبلغ سن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يوم تويف ،ج ،7
ص  ،242وقال البيهقي ،أخرجه مسلم يف الصحيح من أوجه أخر ،عن محاد حديث رقم.123 :
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55

اجلابري ،مدخل إىل القرآن الكريم يف التعريف بالقرآن ،ص .124

األوىل من سورة املدثر وعمره نحو مخس وأربعني سنة"(.)68
هذا ولدراسة املوضوع ال بد من استعراض الروايات الواردة يف انقطاع الوحي كام وردت يف
الكتب الصحيحة وهي:
ً
أوال:

ما ورد يف صحيح البخاري ،ومها روايتان األوىل وردت يف كتاب التفسري ،سورة الرشح :عن

األسود بن قيس قال :سمعت جندب بن سفيان ريض اهلل عنه قال :اشتكى رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم ،فلم يقم ليلتني أو ثال ًثا ،فجاءت امرأة فقالت :يا حممد ،إين ألرجو أن يكون شيطانك قد تركك،
مل أره قربك منذ ليلتني أو ثالثة ،فأنزل اهلل عز وجل :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﮊ(.)69

والرواية الثانية :عن األسود بن قيس قال :سمعت جندب ًا البجيل :قالت امرأة :يا رسول اهلل ،ما أرى
صاحبك إال أبطأك ،فنزلت :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ(.)70
ثانيا:

ما ورد يف صحيح مسلم ،ومها روايتان وردتا يف باب ما لقي النبي صىل اهلل عليه وسلم من أذى

املرشكني واملنافقني ومها ،األوىل :عن األسود بن قيس أنه سمع جند ًبا يقول :أبطأ جربيل عىل رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم ،فقال املرشكون :قد ُو ّد َع حممد .فأنزل اهلل عز وجل :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼﮊ( .)71والثانية :هي نفس الرواية األوىل الواردة عند البخاري.
وبعد العرض هلذه الروايات نستنتج بأن الرواية األوىل ،تتحدث عن شكوى النبي ليلتني أو
ثالث وليس عن انقطاع الوحي كام يقولون ويدل عىل ذلك استشهاد البخاري هبذه الرواية يف باب ترك
القيام للمريض .والرواية الثانية حتدثت عن إبطاء جربيل عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ومل حتدد املدة
الزمنية هلذا االنقطاع.
أما الرواية التي استشهد هبا اجلابري عن ابن عباس فقد استشهد هبا البيهقي يف باب ما جاء يف
مبلغ سن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يوم تويف وليس كدليل عىل انقطاع الوحي عن الرسول صىل اهلل
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املرجع السابق ،ص .124
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صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،سورة الضحى ،باب قوله :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﮊ ،حديث رقم،4552 :

ص ،552وأبواب التهجد ،باب ترك القيام للمريض ،حديث رقم ،1124 :ص  ،223وكتاب فضائل القرآن،
باب كيف نزل الوحي ،وأول ما نزل ،حديث رقم ،4553 :ص .551
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صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،سورة الضحى ،باب ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ ،حديث رقم ،4551 :ص .552
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صحيح مسلم  ،كتاب اجلهاد والسري ،باب ما لقي النبي من أذى املرشكني واملنافقني ،حديث رقم،1757 :
ص.553
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عليه وسلم ،فتحدث فيها ابن عباس عن املدة التي أقامها النبي صىل اهلل عليه وسلم يف مكة بعد الوحي
واملدة التي أقامها يف املدينة.
ولقد ذكر العيني يف عمدة القاري عن مدة بطء الوحي فقال" :أن مدة بطء الوحي اختلف فيها
فقيل أربعون يو ًما كام ذكر يف رواية إسامعيل بن أيب زياد وقيل مخسة عرش يو ًما كام ذكر يف كتاب املعاين
للفراء وقيل مخسة وعرشون يو ًما وعن ابن جريج اثني عرش يو ًما"( ،)72ومل يذكر رواية تدل عىل أن
الوحي انقطع ملد سنتني ونصف.
أيضا هل يقبل العقل البرشي القول بانقطاع الوحي عن سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم مدة
ً
تقدر بسنتني ونصف بشكل متتابع ويكون هذا االنقطاع بعد أول لقاء للنبي صىل اهلل عليه وسلم؟ إن هذا
القول ال يقبله العقل البرشي حيث إن ذلك يؤدي إىل عدم تصديق النبي صىل اهلل عليه وسلم واالبتعاد
عنه وعدم قبول الدعوة منه بأي حال من األحوال.
أيضا يف قول اجلابري ادعاء بأن النبي صىل اهلل عليه وسلم تلقى اآليات اخلمس األوىل من
ً
سورة العلق من جربيل عن طريق الرؤيا املنامية وهذا مناقض ملا ورد عن النبي صىل اهلل عليه وسلم يف
احلديث الوارد يف كيفية بدء الوحي للنبي ،وحديث نزول اآليات اخلمس األوىل من سورة العلق
وما حصل فيه من حوار بني النبي صىل اهلل عليه وسلم وجربيل ،وما حصل فيه من غط للنبي من قبل
جربيل يناقض أن يكون رؤيا منامية ،ففي احلديث عن عائشة أم املؤمنني ريض اهلل عنها ،أن احلارث بن
هشام ريض اهلل عنه سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال :يا رسول اهلل ،كيف يأتيك الوحي؟ فقال
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :أحيانا يأتيني مثل صلصلة اجلرس ،وهو أشده عيل ،فيفصم عني وقد
وعيت عنه ما قال ،وأحيانا يتمثل يل امللك رجال فيكلمني فأعي ما يقول "قالت عائشة ريض اهلل عنها:
ولقد رأيته ينزل عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد ،فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا"(.)73
املبحث الثالث:

شواهده وقيمتها التفسريية:

يأيت اجلابري يف تفسريه بشواهد يستدل هبا عىل صحة ما يقول من آراء فيستدل عىل ذلك بـ:
اآليات القرآنية واألحاديث النبوية والسرية النبوية وروايات التوراة واإلنجيل والبحث اللغوي املقارن
وسنعرض هلذه الشواهد من خالل املباحث التالية:
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العيني ،عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،باب ترك القيام للمريض ،ج  ،11ص .257
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البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب :كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،حديث رقم.2 :
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أول:

اآليات القرآنية:
تعد طريقة تفسري القرآن بالقرآن من ّ
أجل الطرق وأفضلها يف التفسري وذلك ،ألن القرآن

