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الملخ�ض

تعتمد عملية اإلستدالل يف التفسري عىل نوع األدلة وطبيعتها التي يعتمد عليها املفرس يف بيان معنى 

النص القرآين، والكشف عن مقاصده ودالالته، وهذه العملية ال ختلو من جهد يتطلب من املفرّس زيادة 

يف البحث يف تلك األدلة، وكيفية اإلعتامد عليها، وهنا سيدخل إىل مرحلة اإلجتهاد يف التفسري، بمعنى 

أنه ينتقل من مرحلة النقل إىل مرحلة اإلستدالل.

الكلامت املفتاحية: التفسري، اإلستدالل، املنهج، الدليل، اإلجتهاد، النص القرآين، األدلة.

The Inference Method of the Interpretation of the Quran Texts - A Study of 

Concept and Function
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Abstract 

The inference method of interpretation is an effort that requires further research on 

the part of the interpreter of the evidence in order to rely on when dealing with the 

intentions behind the Quran texts. Therefore, the interpreter will access the stage of 

diligence in interpretation which means that he moves from the stage of narration to the 

stage of inference.
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المقدمة

نوع  عىل  التفسري  يف  اإلستدالل  عملية  تعتمد 
األدلة وطبيعتها التي يعتمد عليها املفرس يف بيان معنى 
النص القرآين والكشف عن مقاصده ودالالته، وهذه 
العملية الختلو من جهد يتطلب من املفرس زيادة يف 
وهنا  عليها  اإلعتامد  وكيفية  األدلة،  تلك  يف  البحث 
أنه  التفسري، بمعنى  سيدخل إىل مرحلة اإلجتهاد يف 
ينتقل من مرحلة النقل إىل مرحلة اإلستدالل، وهنا 

تكمن مشكلة البحث.
م�شكلة البحث:

كيف يستدل املفرس عىل رأيه التفسريي، أو عىل . 1
املعنى الذي توصل له؟ 

التي . 2 اإلستدالل  خطوات  أو  مراحل،  ماهي 
سلكها املفرس؟

وما وظيفة اإلستدالل يف عملية التفسري؟. 3
اأهمية البحث:

يف  تسهم  املفرس  لدى  اإلستداليل  املنهج  دراسة 
الذي  املعنى  إىل  النّص  من  املفرس  بيان عملية حركة 
خيتزنه، وكيف يظهره للمتلقي دون أن يبتعد عن مراد 
النص القرآين من جهة، ويبني إمكانية املفرس يف تلك 
جهة  من  للمتلقي  املعنى  إيصال  يف  ومهارته  احلركة 

أخرى.

فر�شية البحث:

خال  وإذا  اإلستدالل،  عملية  من  التفسري  الخيلو 

وهذا  تفسريًا،  وليس  للتفسري  مُجع  كتاُب  فهو  منها 
العملية  يف  أساس  ركن  اإلستدالل  عملية  أن  يعني 

التفسريية، والتفسري هو نتاج اإلستدالل.

واإلستدالل التفسريي اليقل شأنا عن اإلستدالل 
يف  يبحث  الذي  األول  من  جزء  الثاين  ألن  الفقهي؛ 
أو  األول  املصدر  وهو  الكريم  القرآن  معنى  بيان 
يف  الفقيه  أو  املفرس  به  يستدل  الذي  األول  الدليل 

عملية استنباط املعنى أو احلكم.
منهجية البحث:

الباحث عىل منهجية اإلستقراء والتحليل  يعتمد 
واإلســتــدالل  الفقهي  ــدالل  اإلســت بــني  واملــقــارنــة 
يف  وبحثا  دراســة  أكثر  األول  بوصف  التفسريي، 
التفسري  يف  كتبت  التي  فالدراسات  الثاين،  من  جماله 
ولذلك  معدومة،  تكون  تكاد  بل  قليلة،  اإلستداليل 
التفسريي  اإلستدالل  مفهوم  لوضع  حماولة  هذه 

وبيان وظيفته.
هيكلية البحث:

يف  اإلستدالل  مفهوم  سيعرض  األول  املبحث 
اللغة واإلصطالح، أما املبحث الثاين سيبني مراحل 
واملبحث  التفسريية،  ــة  األدل وترتيب  اإلســتــدالل 
الثالث سيبحث وظيفة اإلستدالل يف عملية التفسري 
التفسري  وبني  بينه  واألفرتاق  اإلشرتاك  موارد  وبيان 

اإلجتهادي.
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المبحث الأول: 
مفهوم التف�شير الإ�شتدللي

جمموعة  من  التفسريي  اإلستدالل  عملية  تتكون 
عنارص هي:

مصادر اإلستدالل. 1

طرق اإلستدالل. 2

حمل اإلستدالل ونتيجته.. 3

ولبيان تلك العنارص بمجموعها البد من الوقوف 
عند املراد من مصطلح اإلستدالل بمفرده وبإضافته 

للتفسري.

اإلستدالل يف اللغة:   

ا  ُم َأْصاَلِن: َأَحُدمُهَ اُل َوالالَّ من الفعل دّل، و )الدَّ
يِف  اْضطَِراٌب  َواآْلَخــُر  ُمَها،  َتَتَعلَّ بَِأَماَرٍة  ِء  ْ اليشَّ إَِباَنُة 
الطَِّريِق.  َعىَل  ُفاَلًنا  َدَلْلُت  َقْوهُلُْم:  ُل  ــاأْلَوَّ َف ِء،  ْ الــيشَّ
اَلَلــِة  ُ الــدَّ ــنيِّ ــَو َب ِء. َوُه ْ لـِـيــُل: اأْلََمـــاَرُة يِف الـــيشَّ َوالــدَّ
اَلَلِة()1(، نفهم من املعنى اللغوي أن اإلستدالل  َوالدِّ
يكون  َوقد  امَلــْدُلــول،  إِلْثَبات  لِيِل  الدَّ )َتقِريُر  هو: 
)دّل  بأنه:  ُعّرف  وأيضا  الطَِّريَق()2(،  ُه  لَِدلَّ ُمطاِوعًا 
َعَلْيِه َوإَِلْيِه داَلَلة أرشد َوُيَقال دله عىل الطَِّريق َوَنْحوه 

سدده إَِلْيِه َفُهَو َدال َوامْلَْفُعول َمْدُلول َعَلْيِه َوإَِلْيِه()3(.