الكريم خري ما يلجأ إليه يف تفسري آياته ،ألن ما أمجل يف مكان فصل يف مكان آخر ،وما قيد يف مكان أطلق
معارصا
يف مكان آخر ،وينطلق اجلابري يف تفسريه للقرآن الكريم مبينًا منهجه يف التعامل مع القرآن بوصفه
ً
ومعارصا لنا يف نفس الوقت ،حيث يرى بأن أفضل طريقة لبيانه هو القرآن وذلك ،ألن القرآن يفرس
لنفسه
ً
كثريا من القراء الذين يتابعون أعاملنا يذكرون أننا قد حددنا ألنفسنا منذ أزيد
بعضه ً
بعضا فيقول" :لعل ً
منهجا ورؤية يف ما نقوم به من أبحاث يف موروثنا الثقايف) .من
من ربع قرن (منذ مقدمة نحن والرتاث
ً
ومعارصا لنا يف الوقت نفسه .وملا كان األمر يتعلق
معارصا لنفسه
ركائز هذا املنهج/الرؤية :جعل املقروء
ً
ً
هنا بالقرآن فإن أحسن طريق إىل تطبيق هذا املنهج/الرؤية يف التعامل معه هو ،يف نظرنا ،ذلك املبدأ الذي
بعضا"(.)74
نادى به كثري من علامء اإلسالم ،مفرسين وغريهم ،وهو أن القرآن يرشح بعضه ً
ومع ذلك فإن اجلابري ال يلتزم هبذا املنهج إال يف مواضع قليلة فيقول عند تفسري اآلية وهذا من
نظري قوله ،أو م عنى هذه اآلية يتكرر يف عدة سور ،وهذا ال يعترب من قبيل تفسري القرآن بالقرآن عند
العلامء ،وأرى أنه من باب االستدالل عىل املعنى ،وليس من باب تفسري القرآن بالقرآن ومن أمثلة ذلك:
-1

عند قوله تعاىل :ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮢ ﮣ ﭪ ﭫ ﭬﮊ( )75يقول :نظري قوهلم :ﮋه ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕﮊ(.)77(")76
وتعترب هذه اآلية آية سورة اإلرساء من املواطن التي استشهد هبا املفرسون عىل تفسري آية سورة
املدثر ،وبالعكس ومن اآليات األخرى التي استشهد هبا املفرسون مثل قوله تعاىل :ﮋﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨﮊ( )78وقوله تعاىل :ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ هﮊ( )79وقوله تعاىل :ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
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سورة املدثر ،اآلية.52 :
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سورة اإلرساء ،اآلية.53 :
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سورة طه ،اآلية.133 :
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سورة النساء ،اآلية.153 :
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ﯨ ﯨ ﯨﮊ(.)80
-2

ﭛ ﭜ ﭝﮊ( )81يذكر رأي بعض

وعند قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

املفرسين يف معنى اآلية وهو اإلشارة هنا إىل مطر بعد جفاف أصاب ً
قريشا ،نسبوه إىل األنواء..إلخ ،ثم
يقول" :والظاهر أن معنى هذه اآلية يتكرر يف عدة سور ،من ذلك ً
مثال قوله تعاىل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮪ ه ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ

ﮣ

ﮤ ﮥ

ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤﮊ( ،)82وإ ًذا فال مربر لتخصيص تلك اآلية بمطر...إلخ"(.)83
واجلابري هنا يستشهد باآلية لينكر حدوث املطر مع أنه يصلح أن يكون من الرضاء أو النعامء
التي تصيب الناس .كام أن احلادثة التي ذكرها اجلابري ذكرها أبو حيان كسبب لنزول اآلية السابقة وهي
"أن النبي دعا عىل أهل مكة باجلدب فقحطوا سبع سنني ،فأتاه أبو سفيان فقال :ادع لنا باخلصب ،فإذا
أخصبنا صدقنا ،فسأل اهلل هلم فسقوا ومل يؤمنوا"(.)84
وعىل كال االعتبارات فاآلية الكريمة تتحدث عن كفر الناس بنعم اهلل ،وجحودهم ألفضاله
الرض جزعوا واستكانوا وضعفوا ،وإن أصاهبم اخلري وجرى عليهم النعيم طغوا وبغوا،
وأهنم إذا مسهم
ّ
وفيها تعريض باملرشكني وبمكرهم بآيات اهلل التي جاءهم هبا رسول اهلل ،ثم يقول" :وىف هذا يقول اهلل
تعاىل مذكرا إياهم بام ساق إليهم من رمحاته ونعمه هبذه الرسالة الكريمة املباركة ،وهبذا الرسول الكريم
املبارك يقول تبارك وتعاىل :ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮊ( .)86(")85ويستشهد املفرسون عىل هذه اآلية بآيات أخرى مثل قوله تعاىل :ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
-80

ﮪ ﮫ ﮪ ه ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﮊ(.)87
سورة األنعام ،اآلية ،134 :انظر :الشوكاين ،فتح القدير ،ج  ،5ص  ،333والرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،32
ص ،42وعبد الكريم اخلطيب ،التفسري القرآين للقرآن ،دار الفكر العريب ،ج  ،15ص  .1325ودروزة ،التفسري
احلديث ،ج  ،1ص .457

-81

سورة يونس ،اآلية.21 :

-82

سورة الزمر ،اآلية.5 :

-83

اجلابري ،فهم القرآن احلكيم ،ج  ،1ص  ،344اهلامش.

-84

أبو حيان ،البحر املحيط ،ج  ،6ص .32

-85

سورة آل عمران ،اآلية.123 :

-86

انظر :اخلطيب ،التفسري القرآين للقرآن ،ج  ،6ص .551

-87

سورة يونس ،اآلية ،12 :انظر ،ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج  ،4ص .255
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وخالصة القول ال يعد ما ذكره اجلابري يف هذا الباب من تفسري القرآن بالقرآن وإنام هو من
باب االستدالل واالستشهاد عىل املعنى.
ثانيا:

األحاديث النبوية:
اعتمد املفرسون عىل أقوال الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف تفسري اآليات القرآنية وذلك ،ألن

الرسول صىل اهلل عليه وسلم هو املفرس األول للقرآن الكريم ثم الصحابة من بعده.
واجلابري يرى بأنه ال بد من األخذ بالروايات التفسريية ولكن ضمن رشوط بينها بقوله:
بعضا ولكن من دون إقصاء الروايات التي يعتمدها
"سنعتمد هذا املبدأ ،إ ًذا مبدأ أن القرآن يفرس بعضه ً
التفسري باملأثور إقصا ًء كل ًيا ،بل سنتعامل إجياب ًيا مع كل اجتهاد أو رواية نجد يف القرآن ما يشهد هلام
بالصحة ،من قريب أو بعيد .ذلك هو سالحنا ضد الوضع ،سواء كان بدافع الرتغيب والرتهيب أو
أيضا ضد اإلرسائيليات وأنواع املوروث القديم السابق عىل
بدوافع مذهبية أو سياسية ،وهو سالحنا ً
اإلسالم"(.)88
ومع اعتامد اجلابري هلذه املبادئ فإن استشهاده باألحاديث النبوية قليل جدً ا ،ومنها ما هو
صحيح ومنها ما هو ضعيف ،باإلضافة إىل أنه يطعن يف بعض األحاديث الصحيحة ويضعفها لعدم
موافقتها للسياق ويصحح بعض األحاديث الضعيفة ملوافقتها لسياق اآليات ،وهو بذلك ال يتبع
األسلوب العلمي يف التصحيح والتضعيف ،وأحيا ًنا يشكك يف صحة احلديث الضعيف ،ويف بعض
األحيان يضيف عبارات عىل احلديث من عنده ،لالستدالل عىل رأيه ،وأحيا ًنا ينسب ً
قوال للرسول وهو
قول لصحايب أو غريه ،ونستدل عىل ذلك بثالثة أمثلة هي:
أول:

عند قوله تعاىل :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮊ( )89يقول" :واملعنى :ابدأ القراءة بذكر "اسم ربك" ،تيمنًا

وترب ًكا .وهذا جيري جمرى عادة العرب يف التربك بذكر واحد من آهلتهم .فكانوا يقولون :باسم الالت،
باسم العزى ...ويف احلديث أنه عندما أخذ النبي عليه السالم يميل عىل عيل بن أيب طالب نص وثيقة صلح
احلديبية ً
قائال" :اكتب بسم اهلل الرمحن الرحيم" ،اعرتض ممثل قريش وقال" :ما ندري ما "بسم اهلل
نعرف :باسمك اللهم" وتعني :باسمك يا اهلل"(.)90
ُ
الرمحن الرحيم" .ولكن اكتب ما
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سورة العلق ،اآلية.1 :
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والرواية كام وردت يف صحيح البخاري هي ..." :قال معمر :قال الزهري يف حديثه :فجاء
سهيل بن عمرو فقال :هات اكتب بيننا وبينكم كتا ًبا ،فدعا النبي صىل اهلل عليه وسلم الكاتب ،فقال النبي
صىل اهلل عليه وسلم" :بسم اهلل الرمحن الرحيم".
قال سهيل :أما الرمحن ما أدري ما هو ،ولكن اكتب باسمك اللهم كام كنت تكتب فقال
املسلمون :واهلل ال نكتبها إال .فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم" :اكتب باسمك اللهم .)91("...وتبني
ً
متداوال بينهم.
الرواية ان الذي اعرتضوا عليه هو اسم الرمحن ،وأن باسمك اللهم مما كان
ثانيا:

عند بيان العالقة بني "اقرأ" و"القلم" ،بني القراءة والكتابة ،قال" :يرشحها حديث النبي عليه

السالم عن ابتداء نزول الوحي عليه ،حيث قال" :جاءين جربيل ،وأنا نائم (يف رؤيا املنام) ،بنمط (وعاء)
من ديباج (ثوب فاريس مزركش) فيه كتاب ،فقال :اقرأ! قال (النبي) :ما أقرأ؟ ويف رواية أخرى :ماذا
أقرأ؟ ويف أخرى :ما أنا بقارئ"(.)92
وهذه الرواية ذكرها ابن حجر يف فتح الباري يف رشح حديث نزول قوله تعاىل :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮊ( ،)93ومل يذكر فيها وأنا نائم ،وقال عنه :وقع عند ابن إسحاق ،يف مرسل عبيد بن عمري( ،)94وزاد
اجلابري مجلة "وأنا نائم" ألنه يقول بأن الوحي كان يأيت النبي صىل اهلل عليه وسلم برؤيا املنام وليس يف
احلقيقة .ونرد عليه بأن حاالت الوحي التي وصفها الرسول صىل اهلل عليه وسلم تبني أنه كان يأتيه عىل
احلقيقة وليس رؤيا منام كام يقول اجلابري ،فأحيا ًنا يكون مثل صلصلة اجلرس ،وهذه احلالة تستدعي من
أيضا
الرسول أن يكون يق ًظا غري نائم ملا يعانيه من الشدة ،وأحيا ًنا يتمثل له هبيئة رجل يكلمه وهذه احلالة ً
تكون يف حال اليقظة وليس رؤيا منام.
وخالصة القول أن اجلابري يستشهد بأحاديث نبوية يف تفسريه منها ما هو صحيح ومنها ما هو
ضعيف ،ومنهجه يف األخذ هبذه األحاديث أنه أحيا ًنا يضعف الروايات الصحيحة الواردة يف البخاري
ومسلم وأحيا ًنا يشكك يف صحتها ،وأحيا ًنا يصحح احلديث الضعيف ،ويقوم اجلابري هبذا األمر ليستدل
به عىل صحة رأيه أو ملناسبته للسياق كام يراه هو ،ومن غري اتباع ملنهج علامء اجلرح والتعديل يف تصحيح
-91
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احلديث وتضعيفه.
ثالثا:

السرية النبوية:
يرى اجلابري أنه ال بد من تفسري القرآن وترتيبه بالنظر إىل السرية النبوية وذلك ،ليطابق بني

واضحا جل ًيا يف مجيع سور القرآن التي فرسها اجلابري.
مسار التنزيل ومسرية الدعوة ،حيث يظهر ذلك
ً
يقول اجلابري عن هذا النوع من التفسري" :يمكن القول ،دون فخر زائد وال تواضع زائف ،إنه
بعضا ،كالم يلخص
ألول مرة أصبح ممكنًا عرض القرآن وحماولة فهمه بكالم متصل مسرتسل يشد بعضه ً
مسار التنزيل ومسرية الدعوة يف تسلسل يريض النزوع املنطقي يف العقل البرشي ،وقد أمكن ذلك باعتامد
خطوات منهجية مل يسبق أن طبقت يف أي نوع من أنواع التفاسري السابقة"(.)95
وهذا القول من اجلابري غري صحيح ،لوجود مؤلفات سابقة تناولت السرية النبوية يف القرآن
الكريم ،مثل :كتاب عبد الصبور مرزوق السرية النبوية يف القرآن الكريم ،وكتاب الدكتور عمر يوسف
محزة العرض القرآين لسرية الرسول صىل اهلل عليه وسلم ،باإلضافة إىل ما ورد يف التفاسري من عرض لسرية
النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وبذلك فهو ليس أول من حاول مطابقة السرية النبوية مع آيات القرآن الكريم.
ومنهج اجلابري يف عرض روايات السرية يتبع فيها نفس األسلوب املتبع يف أخذه لألحاديث النبوية من
حيث التصحيح والتضعيف ،وعدم مراعاة مناهج العلامء املتبعة يف تصحيح الرواية أو تضعيفها ،بل أنه
يصححها ملجرد موافقتها للسياق من وجهة نظره أو موافقتها لرأيه أو موافقتها للفرتة الزمنية التي اختارها
لنزول هذه السورة ،وسوف نستعرض هذا املبحث من خالل األمثلة التالية:
أول:

ً
رجاال من كبار قريش اعرتضوا
عند بيان سورة الكافرون يقول" :ذكر ابن إسحاق يف السرية أن