عملية  من  مشتق  اإلستدالل  أن  يتضح  وبذلك 
وبالتايل  عليه،  ماتدل  إىل  للوصول  الداللة  توظيف 
فهو)تقرير الدليل إلثبات املدلول، سواٌء أكان ذلك 
األثرين  أحد  أو من  العكس،  أو  املؤثر  إىل  األثر  من 

إىل اآلخر()4(.

املعلول:  إىل  العلة  من  اإلســتــدالل  عن  ويقال 
إيِّن()5(،  برهان  العلة:  إىل  املعلول  ومن  ملّي،  )برهان 
الّداَلَلة  )َأن  هو  َوالّداَلَلة  ااِلْستِْداَلل  َبني  واْلفرق 
امْلُْسَتدّل  فعل  َوااِلْستِْداَلل  بِِه  ااِلْستِْداَلل  ُيمكن  َما 
َأن  جيب  َلَكاَن  َسَواء  َوالّداَلَلة  ااِلْستِْداَلل  َكاَن  َوَلو 
َأال  اْلَعامل  حدث  عىل  لالستدالل  امْلَُكّلفني  منع  َلو 
يكون يِف اْلَعامل داَلَلة عىل َذلِك()6(، واْلفرق َبني النّظر 
ء من  ْ َوااِلْستِْداَلل )َأن ااِلْستِْداَلل طلب معرَفة اليشَّ
ِجَهة َغريه َوالنََّظر طلب َمْعرَفته من ِجَهته َومن ِجَهة 

َغريه()7(.

ومن جمموع ما تقّدم يظهر أن اإلستدالل يشرتك 
مع النظر يف طلب املعرفة الذي يتطلب وجود دليل 
مع  ويشرتك  صحيحًا،  هبا  العلم  يكون  حتى  عليها 
الربهان من جهة استنتاج أمر معني بناء عىل مقدمات 
العربية  املعاجم  اإلستدالل يف  معينة؛ ولذلك عّرف 
املعارصة بأنه عملية قائمة عىل )البحث الَعْقيّل املنظَّم 
ة  مات إىل نتائج أو من حاالت خاصَّ باالنتقال من ُمقدِّ
ة()8(، ولعل التعريف أعاله يقرتب من  إىل مبادئ عامَّ
املعنى اإلصطالحي له أكثر من اللغوي عىل وفق ما 

سيأيت.

اإلستدالل يف اإلصطاح:   

لالستدالل  اإلصطالحية  التعريفات  ختتلف 
باختالف املجاالت العلمية التي ُيبحث فيه، وبام أن 
القرآين، فالبد من  النص  البحث هنا يف جمال تفسري 
عىل  املفرسين  إصطالح  يف  اإلستدالل  معنى  بحث 
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بام  اآلية  إبانة  طلب  هنا:  به  ويراد  اخلصوص،  وجه 
يرشد ويوصل إىل معناها ومقصدها.

املفرسين  عند  اإلستدالل  عملية  عىل  يطلق  إذ 
جمموعة من املصطلحات منها:

أو . 1 )الدليل(،  احلجة  إقامة  وهو  اإلحتجاج: 
التفسريية  اآلراء  تعدد  عند  الرأي  عىل  الربهان 

وتعارضها، واحلجة أعم من الربهان)9(.

مثاله ماعرب عنه الفخر الرازي يف تفسريه باحلجة 
لبيان وجه اإلستدالل يف تفسري قوله تعاىل: ﴿فَاقَْرُءوا 
َ ِمَن الُْقْرآِن﴾)املزمل: 20( عند االحتجاج  َما تََيسَّ
)وجه  بقوله:  الصالة،  يف  الفاحتة  ــراءة  ق بوجوب 
الدليل أن قوله »فاقرؤا« أمر، واألمر للوجوب، فهذا 

يقتيض أن قراءة ما تيرس من القرآن واجبة()10(.

بمعنى . 2 وهو  الشاهد،  ذكر  وهو  اإلستشهاد: 
الدليل، واإلستشهاد أخص من اإلحتجاج)11(؛ 
النقلية،  االدلة  توظيف  عىل  يغلب  اطالقه  ألن 
إما اإلحتجاج فيوظف األدلة النقلية والعقلية يف 
بيان وجه اإلستدالل)12(، مثاله ما نقله صاحب 
ن تَُصوُموا َخرْيٌ 

َ
االمثل يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َوأ

لَُّكْم إِن ُكنُتْم َتْعلَُموَن﴾ )البقرة: 184(، بقوله: 
)إستدل بعض هبذه اآلية عىل أن الصوم كان يف 
املسلمون  وكان  ختيرييا،  واجبًا  الترشيع  بداية 
خمريين بني الصوم والفدية، ثم نسخ هذا احلكم 
بعد أن تعود املسلمون عىل الصوم وأصبح واجبًا 
عينيًا، ولكن ظاهر اآلية يدل عىل تأكيد آخر عىل 
كسائر   - العبادة  هذه  أن  وعىل  الصوم،  فلسفة 
بل  جالالً،  أو  عظمة  اهلل  تزيد  ال   - العبادات 

تعود كل فوائدها عىل الناس، والدليل عىل ذلك 
ما جاء يف القرآن من تعبري مشابه لذلك، كقوله 
سبحانه بعد ذكر وجوب صالة اجلمعة: ﴿ذلكم 

خري لكم إن كنتم تعلمون﴾)13(.

هبا . 3 يتعلق  التي  العلة  ذكر  به  ويقصد  اإلعتالل: 
عند  عنها  يعرب  ما  وعادة  احلكم)14(،  أو  املعنى 
ومثاله  العلة«  »وجه  بـ  املعنى  عىل  اإلستدالل 
الطويس )ت460هـ( يف تفسري  الشيخ  ما ذكره 
َ َشيًْئا﴾ )آل  وا اللَّ ُهْم لَن يَُضُّ قوله تعاىل: ﴿ِإنَّ
عمران: 176(، بقوله: )إنام هذا؛ ألنه إنام ذكر 
جيب  ملا  العلة  طريقة  عىل  األوىل  اآلية  يف  ذلك 
من التسلية عن املسارعة إىل الضاللة، وذكر يف 
املرضة  الختصاص  العلة  وجه  عىل  اآلية  هذه 
املرضة  بني  والفرق  املعيص،  دون  بالعايص 
قبيحة.  إالّ  تكون  ال  اإلساءة  وأن  واإلساءة، 
واملرضة قد تكون حسنة إذا كانت مستحقة، أو 
أو  عليها،  يويف  نفع  فيها  أو  اللطف،  وجه  عىل 

دفع رضر أعظم منها()15(.

اإلنتزاع: ويقصد به عملية أخذ املعنى من الدليل، . 4
أو أخذ داللة اللفظ للوصول إىل معنى اآلية، أو 
حكمها  أو  اآلية  معنى  هو»أخذ  أخرى  بعبارة 
مثاله  أو احلكم«  املعنى  يدل عىل ذلك  دليل  من 
قال:  أنه   عيل قول  من  الواحدي  نقله  ما 
)أصول اإلسالم ثالثة ال تنفع واحدة منهن دون 
قال:  واملوالة(،  والزكاة،  الصالة،  صاحبتها، 
َوِلُُّكُم  ﴿إَِنَّما  تعاىل  قوله  من  ينتزع)16(  وهذا 
َلةَ  ِيَن يُقِيُموَن الَصّ ِيَن آَمُنوا اَلّ الَلُّ َورَُسوُلُ َواَلّ
 ،)55 )املائدة:  َراكُِعوَن﴾  َوُهْم  َكةَ  الَزّ َوُيْؤتُوَن 
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أي يستدل عىل ذلك املعنى من اآلية الكريمة.

ومما تقّدم يتضح أن اإلستدالل وإن تعدد وصفه 
إالّ ان مصداقه واحد، وهو توظيف الدليل للوصول 
التفسري  سيكون  وهنا  ومقصدها،  اآليــة  معنى  إىل 

إستدالليًا، وليس نقاَل.

التفسري اإلستداليل:   

يرجع  مــا  األول  قسمني:  إىل  التفسري  ُيقسم 
إىل  يرجع  ما  والثاين  النقيل«،  »التفسري  النقل  إىل 
بالتفسري اإلستداليل،  ما يسمى  اإلستدالل)17( وهو 
لبيان معاين  والنقلية  العقلية  األدلة  به حتري  ويقصد 
اآليات القرآنية، والكشف عن مقاصدها، والرتجيح 
فتقوي  األدلة،  تلك  تعضده  بام  التفرسية  اآلراء  بني 
بعضها، وتضعِّف أخرى، وهنا اليكون املفرس ناقاًل 
للتفسري، بل مربهنًا عليه وكاشفًا له، مما جيعله ينتقل 
مرحلة  إىل  التفسريية  اآلراء  ونقل  مجع  مرحلة  من 
مايصح  وبيان  فيها  والنظر  اآلراء  تلك  مع  التفاعل 
فيها  يسبقه  مل  جديدة  معان  من  يستنبطه  وما  منها، 
غريه، وهنا ستظهر مهارة املفرس يف التعامل مع النص 

القرآين عىل وفق األدلة التي وّظفها يف تفسريه.

التفسري  مفهوم  مع  اإلجتهادي  التفسري  يلتقي 
أساس  عىل  املبني  التفسري  به  ــراد  وي اإلســتــداليل، 
هو  الذي  واإلستنباط  املنطقي  واإلستدالل  النظر 
منطلق اإلجتهاد وإبداء الرأي، يف نطاق إلتزام املفرّس 
املفرّس،  هبا  يتحىل  أن  جيب  التي  واآلداب  بالرشوط 
يف  اإلجتهاد  عىل  يقوم  التفسري  من  القسم  وهــذا 

ومعرفة  مقاصدها  وإدراك  القرآنية،  النصوص  َفْهم 
العرب  لكالم  املفرس  معرفة  طريق  من  مدلوهلا، 
ومعرفة  التعبري،  يف  وأساليبهم  القول  يف  ومناحيهم 
داللة األلفاظ ووجوهها، وآلة هذا النوع من التفسري 

»علوم اإلستنباط وأصول الترشيع«.

معاين  يعرض  اإلستداليل:  التفسري  فإن  ولذلك 
النص القرآين واآلراء التفسريية مع أدّلتها التفصيلية 
أو  نفي، ترجيح  أو  بإثبات  مع بحث ونقاش علمي 
باألدلة  اإلحاطة  نحو  عىل   ، ردٍّ أو  قبول  تضعيف، 

النقلية والعقلية، واملباين املعرفية املؤّيدة.
المبحث الثاني: 

مراحل الإ�شتدلل وترتيب الأدلة التف�شيرية

جمموعة  من  التفسريي  اإلستدالل  عملية  تتكون 
خطوات تكّون مراحل اإلستدالل وتلك اخلطوات 

هي:
اأوًل: مرحلة النظر في الن�ض القراآني:

واملراد بالنظر هنا عملية التفكر بالنص ودراسته، 
بقراءة  تبدأ  عقلية  حسية  عملية  النظر  يكون  وعادة 
معانيه  إىل  للوصول  بتفكيكه  وتنتهي  الــنــص، 

ومقاصده واألحكام التي خيتزهنا فيه.