هلم فلنعبد ما تعبد ،وتعبد ما نعبد،
الرسول صىل اهلل عليه وسلم ،وهو يطوف بالكعبة فقالوا" :يا حممدَّ ،
خريا مما نعبد ،كنا قد أخذنا بحظنا منه ،وإن كان ما نعبد
فنشرتك نحن وأنت يف األمر ،فإن كان الذي تعبد ً
خريا مما تعبد ،كنت قد أخذت بحظك منه"(.)96
ً
ثم علق عىل هذه الرواية بقوله" :وهذه الرواية( ،)97إن صحت ،والغالب أهنا صحيحة،
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فضال عن أهنا تعكس ً
تنسجم مع سياق السور السابقة ً
جتارا
فعال "عقلية" كبار قريش التجارية :لقد كانوا ً
وكانوا يامرسون ديانتها بوصفها جز ًءا من جتارهتم(.)98
واجلابري هنا يصحح الرواية مع أهنا ضعيفة ،فقط النسجامها مع سياق السورة ،وألهنا تعكس
صورة عن جمتمع قريش ،ومن غري اتباع لقواعد العلامء يف التصحيح والتضعيف .وسبقه هبذا القول دروزة
حيث يرى "بأن الرواية حمتملة الصحة عىل ما تلهمه روح اآليات ،ويؤيدها آية سورة القلم :ﮋﯗ ﯘ

ﯙ ﯚﮊ( .)100(")99وهذه الرواية كام وصفها ابن حجر يف إسنادها أبو خلف عبد اهلل بن عيسى ،وهو
ضعيف.
ثانيا:

عند قوله تعاىل :ﮋﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯼ ﯽ ي ي ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﮊ( )101ذكر رواية

عن ابن اسحاق هي" :دخل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بيت املدراس عىل مجاعة من هيود فدعاهم إىل
اهلل فقال له بعضهم :عىل أي دين أنت يا حممد؟ قال عىل ملة إبراهيم ودينه قاال :فإن إبراهيم كان هيود ًيا.
فقال هلام رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فهلم إىل التوراة ،فهي بيننا وبينكم فأبيا عليه .فأنزل اهلل تعاىل فيهم
اآلية أعاله(.)102
وهذه الرواية ذكرها أبو حيان والقرطبي والثعالبي والواحدي يف سبب نزول قوله تعاىل :ﮋﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ( ،)103واملفرسون مثل الطربي
والقرطبي وأبو حيان يرون أن هذه اآلية نزلت يف اليهود أو يف رفاعة بن زيد بن السائب اليهودي كان إذا

العلمية ،بريوت ،ط1427 ،1هـ2226/م ،حديث رقم ،22275 :ج  ،7ص  ،574وابن هشام ،السرية النبوية،
حتقيق :مصطفى السقا وإبراهيم األبياري ،وعبد احلفيظ شلبي ،مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده ،مرص ،ط،2
1375هـ1555/م ،ج  ،1ص  ،362وقال عنه ابن حجر :ويف إسناده أبو خلف عبد اهلل بن عيسى وهو ضعيف.
-98

اجلابري ،فهم القرآن احلكيم ،ج  ،1ص .72

-99

سورة القلم ،اآلية.5 :

-100

دروزة ،التفسري احلديث ،ج  ،2ص .26

-101

سورة النساء ،اآلية.44 :

-102

اجلابري ،فهم القرآن احلكيم ،ج  ،3ص  ،223اهلامش.

-103

سورة آل عمران ،اآلية ،23 :أبو حيان ،البحر املحيط ،ج  ،3ص  ،51-52والقرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن،
ص ،52وعبد الرمحن بن خملوف الثعالبي ،اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،حتقيق :حممد الفاضيل ،املكتبة
العرصية ،صيدا ،بريوت ،ط1417 ،1هـ1557/م ،ج  ،1ص  ،235والواحدي ،أسباب النزول ،ص .63
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ك َّلم الرسول لوى لسانه(.)104
وهنا كام يالحظ ينقل اجلابري سبب نزول آية آلية أخرى ،فسبب النزول الذي ذكره هنا هو
آلية من سورة آل عمران وليس آلية النساء ،مما يؤدي إىل الفهم اخلاطئ لآلية ،ويدل عىل عدم حتري الدقة
يف نقل أسباب النزول.
رابعا:

الستدلل بالقراءات القرآنية:
اهتم املفرسون بذكر القراءات القرآنية يف تفاسريهم وذلك ملا فيها من زيادة إيضاح وبيان وملا

كثريا ،ويظهر ذلك من
فيها من توضيح أحكام رشعية وتأكيدها للناس ،ولكن اجلابري مل هيتم هبذا اجلانب ً
خالل تفسريه بحيث إنه مل يذكر من القراءات إال اليشء القليل ،معتمدً ا عىل القراءات الصحيحة والشاذة
سواء من غري تفريق بينها ،ومن األمثلة عىل ذلك :عند بيانه لسورة العرص يقول" :روي أن عل ًيا بن أيب طالب
كان يقرأ اآلية كام ييل" :والعرص ونوائب الدهر ،إن اإلنسان لفي خرس ،وإنه فيه إىل آخر الدهر"،
وكأنه حيكي حاله بعد تعيني عثامن خليفة!( .)106()105وجاء يف املستدرك :هذا حديث صحيح اإلسناد
ومل خيرجاه( ،)107وهذه القراءة مل ترد مع القراءات املتواترة.
خامسا :ربط اآليات ببعضها البعض "السابق بالالحق":
من األم ور التي اهتم هبا بعض املفرسين يف تفاسريهم داللة السياق ومن األمور املعينة عىل ذلك
ربط السابق بالالحق ومنها ربط السور بعضها ببعض وربط اآليات بعضها ببعض ،وذلك ملا هلا من أمهية
يف فهم اآليات القرآنية ،واجلابري كان من الذين اهتموا بربط اآليات بعضها ببعض بام يتناسب مع رأيه
الذي قال به ،أما السور فال نجد له اهتامم بذلك ،وذلك بسبب ما فعله من ترتيب القرآن حسب النزول،
فنتج عنه عدم توافق السور بعضها مع بعض ،كام يف الرتتيب املصحفي ومن األمثلة الدالة عىل ذلك:

-104

انظر :الطربي ،جامع البيان عن تأويل القرآن ،ج  ،5ص  ،142والقرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج  ،5ص،242
وأبو حيان ،البحر املحيط ،ج  ،3ص .657

-105

اجلابري ،فهم القرآن احلكيم ،ج  ،1ص .62

-106

وقد جاءت هذه الرواية عن عيل ريض اهلل عنه من طريق عمرو بن ذي مر فأخرجها الطربي يف تفسريه ،ج ،32
ص ،252واحلاكم يف املستدرك ،ج  ،2ص ،552رقم 3571 :وعزاها السيوطي إىل عبد بن محيد وابن أيب داود يف
املصاحف ،والدر املنثور  ،ج  ،6ص  ، 352كلهم من طريق عمرو بن ذي مر اهلمداين الكويف وهو جمهول كام ذكر
ذلك ابن عدي والبخاري ،ميزان العتدال ،ج  ،5ص ،354والقاري ،شم العوارض يف ذم الروافض ،ص.54