)الطاقات  إدراك  تقوم عىل أساس  املرحلة  وهذه 
حيمله  ما  بطبيعة  واإلحاطة  القرآين،  للنص  املفتوحة 
حدود  يف   _ يمكن  ال  وظاهرة  كامنة  خصائص  من 
زمن معني _ تصورها تفصيليًا؛ ألن ذلك أمٌر ُيكشف 
البرشي وإمكاناته  العقل  عنه يف ضوء تراكم فاعلية 
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تصور  كــان  وإن  الــقــرآين،  النص  إزاء  املوضوعية 
به  النص  ف  ُيعرِّ بام  اإلستضاءة  إطار  يف  ممكنًا  ذلك 
دخول  عملية  هنا  النظر  عملية  أن  بمعنى  نفسه)18(، 
املفرس  عىل  يستوجب  مما  القرآين،  النص  عمق  إىل 
البدء هبا، ليكون اإلستدالل  النظر قبل  هتيأة أدوات 
املعريف  اجلانب  حتاكي  صحيحة  معطيات  عىل  قائاًم 
إنتزاع  أن  خيفى  وال  الــقــرآين،  للنص  والترشيعي 
هلا،  املفرس  َفْهم  مهمة  تبقى  الكليات  من  اجلزئيات 

وهو أمر متفاوت من مفرس إىل آخر.
ثانيًا: مرحلة تعيين الدليل:

الــذي  الدليل  هــو  ــدالل  ــت اإلس عملية  أســاس 
النص  حيملها  التي  املعاين  عىل  املفرس  به  سيستدل 
القرآين من جهة، وما فهمه املفرّس من النص من جهة 
الدليل قد سبقها  تعيني  أن عملية  أخرى، وال خيفى 
اإلستدالل  يف  رشعيته  إلثبات  حجيته  عىل  الربهان 
وأخرى  نقلية  تكون  تارة  التفسريية  واألدلة  به)19(، 
املصدر  الدليل سيتعني  نوع  وبناًء عىل  تكون عقلية، 
األولية  املراجع  التفسري:  بمصادر  ويراد  التفسريي، 
القرآين،  للنص  تفسريه  عند  املفرّس  إليها  يرجع  التي 
اللغة،  السنة،  الكريم،  القرآن  هي:  املصادر  وهذه 

العقل.
التف�شيرية  القاعدة  ا�شتخال�ض  ثالثًا: مرحلة 

من الدليل:

عملية  يف  ــاس  أس وسيلة  التفسريية  القاعدة 
ضبط  يف  أمهية  من  هلا  ملا  التفسريي،  اإلســتــدالل 
من  املراد  املعنى  عن  اإلبتعاد  من  التفسريية  العملية 

استخراج  املفرس  وظيفة  ولذلك  الــقــرآين،  النص 
والعقلية)20(؛  النقلية  املصادر  من  التفسريية  القواعد 
معاين  إىل  للوصول  اإلستدالل  عملية  يف  ليوّظفها 
اإلستقراء  من  الختلو  املرحلة  وهذه  القرآين،  النص 
الذي يعقبه إستنتاج للقاعدة التفسريية، التي توصل 
االستقراء  يكون  وقد  القرآين،  النص  معنى  بيان  إىل 
بالدليل  ويقصد  مبارش،  غري  أو  مــبــارشًا  للدليل 
األدلة  »دراسة جمموعة من  بأنه:  املبارش  االستقرائي 
معنى  عــىل  جتتمع  أو  واحـــد،  بــاجتــاه  تشرتك  التي 
يف  عامة  قاعدة  طريقها  عن  املفرّس  يكتشف  جامع، 
تفسري النص القرآين«)21(، إاّل أن الدليل اإلستقرائي 
إىل  اليوصل  قد  القاعدة،  إستخالص  يف  املبارش 
قاعدة أحكامها كلية تنطبق عىل مجيع اجزائها، وانام 
عىل  تنطبق  وال  اآليات،  من  جمموعة  عىل  تنطبق  قد 
إجياد  يف  املفرّس  وظيفة  تأيت  وهنا  أخــرى،  جمموعة 
التنطبق  التي  اآليات  لتلك  أخرى  تفسريية  قواعد 
املبارش،  الدليل  من  املستنبطة  القاعدة  تلك  عليها 
لتبدأ مرحلة اإلستقراء للدليل غري املبارش ويراد به: 
»دراسة األدلة والقرائن املوصلة إىل دليل آخر يستنتج 

منه املفرس قاعدة تفسريية«.
ترتيب الأدلة التف�شيرية:

بحسب  املفرسين  عند  ــة  األدل ترتيب  يتفاوت 
التفسريي  املنهج  نوع  ألن  التفسري؛  يف  املتبع  املنهج 
يتحدد عىل وفق نوع الدليل الذي يستدل به املفرّس يف 
بيان معنى النص القرآين، لذا فإن عملية رسد األدلة 
والرباهني التي يستعني هبا املفرس للوصول إىل املعنى 
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أدلة  وتأخري  أدلة  تقديم  وفق  تنتظم  عليه،  والداللة 
اإلستدالل  عملية  يف  دليل  لكل  أن  بمعنى  أخرى، 
مرتبة)22( تقدمه فيها او تأخره، عىل وفق داللة الدليل 
الذي  التفسريي  املنهج  ونوع  جهة،  من  املعنى  عىل 

يسلكه املفرس من جهة أخرى.

وبذلك فإن ترتيب األدلة التفسريية يراد به »تقديم 
اإلستدالل  عملية  يف  أخرى  وتأخري  تفسريية  أدلة 
بحسب داللتها عىل املعنى املراد من النص القرآين«، 
ولذلك يقدم )اجليل منها عىل اخلفي، واملوجب للعلم 
انقسم  لذلك  واستنادًا  للظن()23(،  املوجب  عىل 

املفرسون عىل فريقني:

األول: قّدم األدلة الروائية عىل القرآنية يف عملية 
الكريم  الــقــرآن  معاين  إىل  للوصول  اإلســتــدالل 
الصدور  ظنية  بوصفها  منه،  األحكام  وإستنباط 
وقطعية الداللة، وللوصول إىل معنى الظني البد من 
اإلستدالل عليه بالدليل الذي تكون داللته واضحة 
إمكانية إحراز قطعية صدورها من  وقطعية)24(، مع 

خالل البحث والتدقيق واملقابلة واملتابعة.

الروائية يف عملية  القرآنية عىل  قّدم األدلة  الثاين: 
الترشيعي  املصدر  بوصفه  التفسريي  اإلســتــدالل 
السنة  إلتباع  دليل  وجد  ملا  القرآن  ولوال  األساس، 
ال يف التفسري وال يف التأكيد وال يف التأسيس، زيادة 
عىل قطعية صدوره؛ فإن داللته يمكن الوصول هلا، 
التفسري  وظيفة  وهذه  واإليضاح،  البيان  خالل  من 

اإلستداليل للنص القرآين.

مجيعًا،  األدلة  مرجع  هو  الكريم  القرآن  إن  وبام 
عند  إليها  الرجوع  يف  عليها  املقدم  هو  يكون  لذلك 
وجد  فإن  القرآين،  النص  معنى  عىل  التعرف  إرادة 
السنة؛  إىل  رجع  وإاّل  ذاته،  النص  يف  املعنى  املفرس 
ألهنا مبينة للقرآن وشارحة له، فإن وجد فيه وإاّل لزم 

الرجوع إىل األدلة والرباهني العقلية.

وما يراه الباحث أن تقديم أدلة وتأخري ُأخرى يف 
تتوقف عىل منهجية  التفسريي ال  عملية اإلستدالل 
النص  متطلبات  عىل  تعتمد  وانــام  ثابتة،  أو  معينة 
اآليات  بعض  فلعل  به،  احلافة  والقرائن  وسياقه 
تتطلب تقديم الروايات عىل النص القرآين، وبعضها 
أو  الروائية  القرآنية عىل  اآلدلة  تقديم  يتطلب  اآلخر 

اللغوية عىل الروائية.

بمعنى آخر أن ترتيب األدلة يف التفسري اإلستداليل 
يتوقف عىل ما تتطلبه اآلية من أدلة وقرائن لتفسريها، 
ولذلك ُيلحظ أن بعض املفرسين له أكثر من منهج يف 
التبيان، والرازي  عملية التفسري كالطويس يف تفسري 
منهام  إذ كل  الغيب،  مفاتيح  تفسري  يف  )ت606هـــ( 
سلك منهجية التفسري اإلستداليل إعتامدًا عىل مناهج 
واللغوي  والروائي  القرآين  كاملنهج  عدة  تفسريية 
تتطلبه  ما  إىل  يرجع  والسبب  واحد،  آن  يف  والعقيل 
لبيان  أدلــة  من  واإلســتــدالل  التفسري  حمل  ــات  اآلي

معانيها.
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المبحث الثالث: 

وظيفة التف�شير الإ�شتدللي
عملية اإلستدالل عموما ميداهنا التفكري، ولتظهر 
عىل  التفكري  يعتمد  أن  البد  منظمة،  بصورة  النتائج 
أسلوب منهجي ينتقل فيه من خطوة إىل خطوة باجتاه 
احلل، وهذا اإلنتقال ال يتم إاّل بعد التأكد من صحة 
الالحقة،  للخطوة  مقدمة  وعّدها  السابقة،  اخلطوة 
استقراء)25(،  أو  استنتاجًا،  إما  اإلستدالل  ويكون 
وبذلك فإن التفسري اإلستداليل عىل وجه اخلصوص 
النص  تفسري  عملية  يف  أساسيتني  وظيفتني  سيؤدي 

القرآين مها:

اوًل: اإحالة المف�شر اإلى قواعد الإ�شتدلل:

التعني عملية اإلستدالل يف التفسري إقامة الدليل 
املفرس  إليه  توصل  الذي  القرآين  النص  معنى  عىل 
فحسب، وإنام تعني مجيع تلك العمليات املنظمة التي 
العمليات  املعنى، وهذه  إىل  للوصول  املفرس  سلكها 
وكيفيته،  اإلستدالل  قواعد  إىل  الرجوع  منه  تتطلب 
ظاهر  من  اخلفي  املعنى  إظهار  من  يتمكن  حتى 

اآليات، أو الربهنة عىل املعنى الظاهر منها.

قواعد  إىل  التفسري  أثناء  املفرس  إحالة  وعملية 
اإلستدالل ستؤدي إىل إثبات املفرّس المور عدة)26(:

صحة التفسريات السابقة ورضورة األخذ هبا.. 1

خطأ التفسريات السابقة ورضورة تصحيحها أو . 2
رّدها، سواء أكان ذلك اخلطأ بسبب َفْهم اآليات 
القرآنية بذاهتا، أو بسبب اإلستدالل عليها بأدلة 

ال تصلح أن تكون دلياًل عليها)27(.

التي . 3 السابقة  التفسريات  غري  آخر  تفسري  إضافة 
ُذكرت لآلية حمل البحث واإلستدالل.

الظاهر . 4 الرتكيبي  الرتابط  اإلستدالل يكشف عن 
منه واخلفي، لذا يتحتم البحث عن ذلك الرتابط 
عن  والكشف  القرآين،  النص  مكونات  بني 
واظهار  اجلزئية  دالالته  بني  الداخيل  اإلنسجام 
كلية متالمحة  بنية  بوصفه  االتساق بني مضامينه 
األجزاء لكونه وحدة متكاملة)28(؛ ألن )الرتابط 
التي تسم  أبرز اخلصائص  النص من  أجزاء  بني 
إالّ  يتم  ال  الكشف  وهذا  بالنصية()29(،  النص 
النص  بضوابط  املنضبط  العقيل  باإلستدالل 
دور  من  للمفرسين  ما  والخيفى  نفسه،  القرآين 
مهم يف بيان معامل النصية القرآنية، إذ ان عملهم 
كاماًل  الكريم  القرآن  يف  النظر  عىل  أساسًا  يقوم 
والرصيف  الصويت  بأنواعه؛  النيص  فبّينوا متاسكه 
بعضهم)31(  وأوضح  والداليل)30(،  واملعجمي 
عالقة اآليات القرآنية بام سبقها من اآليات وما 
والرتابط  املوضوعية  الوحدة  إلظهار  حلقها؛ 

املعنوي بني آيات القرآن الكريم.