-107

احلاكم ،املستدرك عىل الصحيحني ،ج  ،2ص .534
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عند قوله تعاىل :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

-1

ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮢ ﮣﮊ(،)108

بعد مناقشة اآلراء املعروضة يف مسألة الرؤية ،يعرض رأيه ،فيقول" :أما نحن فنرى أن الذي أدى إىل
االنسياق مع هذا النوع من "الكالم" هو االنغالق يف األلفاظ وإمهال السياق .ذلك أن قوله تعاىل :ﮋ ﭙ ﭚ
ﭛ

ﭜ ﭝ

ً
ﭞ ﭟﮊ( ،)109ليس ً
ً
معزوال ،بل هو مرتبط بام بعده أعني قوله :ﮋﭡ ﭢ
مستقال
قوال

ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮢ ﮣﮊ( )110فلفظ "نارضة يقابله لفظ "بارسة" أي ضده (وهو كاحلة) ،كام إن لفظ "ناظرة"
يقابله لفظ "فاقرة" بمعنى :عقاب .ونحن نرى أن انتظار العقاب ضده انتظار الثواب .وإذ ًا فالسياق
التقابيل يقتيض أن يكون مقابل ﮋﭦ ﭧ
املعتزلة من اقرتح قراءة عبارة ﮋ ﭝ

ﭞ ﭟ ﮊ" :تنتظر ثواب رهبا" .وهناك من

ﮢ ﮣﮊ ،هو ﮋ ﭝ

ﭞ ﭟ ﮊ هكذا" :آالء رهبا ناظرة" ،أي تنتظر نعم رهبا! ولكن

االنتقال من "إىل" إىل "آالء" يصعب تربيره ،حتى ولو استحرضنا اختالف القراءات ،وعدم التنقيط يف
الكتابة العربية"(.)111
واجلابري هنا يتهم العلامء السابقني باالنغالق يف األلفاظ وإمهال السياق ،وهذا مردود عليه،
لوجود التفاسري الكثرية التي هتتم باأللفاظ ومعانيها ،ووجود التفاسري األخرى التي هتتم بالسياق وربط
اآليات ببعضها البعض والسور ببعضها البعض مثل :نظم الدرر للبقاعي ...إلخ.
ويرى أن تفسري العلامء لقوله تعاىل :ﮋ ﭙ ﭚ

ﭛ

ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﮊ بإثبات النظر إىل وجه

اهلل عز وجل قول فيه انغالق وإمهال للسياق ويرى أنه ال بد من مقابلة األلفاظ يف اآليات مع بعضها
البعض فيقابل لفظ نارضة بلفظ بارسة ولفظ ناظرة بلفظ فاقرة مع أن املقام هنا هو مقام تفصيل وتنويع
وليس مقابلة لفظة بلفظة ولذلك جاز االبتداء بـ" :وجوه" مع كونه نكرة(.)112
ويرى اجلابري أن معنى ناظرة أي تنتظر ثواب رهبا ،وهذا القول نقل عن جماهد وقال عنه ابن
كثري" :رواه ابن جرير من غري وجه عن جماهد" ... ،فقد أبعد هذا القائل النجعة ،وأبطل فيام ذهب إليه.
وأين هو من قوله تعاىل :ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ( )113قال الشافعي رمحه اهلل :ما َح َجب الفجار إال وقد عَلم أن
-108

سورة القيامة ،اآليات.25-22 :

-109

سورة القيامة ،اآليتان.23-22 :

-110

سورة القيامة ،اآليتان.25-24 :

-111

اجلابري ،فهم القرآن احلكيم ،ج  ،1ص .152

-112

انظر :الشوكاين ،فتح القدير ،ج  ،5ص .335

-113

سورة املطففني ،اآلية.15 :
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األبرار يرونه عز وجل ،ثم قد تواترت األخبار عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بام دل عليه سياق اآلية
الكريمة ،وهي قوله :ﮋﭝ

ﭞ ﭟ ﮊ"(.)114

وقال عنه القرطبي " :وقول جماهد إهنا بمعنى تنتظر الثواب من رهبا وال يراه يشء من خلقه،
فتأويل مدخول ،ألن العرب إذا أرادت بالنظر االنتظار قالوا نظرته ،كام قال تعاىل :ﮋﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮊ( ،)115ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ( ،)116وﮋﮫ ﮪ ه

ﮮ ﮯﮊ( )117وإذا أرادت به التفكر والتدبر قالوا:

نظرت فيه ،فأما إذا كان النظر مقرونا بذكر إىل ،وذكر الوجه ،فال يكون إال بمعنى الرؤية والعيان"(.)118
ويف اللغة تأيت ناظرة من النَّ َظر :بمعنى تقليب البرص والبصرية إلدراك اليشء ورؤيته ،وقد يراد
به التأمل والفحص ،وقد يراد به املعرفة احلاصلة بعد الفحص ،وهو الرؤية ،واستعامل النظر يف البرص أكثر
عند العامة ،ويف البصرية أكثر عند اخلاصة ،قال تعاىل :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﮊ(.)119

والنَّ َظ ُر :بمعنى االنتظار ،يقال :نظرته وانتظرته وأنظرته ،أي :أخرته .قال تعاىل :ﮋﮌ ﮍ

ﮎﮊ(.)120
أما فاقرة التي ذكر اجلابري أهنا بمعنى عقاب فلم يرد يف اللغة ما يدل عىل هذا املعنى وإنام
جاءت من فقر وهي :بمعنى املكسور الفقار ،يقال :فقرته فاقرة ،أي داهية تكرس الفقار ،وقيل :هو من
الفقرة أي :احلفرة ،ومنه قيل لكل حفرية جيتمع فيها املاء :فقري(.)121
ويؤيد اجلابري رأيه بام اقرتحه املعتزلة من قراءة "آالء رهبا ناظرة" أي تنتظر نعم رهبا وللرد عىل
ذلك فنقول إن القراءة القرآنية ال بد أن تكون قراءة متواترة متصلة السند بالنبي صىل اهلل عليه وسلم
وليس باالقرتاح.
وذكر البقاعي أن وجه الربط بني اآليتني هو أنه ملا ذكر اآلخرة التي أعرضوا عنها ،ذكر ما يكون

-114

ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج  ،5ص .252

-115

سورة الزخرف ،اآلية.66 :

-116

سورة األعراف ،اآلية.53 :

-117

سورة يس ،اآلية.45 :

-118

القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج  ،15ص .125

-119

سورة القيامة ،اآليتان.23-22 :

-120

سورة هود ،اآلية ،122 :انظر :الراغب ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص .513-512