ن�شو�ض  اإلى  القراآني  الن�ض  اإحالة  ثانيًا: 
وقرائن ودللت اأخرى:

لَفْهم  القرآين  النص  حييل  التفسري  يف  اإلستدالل 
الكريم  القرآن  من  أخرى  نصوص  إىل  عمقًا  أكثر 
حديثية،  مرويات  أو  لغوية  نصوص  إىل  أو  نفسه، 
أو  لآلية  اللفظي  السياق  هلا  يشري  قرائن  إىل  او حييل 
املقامي، )واحلاجة إىل القرينة: إما يف مورد إرادة غري 
ما وضع له اللفظ، وإما يف مورد إشرتاك اللفظ يف أكثر 
القرينة ال حمالة يكون  من معنى، ومع فرض وجود 
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أكانت  سواٌء  القرينة،  عليه  قامت  فيام  ظاهرًا  اللفظ 
القرينة  بني  والفرق  منفصلة()32(،  أو  متصلة  القرينة 
الدال  )األمر  هبا  يراد  القرينة  أن  يف  يكمن  والسياق 
السياق  أما  فيه()33(،  اإلستعامل  غري  من  اليشء  عىل 
عىل  الدالة  واحلالية  اللفظية  القرائن  )جمموعة  فهو: 
الكالم وانتظام سابقه  تتابع  املتكلم من خالل  قصد 

والحقه به()34(.

فالغرض بمفرده قرينة، وظروف النص بمفردها 
والحقتها  بسابقتها  النص  مفردات  وعالقة  قرينة، 
القرائن،  تلك  مجع  بوظيفة  يقوم  والسياق  قرينة، 
النظر  تتطلب  التي  اخلطاب  مقتضيات  واستيعاب 
يتكون  السياق  كان  وإذا  به)35(،  يرتبط  ما  جمموع  يف 
ويمكن  نفسه  النص  خيص  ما  منها  عدة،  قرائن  من 
تسميته بالسياق الداخيل، ومنها ما حييط بالنص من 
الظروف الزمانية واملكانية وطبيعة املخاطبني به)36(، 
من  املفرس  هلا  هيتدي  مبارشة  تكون  إما  اإلحالة  فإن 
ظاهر النص ونسقه، أو غري مبارشة يتوصل هلا املفرس 
عرب النظر يف اآلية حمل البحث، والتنقيب عام يتصل 

هبا للوصول إىل معناها.

اآلية  )إن  بقوله:  امليزان  صاحب  يشري  ولذلك 
الداللة وال تعقم عن  آياته ال تكاد تصمت عن  من 
االنتاج، كلام ضمت آية إىل آية مناسبة انتجت حقيقة 
وتشهد  تصدقها  الثالثة  اآلية  ثم  احلقائق،  أبكار  من 
هبا... وسرتى من خالل البيانات يف هذا الكتاب نبذًا 
من ذلك، عىل أن الطريق مرتوك غري مسلوك، ولو أن 
ينابيع  اليوم  لنا إىل  املفرسين ساروا هذا املسري لظهر 

من بحاره العذبة وخزائن من إثقاله النفيسة()37(.

الداخل  من  النص  ميدانه  اإلستداليل  فالتفسري 
واخلارج، فالنظر يف داخل النص يؤدي إىل االلتفات 
باملعاين  واإلســتــدالل  واللفظية  العقلية  لدالالته 
والتي  الــقــرآين)38(،  النص  تفسري  يف  منها  املستفادة 
من  اإلستدالل  جمال  يف  هبا  اإلحاطة  للمفرّس  يمكن 
أخرى،  جهة  من  النص  معنى  إىل  والوصول  جهة، 
)فالكالم إما أن يساق ليدل عىل متام معناه، وإما أن 
يساق ليدل عىل بعض معناه، وإما أن يساق ليدل عىل 
أو  له عقال  أنه الزم  إالّ  معنى آخر خارج عن معناه 

عرفا()39(.

السياق  خيص  ما  فهو  النص  خــارج  النظر  أمــا 
للنص  املبّينة واملفّصلة  النص  املقامي واألدلة خارج 
الربط  عملية  فإن  ولذلك  واسطة،  دون  أو  بواسطة 
حقيقتها  يف  القرآنية،  ــات  اآلي ــة  ودالل السياق  بني 
التي ختتزهنا  املعاين  عملية استداللية وظيفتها إظهار 
اآليات الكريمة من جهة، وتوليد املالزمات بني تلك 

املعاين من جهة أخرى.
الإ�شتدلل مقدمة التف�شير:

إذا كان اإلستدالل هو النظر يف اآلية، فهو يكّون 
تفسري  إىل  للوصول  املفرس  طريق  يف  االوىل  اخلطوة 
او  املحصلة  هو  التفسري  أن  بمعنى  القرآين،  النص 
النتيجة النهائية لعملية التفسري، ويرتتب عىل ذلك أن 
وانام  تفسريا  ليس  التفسري  عملية  يف  الدليل  توظيف 
من  مصداق  او  اآلية  معاين  من  معنى  عىل  استدالل 
مصاديقها، وبذلك سيتم التفريق بني استعامل الدليل 
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عىل  داالً  الدليل  كون  وبني  املعنى،  إىل  للوصول 
املعنى، مثال ذلك:

إن الروايات املنقولة عن النبي تارة تكون مفرّسة 
القرآين، وتارة تكون دلياًل عىل معنى يستدل  للنص 
التكون  وعندها  املعنى،  لذلك  للوصول  هبا  املفرس 
رواية تفسريية وإنام دليل روائي إستدل به املفرس أثناء 

عملية التفسري.

القرآين  الدليل  توظيف  عىل  ينطبق  نفسه  واألمر 
اآلية مفرّسة لآليات  فتارة تكون  التفسري،  يف عملية 
أخرى، وتارة تكون خمصصة أو مقيدة، أو الزم من 
الدليل  سيكون  وبالتايل  أخرى،  آيات  معنى  لوازم 
الثاين  ويف  تفسرييًا،  دلياًل  االًوىل  الصورة  يف  القرآين 
اآليــات  ختتزهنا  التي  املعاين  عىل  استدالليًا  دلياًل 

القرآنية حمل البحث والتفسري. 
اأ�شباب اختالف المف�شرين في الإ�شتدلل

َعىَل  )ااِلْختاَِلُف  911هـ(:  )ت  السيوطي  يقول 
َأَحُد  فِيِه  َيْدُعو  َما  َوُهــَو  َتنَاُقٍض  اْختاَِلُف  َوْجَهنْيِ 
حممول  االختالف  وهذا  اآْلَخِر،  ِخاَلِف  إىَِل  ْيَئنْيِ  الشَّ
عىل االختالف يف األصول دون الفروع()40(، وبذلك 
يرجع االختالف بني املفرسين يف عملية اإلستدالل 
ما  للنص ومنها  منها مايرجع  إىل مجلة من األسباب 

يرجع للمفرس ومنها ما يرجع لألدلة التفسريية:
اأوًل: تنوع الأدلة التف�شيرية:

ومن  داللته  ستتغري  اإلستدالل  طرق  تغريت  إذا 
املفرسين يف عملية  ثم سيكون ذلك سببًا إلختالف 

دلياًل  لكل  أن  خيفى  وال  التفسريي،  اإلســتــدالل 
تفسرييًا سامته اخلاصة، ولكي يصل املفرس إىل تفسري 
القرآين البد أن ينظر يف  النص  استداليل قريب ملراد 
والعقل  والسنة  القرآن  من  التفسريية  األدلــة  مجيع 
األدلة  يف  النظر  دون  دليل  عىل  يعتمد  وال  واللغة، 

األخرى.
ثانيًا: تنوع دللة الن�ض القراآني:

يفيد معنى واحدا، وإما أن يرتاوح  إما أن  النص 
بني الظهور والتأويل، أو بني اإلمجال والبيان، أو بني 
العموم واخلصوص، أو بني اإلطالق والتقييد، أو بني 
املنطوق واملفهوم، أو بني احلقيقة واملجاز، زيادة عىل 
ذلك فإن النص يدل عىل معناه إما مطابقة أو تضمنًا 
النص  طبيعة  إىل  العائدة  األسباب  وهذه  التزامًا،  أو 
باحلديث  والتفسري  الكريم  بالقرآن  التفسري  تشمل 
وغريها من اآلليات التي يتم هبا كشف داللة النص، 
اللغوي،  كاإلشرتاك  معنى  من  أكثر  اللفظ  فاحتامل 
فإن بعض الكلامت هلا أكثر من معنى يف اللغة كلفظ 
»قسورة« الذي يطلق عىل الرامي وعىل األسد، ولفظ 
»النكاح« الذي يطلق عىل العقد وعىل الوطء، ولفظ 
»القرء« الذي يطلق عىل احليض وعىل الطهر، وغريها 

من األمثلة)41(.
ثالثًا: تنوع معارف المف�شرين واإعتقاداتهم:

القرآين  النص  قراءة  خمرجات  تشوه  أن  خيفى  ال 
إقرتابه من مقاصد  معانيه، و عدم  واإلستدالل عىل 
باجتاه  القرآين  املقصد  عن  ابتعاده  وأحيانا  النص، 
عىل  ســواء  املعريف،  )التحيز  إىل  يعود  له،  معاكس 
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املعريف؛  املضمون  مستوى  عىل  أو  املنهج  مستوى 
للمعرفة،  وذلك بسبب األقتصار عىل مصدر واحد 
وغالبًا ما يكون مرد ذلك إىل التعصب اإليديولوجي 
التي  املؤثرات  أن  عىل  يدل  مما  اآلخــر()42(،  ورفض 
القرآين  النص  لتفسري  اإلستدالل  عملية  يف  تتحكم 
النص  مراد  إىل  للوصول  له  القارئ  أسلوب  وحتدد 
أو االقرتاب منه عىل األقل والتي بمجموعها تكون 
بعوامل  وضعفًا  شدة  تتأثر  القراءة  يف  العام  املنهج 

أمهها)43(:

املرجعيات الفكرية التي تشكل املصدر األساس . 1
الذي يزود املتصدي لفهم النص بخزين فكري 
وبقواعد مركزية هلا أمهيتها يف الكشف عن معاين 

النص.

للمتصدي . 2 املساندة  واألدوات  الوسائل  طبيعة 
للنص والكشف عن دالالته،  القراءة  يف عملية 
صيغ  التي  واللغة  نفسه  النص  خصائص  أمهها 

هبا.

متكنه . 3 التي  للقارئ  والعلمية  الفكرية  اإلمكانات 
من قراءة النص والكشف عن معانيه.

فإذا ُضبَطت تلك العوامل واملؤثرات بشكل متزن 
املنهج  سيشكل  بأحدها،  تفريط  أو  إفراط  غري  من 
حاجزًا بني الذات واملوضوع أي بني ذات الباحث أو 
القارئ غري املجردة من القبليات املعرفية)44( املسبقة 

وبني النص القرآين)45(.