-121

الراغب ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص .642
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فيها بيا ًنا بجهلهم وسفههم وقلة عقلهم ،ترهي ًبا ملن أدبر عنها وترغي ًبا ملن أقبل عليها لط ًفا هبم ورمحة هلم،
فذكر أهل النعمة الذين يتنعمون بالنظر لوجهه الكريم ،ثم أتبعه أضدادهم من أهل النقمة ،وأهنم عن
رهبم حمجوبون ،وإىل أنواع العذاب ناظرون(.)122
وخالصة القول فاجلابري يتهم املفرسين بعدم اتباع سياق اآليات القرآنية وهذا خمالف حلال
املفرسين يف تفاسريهم ،وخيرج اجلابري عن سياق اآليات يف كثري من األحيان ،من غري داع إىل ذلك،
ويستشهد اجلابري بسياق اآليات ملساندة فكرة أو رأي خاص به خمالف ملا عليه املفرسون ،وغري مناسب
لسياق اآليات.
سادسا :الهتامم بأسباب النزول:
لقد اهتم املفرسون بأسباب النزول كعنرص رئييس ،لبيان معاين اآليات القرآنية ملا هلا من شأن
عظيم يف بيان ما غمض منها ،واجلابري من الذين اهتموا بأسباب النزول يف بيان معاين اآليات ولكن مع
نظرة خاصة به يف ذلك ،ولبيان ذلك ال بد من استعراض رأيه يف أسباب النزول يف عدة نقاط هي:
-1

قبول األسباب الواردة يف اآليات.

-2

رفض األسباب الواردة يف اآليات وذلك لعدة أسباب منها:
أ -رفض األسباب اخلاصة ببعض اآليات لعدم تناسبها مع نزول القرآن الكريم وذلك لتقطيع
اآليات عن بعضها البعض.
ب -برفض األسباب اخلاصة ببعض اآليات لنزول السورة دفعة واحدة ،وعندها ال يعترب كسبب
نزول وجيب أن يوضع يف سياق خاص مثل سورة األنعام.
ج -رفض أسباب النزول لعدم تناسبها مع مضمون السورة.
د -رفض أسباب النزول باعتبار أهنا خمتلقة اختالق ًا لتطابق آية سبق أن نزلت ،يقول اجلابري يف
ذلك" :فالقاعدة هي أن ما يسمى "أسباب النزول" إنام يبحث عنها أو ختتلق اختالق ًا لتطابق آية
سبق أن نزلت .فهي حماولة بعدية للرشح وليست سابقة للنزول ،إال ما يزكيه لفظ النزول مثل
هذه األسبقية"(.)123

-3

عدم إيراد أسباب نزول لبعض السور.

-122

انظر :البقاعي ،نظم الدرر ،ج  ،5ص .253 -252

-123

اجلابري ،فهم القرآن احلكيم ،ج  ،3ص  ،226-225اهلامش.
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ولبيان هذه النقاط فإننا نفصلها من خالل املثال التايل:
يرفض اجلابري سبب نزول قوله تعاىل :ﮋﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﮊ( )124حيث ورد
يف املصادر رواية تقول" :ملا نزل قوله تعاىل يف هذه السورة :ﮋﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﮊ( ،)125قال أبو جهل
بعدها" :ذاك إلينا ،إن شئنا استقمنا وإن شئنا مل نستقم" ،فأنزل اهلل ﮋﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ

ﯨﮊ( .)126قال اجلابري" :وهذا نموذج من نامذج كثرية من روايات "أسباب النزول" ،حيث تقتطع آية
واحدة ،وأحيا ًنا جزء من آية ،ليؤتى هلا بسبب نزول خيصها بمفردها من غري اعتبار ملا قبلها وما بعدها،
وال للسياق الذي تنتمي إليه .واحلق أن النموذج الذي بني أيدينا هنا أخف من نامذج كثرية ،ألنه يتعلق
بآخر آية من السورة .اليشء الذي يسمح بافرتاض أن السورة كانت قد ختمت ً
أصال بقولـه تعاىل :ﮋﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﮊ( .)127ثم كان تعليق أيب جهل ،ثم جاء الـرد عليه .ولو فرضنا أن
أبا جهل مل يتدخل لكانت السورة قد ختمت هبذه اآلية .أعني قوله تعاىل :ﮋﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﮊ(.)128
واجلابري هنا يرى أن سبب النزول هلذه اآلية مقحم هنا من غري اعتبار ملا قبلها وما بعدها ،وال
للسياق الذي تنتمي إليه ،يقول اجلابري" :وإ ًذا فإقحام رواية تدخل أيب جهل هنا ٌ
فضل وزيادة .ونحن إنام
أثرناها هنا ألننا ال نستبعد أن تكون هذه الرواية وضعت حتت تأثري اخلالف احلاد الذي نشب بني املعتزلة
من جهة وأهل السنة واألشاعرة من جهة أخرى حول مسألة اجلرب واالختيار"(.)129
واجلابري هنا مل يراع قواعد العلامء يف األخذ بأسباب النزول ويعرتض عىل سبب النزول ملجرد
خاصا بآية واحدة من السورة متناس ًيا أن املناسبة الواحدة قد يتنزل فيها آية أو آيتني أو أكثر من آية،
كونه ً
ويعترب أن قول أيب جهل مقحم يف هذا السياق ،مع أن سياق اآليات يبني أن اهلل أنزل هذا القرآن ذكر ًا
وموعظة للخلق أمجعني ،ملن يشاء أن يتبع احلق ويقيم عليه ،ثم أعلمهم أن التوفيق إليه ال يتم إال بمشيئة اهلل.
واحتاملية جميء كالم أيب جهل يف هذ املكان غري مستبعدة حيث أن الرواية تقول" :ملا نزل قوله
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تعاىل يف هذه السورة :ﮋﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﮊ( ،)130قال أبو جهل بعدها" :ذاك إلينا ،إن شئنا استقمنا
وإن شئنا مل نستقم" ،فأنزل اهلل ﮋﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﮊ ،فقول أيب جهل بعد نزول اآلية
مبارشة ،فأنزل اهلل اآلية األخرية من السورة.
سابعا:

روايات التوراة واإلنجيل:
من األمور التي اهتم هبا اجلابري يف تفسريه األخذ بروايات التوراة واإلنجيل لتوضيح بعض

جوانب القصص القرآين ،وبني اجلابري رأيه يف االستعانة هبذه الروايات ،الستعانة مجهور املفرسين ورواة
احلديث بالروايات اإلرسائيلية ،وأهنا كانت منترشة ومقبولة يف زمن النبوة والصحابة فيقول" :فإن بعض
مفرسي القرآن قد استعانوا ،يف تفصيل القول يف ما ذكره القرآن من قصص األنبياء ومن أخبار عن القرون
املاضية وتصورات حول هناية العامل وقيام الساعة وحديث اجلنة والنار ...إلخ ،أقول :استعانوا يف
احلصول عىل تفاصيل يف هذه املوضوعات بام عرف بـ" :اإلرسائيليات" .ومل يكن اعتامد مجهور املفرسين
ورواة احلديث عىل هذه اإلرسائيليات مما يثري احلرج يف نفوسهم ،فلقد كانت حارضة ومقبولة زمن النبوة
والصحابة بسبب عاملني اثنني :أوهلام نشاط من يطلق عليهم "مسلمة اليهود" ،أي اليهود الذين أسلموا
وكان بعضهم عىل دراية بالرتاث اليهودي التورايت .وثانيهام أن ً
نسخا من التوراة نفسها كانت متداولة لدى
الصحابة زمن النبوة وقبلها"(.)131
ويعترب اجلابري أن روايات التوراة واإلنجيل هلا قيمة تارخيية مستشهدً ا بقول ابن خلدون يف
املقدمة فيقول" :لقد الحظ صاحب املقدمة أن كتب املفرسين "تشتمل عىل الغث والسمني واملقبول
واملردود" والسبب يف ذلك كام يقول "أن العرب مل يكونوا أهل كتاب وال علم ،وإنام غلبت عليهم البداوة
واألمية .وإذا تشوفوا إىل معرفة يشء مما تتشوف إليه النفوس البرشية يف أسباب املكونات وبدء اخلليقة
وأرسار الوجود فإنام يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم ،وهم أهل التوراة من اليهود ومن
تبع دينهم من النصارى .وأهل التوراة الذين بني العرب يومئذ بادية مثلهم وال يعرفون من ذلك إال
ما تعرفه العامة من أهل الكتاب"(.)132
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املرجع السابق ،ص .51

وذكر اجلابري مواضع كثرية فرس فيها اآليات برواية من التوراة واإلنجيل سنقترص منها عىل
مثال واحد ،للتوضيح.
-1
ﮍ ﮎ

عند ذكر قصة يونس يف سورة القلم ذكر ما ورد منها يف التوراة ،عند تفسري قوله تعاىل :ﮋﮋ ﮌ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮊ( )133فقال" :ال تذكر هذه السورة سورة

القلم ،وال القرآن كله ،أي يشء عن قصة يونس مع قومه غري ما ورد أعاله .والقصة مذكورة يف التوراة
ملخصا عنها فقال" :إن قوم يونس كانوا بنينوى من
واسم يونس هناك "يونان" .وقد أورد القرطبي
ً
أرض املوصل وكانوا يعبدون األصنام ،فأرسل اهلل إليهم يونس عليه السالم يدعوهم إىل اإلسالم فأبوا
وامتنعوا .وملا يئس من إيامهنم قال هلم إن الدمار سيحل بمدينتكم خالل ثالثة أيام .فقال قومه :هو رجل
ال يكذب فلنرقبه ،فإن أقام معنا فال يشء علينا ،وإن ارحتل عنا فهو نزول العذاب ال شك ،فلام كان الليل
تزود يونس وخرج عنهم فأصبحوا فلم جيدوه فتأكدوا من صدق دعواه ،فتابوا ودعوا اهلل أن يغفر هلم .أما
فارا ،فثقلت بمن فيها فاتفقوا عىل التخفيف من وزهنا بإلقاء واحد منهم يف
يونس فكان قد التحق بسفينة ّ
البحر ،وعملوا القرعة فجاءت يف يونس ،فألقوا به يف البحر فالتقطه حوت كبري ،ثم قذفه فحمله املوج إىل
شاطئ البحر .وعاد ربه فكلفه بتبليغ الرسالة إىل أهل نينوى الذين كانوا يعبدون األصنام ،فلام ذهب إليهم
وجدهم قد أسلموا ،فغضب وقال لربه ملاذا مل جتعلهم مؤمنني يف املرة األوىل .ثم قال لربه (والنص ننقله
من التوراة)" :واآلن دعني أهيا الرب ألفظ أنفايس ألنه خري يل أن أموت من أن أحيا"" .فقال الرب:
"أأنت حمق يف غضبك؟"" .وخرج يونان (يونس) من نينوى وجلس رشقي املدينة" ."...فأعد الرب اإلله
يقطين ًة نمت وارتفعت حتى ظللت رأس يونان ،لتقيه من شدة احلر فال يؤذيه .فابتهج يونان باليقطينة
عظيام"" .ولكن يف فجر اليوم التايل أعد اهلل دود ًة قرضت اليقطينة فجفت"" .فلام أرشقت
ابتهاجا
ً
ً
حيا رشقي ًة حار ًة لفحت رأس يونان ،فأصابه اإلعياء ومتنى لنفسه املوت ً
قائال" :خري
الشمس ،أرسل اهلل ر ً
يل أن أموت من أن أظل ح ًيا"" .فقال اهلل ليونان" :أأنت حمق يف غضبك من أجل اليقطينة؟" فأجاب" :أنا
حمق يف غضبي حتى املوت"" .فقال الرب :لقد أشفقت أنت عىل اليقطينة التي مل تتعب يف تنميتها
وتربيتها .هذه اليقطينة التي ترعرعت يف ليلة وذوت يف ليلة"" .أفال أشفق أنا عىل نينوى املدينة العظيمة
التي يقيم فيها أكثر من مئة وعرشين ألف شخص ممن ال يفرقون بني يمينهم وشامهلمً ،
فضال عام فيها من
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هبائم كثرية؟"(.)134
واجلابري يذكر يف بداية الكالم أن القرآن كله ال يذكر أي يشء عن قصة يونس وهذا القول غري
صحيح ،حيث ذكر يونس عليه السالم باسمه الرصيح أربع مرات يف القرآن ،ويوجد سورة يف القرآن
حتمل اسمه ،ووردت إشارة إىل قصته دون الترصيح باسمه يف سورتني ،فيكون ذكره قد ورد يف ست سور
من القرآن.
ففي سورة النساء وسورة األنعام ورد اسم يونس ضمن أسامء أنبياء آخرين ،ويف سورة يونس
وردت إشارة رسيعة إىل إيامن قوم يونس ،ورفع العذاب عنهم بسبب إيامهنم ،ويف سورة األنبياء وردت
إشارة رسيعة إىل حمنة يونس عليه السالم وهو يف بطن احلوت ،واستغاثته باهلل واستجابة اهلل له ،ومل يرد
حيا ،وإنام أطلق عليه لقب "ذي النون" ،ويف سورة الصافات وردت إشارة رسيعة إىل حمنة
اسم يونس رص ً
يونس عليه السالم ،عندما غادر قومه ،وألقي يف السفينة ،والتقمه احلوت ،وسبح اهلل وهو يف بطنه،
وطرحه احلوت عىل الشاطئ ،وأنبت اهلل عليه شجرة يقطني ،وأعاده إىل قومه فوجدهم مؤمنني ،ويف سورة
أيضا وردت إشارة رسيعة إىل حمنة يونس عليه السالم ،وذلك يف سياق توجيه رسول اهلل صىل اهلل
القلم ً
عليه وسلم إىل الصرب ،وهنيه عن الترصف كام ترصف يونس عليه السالم.
هذا ما ورد يف القرآن الكريم عن يونس عليه السالم وقصته مع قومه ،وهو خالف ما عرضه
اجلابري عن هذه القصة من مرويات فيها ما فيها من اإلساءة للنبي يونس عليه السالم يتعارض مع عصمة
األنبياء ،فمن املستحيل أن يغضب يونس عىل ربه من أجل يقطينة.
باإلضافة إىل أن ما ذكره اجلابري من مرويات ال تتناسب مع السياق الذي ذكره وهو سياق
سورة القلم ،حيث جاءت اآليات لتوجيه النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل الصرب عىل قومه وهنيه عن
الترصف كام ترصف يونس عليه السالم.
ويستشهد اجلابري بروايات من التوراة فيها إساءة لألنبياء تتناىف مع عصمتهم ،ويفرس فيها
اآليات القرآنية غري مراع ملا فيها من أخطاء وأكاذيب ،وهذا ما يرفضه علامء املسلمني.
ومل يراع اجلابري يف ذلك سياق اآليات القرآنية ،وما تدل عليه من معنى ،ويف هذا تشويش عىل
صحيحا مواف ًقا لسياق اآليات.
فهام
ً
النص القرآين ،وعدم فهمه ً
ثامنا:

الهتامم بالبحث اللغوي املقارن:
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اهتم اجلابري يف تفسريه بمقارنة املعاين الواردة يف القرآن الكريم مع ما ورد يف اللغات األخرى،
وسنكتفي هنا بذكر مثال واحد لذلك:
وهو :عند تفسري قوله تعاىل :ﮋﮛ ﮜ ﮝﮊ( )135يقول يف معنى األنام" :كل ما فيه نفس،
للكائنات احلية"(.)136
ثم يقول" :ربام تكون هذه الكلمة معربة من "أنيام  "animaالتي تعني بالالتينية واليونانية
"النفس" ،أو "مبدأ احلياة" أي ما جيعل موجو ًدا ما ينتمي إىل "الكائنات احلية" .وما زال هذا املعنى
حارضا يف اللغات األوروبية"(.)137
ً
تفسريا غري ًبا ،بنا ًء عىل أن هذه الكلمة معربة
ويف هذا اجلانب يفرس اجلابري الكلامت القرآنية
ً
أو وردت يف الالتينية ،أو الفارسية بمعنى آخر ،غري ملتزم بام قال اهلل تعاىل :ﮋﮘ ﮙ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮥﮊ( ،)138وغري ملتزم بام قال العلامء يف تفسري اآليات القرآنية وما يتناسب مع

سياقها.
ويف ذلك يقول ابن عاشور" :وليس وجود كلمة متقاربة اللفظ واملعنى يف لغتني بدال عىل أهنا
منقولة من إحدامها إىل األخرى إال بأدلة أخرى"(.)139
اخلامتة:
بعد الدراسة ملعامل تفسري اجلابري كتابه املسمى فهم القرآن احلكيم التفسري الواضح حسب
ترتيب النزول فإننا نخرج بالنتائج التالية:
-1

جاءت دراسة اجلابري للقرآن الكريم حسب ترتيب النزول ،وال تعد هذه الدراسة األوىل من
نوعها ،فهناك دراسات سابقة هلا مثل :الدراسة التي قام هبا حممد عزة دروزة يف كتابه التفسري
احلديث ودراسة مال حويش آل غازي عبد القادر يف كتابه بيان املعاين ،ودراسة عبد الرمحن
حسن حبنكة امليداين يف كتابه معارج التفكر ودقائق التدبر.

-2

دراسة اجلابري للقرآن الكريم حسب ترتيب النزول أدى إىل عدة أمور منها:
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-3

أ-

ترك املناسبات بني السور كام يف الرتتيب املصحفي.

ب-

ترك املناسبات بني اآليات بعضها مع بعض ،مما أدى إىل متزيق السياق.

ج-

فهام مقلو ًبا.
االدعاء بأن الرتتيب املصحفي أدى إىل فهم القرآن الكريم ً

ادعى اجلابري أن دراسته للقرآن الكريم إىل جانب السرية النبوية لبيان ما بينهام من عالقة
وطيدة ،هي األوىل من نوعها ،وهذا غري صحيح حيث أن هناك دراسات سابقه له مثل دراسة
عبد الصبور مرزوق :السرية النبوية يف القرآن الكريم.
دراسة اجلابري للقرآن الكريم إىل جانب السرية النبوية أدت إىل عدة أمور منها:

-4
أ-

ترك اجلانب العلمي يف القرآن الكريم واالدعاء بأن التفسري العلمي للقرآن الكريم سبب
مانع من فهم القرآن الكريم.

ب-

ترك اجلانب البياين للقرآن الكريم ،ويف هذا ترك جلانب عظيم من جوانب إعجاز القرآن.

ج-

الطعن يف املفرسين القدامى واالدعاء بأن تفاسريهم غري منظمة وفيها معلومات
واجتهادات مرتاكمة مع بعضها البعض.
اختار اجلابري املعاين اللغوية املخالفة جلمهور املفرسين ،للتدليل عىل رأيه ،واملخالف لسياق

-5

فهام خاط ًئا.
اآليات القرآنية ،واملؤدي إىل متزيق وحدة السياق القرآين ،وفهم القرآن ً
أخذ اجلابري بأسباب النزول األقرب للسياق ،كام يراه هو واألقرب ملعهود العرب ،ولو كان

-6

مرفوض ًا عند املفرسين.
يصحح اجلابري لألحاديث الضعيفة ،ويضعف الصحيحة ،ويشكك يف صحتها ،لعدم موافقتها

-7

لرأيه الذي اختاره ،وكذلك يفعل مع مرويات السرية النبوية.
-5

يأخذ اجلابري بالقراءات الشاذة ،والبعيدة عن السياق.

-5

يأخذ اجلابري بروايات التوراة واإلنجيل ،مركزً ا عىل روايات فيها طعن باألنبياء صلوات اهلل
عليهم.
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من أبرز القضايا التي ناقشها اجلابري يف تفسريه:

أ-

انقطاع الوحي عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ملدة سنتني ونصف.

ب-

إنكار عذاب القرب.

ج-

إنكار معجزات النبي صىل اهلل عليه وسلم احلسية ،واعتبار القرآن الكريم املعجزة الوحيدة له.

د-

حديث القرآن عن اجلنة والنار ،حيمل عىل املجاز وليس عىل احلقيقة.

هـ-

القصص القرآين جاء للعربة والعظة وليس لبيان التاريخ ،وهو يف حكم األمثال.

و-

التكرار يف القصص القرآين جاء الختالف املخاطبني.
هذا أبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،ويف ختامها أويص العلامء وطالب العلم بقراءة

هذا التفسري والتصدي لكل ما جاء فيه من قضايا خمالفة للصواب ،كام أويص بدراسة مقارنه للرتتيب
املصحفي والرتتيب حسب النزول وبيان الفرق بينهام ،وبيان آثارمها عىل فهم القرآن الكريم.
أخري ا أرجو من اهلل أن أكون قد وفقت يف دراسة هذا املوضوع وعرضه وبيانه ،وإعطائه شي ًئا من
ً
حقه ،فإن وفقت فمن اهلل عز وجل ،وإن أخطأت فمن الشيطان .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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