المبحث الرابع: 
مناهج الإ�شتدلل في تف�شير الن�ض القراآني

أو  اإلستقراء  بطريق  يكون  أن  إما  اإلستدالل، 
الطرق  تلك  وسميت  اإلستنباط،  بطريق  يكون 
بمناهج اإلستدالل، و ينبغي ملفرِس النص القرآين يف 
الطريقني معا،  أن يسلك  التفسري اإلستداليل  عملية 

للوصول إىل املعنى األكمل واألقرب ملقصد اآلية.
اأوًل: منهج ال�شتقراء:

لتحكم  جزئية،  ُأمــور  )تصفح  باإلستقراء  يراد 
تصفح  أو  اجلزئيات،  تلك  يشمل  ُأمر  عىل  بحكمها 
ــام()46(،  ع حكم  جهتها  يف  ليثبت  املعنى  جزئيات 
املفرّس منه  املعنى حتى حيصل  تتبع  فاالستقراء يعنى 
عىل َأمٍر كيل عام يف الذهن، بعبارة أخرى تتبع معاين 
اجلزئيات بغرض إستخالص معنى كيل، وهو بذلك 
عكس اإلستنباط؛ لكون األخري انتقال من العام إىل 

اخلاص، أو من اجلزئيات إىل الكليات.
اأَنواع ال�شتقراء:

م اإلستقراء إىل نوعني، مها: ُيَقسَّ

اإلستقراء التام. 1

ُيعرف بأنه: اإلستدالل بجميع اجلزئيات للحكم 
عّرفوه  فقد  األُصــولــيــني  وعــرفــه  ــل)47(،  ــك ال عــىل 
بام  تعريفه  إىل  منهم  مجع  ذهب  إذ  عدة،  بتعريفات 
عرفه به املناطقة، كاألسنوي، والزركيش، إذ إشرتط 
هؤالء فيه أن يشمل مجيع اجلزئيات بام يف ذلك حمل 
اإلستدالل)48(، يف حني ذهب آخرون كابن السبكي 
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إستقراء  هو  التام  اإلستقراء  َأنَّ  إىل  النجار  وابــن 
التي متثل حمل  النزاع  باستثناء صورة  مجيع اجلزئيات 
األفراد  تعداد  يقوم عىل أساس  اإلستدالل)49(، فهو 
املستدلة  النتيجة  كانت  فإن  وفحصها،  واحلــاالت 
شاملة لكل األَفراد واحلاالت كان اإلستقراء كاماًل، 
وإن كان الفحص والتعداد مقترصًا عىل عدد أو أفراد 

معدودة كان اإلستقراء ناقصًا)50(.
حكم الإ�شتقراء التام:

يكون  أن  رشط  القطع  يفيد  التام  اإلستقراء 
وَأن  قطعيًا،  اإلستقراء  للجزئيات حمل  ثبوت احلكم 
وذلك  قطعًا)51(،  اجلزئيات  جلميع  شاماًل  يكون 
بخالف اإلستقراء الناقص؛ لكونه قد ال يشمل كل 
اجلزئيات، إذ من املمكن خمالفة بعض اجلزئيات التي 
شملها،  التي  اجلزئيات  حكم  اإلستقراء  يشملها  مل 
العطار يف حاشيته عىل مجع اجلوامع:  ويف هذا يقول 
بأنَّ اإلستقراء الناقص يدل عىل عدم وجود الزائد ال 
العمل  بخصوص  البيضاوي  وقال  إمتناعه)52(  عىل 
باالستقراء الناقص: »بأنه ما دام يفيد أن ظاهر األمر 
الزمــًا)53(،  يكون  به  العمل  فإنَّ  منه،  حتصل  ما  عىل 

وهو ما ذهب إليه أغلب علامء األُصول«)54( .

اإلستقراء الناقص. 2

اإلستقراء الناقص عرفَّه أبو حامد الغزايل بقوله: 
كيل،  معنى  حتت  داخلة  كثرية  جزئيات  تتصفح  )أن 
حكم  اجلزئيات  تلك  يف  حكاًم  وجــدت  إذا  حتى 
هو  قيل:  نفسه  املعنى   ويف  به()55(،  الكيل  ذلك  عىل 
معظم  تفحص  خالل  من  كيل  حكم  عىل  إستدالل 

جزئيات ذلك الكيل)56(.

الكلية  القواعد  تقرير  يف  به  املعمول  فاإلستقراء 
ظني  أنه  من  الرغم  وعىل  الناقص  اإلستقراء  هو 
عليها  تغلب  نتائج  إىل  ــؤدي  ي ــه  أنَّ إال  داللته  يف 
الكيل  )واألمــر  الشاطبي:  قال  وهلذا  الصحة)57(، 
إذا ثبت فتخلف بعض اجلزئيات عن مقتىض الكيل 
أن  يتبني  تقّدم  ومما  ــيل()58(،  ك كونه  عن  خيرجه  ال 
وتقعيد  تقرير  عىل  دلياًل  يصلح  الناقص  اإلستقراء 
التفسريي،  اإلستدالل  عملية  يف  الكلية  القواعد 

وذلك لعدم إمكانية العمل باإلستقراء التام.
ثانيًا: منهج ال�شتنباط:

يطلق اإلستنباط عند علامء التفسري وعلوم القرآن 
عىل معنيني:

يتعلـق  فـيام  األصـويل  اإلسـتنباط  بمعنى  األول: 
ومنها  الكـريم،  القـرآن  مـن  املـستنبطة  بـالعلوم 

أحكامه.

الثـاين: بمعنـى اسـتخراج داللـة اآليـة عـىل معنـى 
يف غـري حمـل النطـق، وداللة اآلية يف حمل النطق هي 
حمل  غري  يف  وداللتها  والتضمن،  املطابقة  باب  من 

النطق هي من باب االلتزام.

القرآن  ألفاظ  بتفسري  يبدأ  املفرّس  فإن  وعليه؛ 
أو تضمنًا، وهو من  أمـا مطابقـة  منهـا؛  املـراد  وبيان 
عنـد  عنـه  واملعـرب  النطق،  حمل  يف  اللفظ  داللة  باب 
ألفاظ  معاين  تتقرر  أن  وبعد  باملنطوق،  األصـوليني 
معانيهـا  تقرير  إىل  ينتقل  منطوقها،  بحسب  اآليــة 
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غري  يف  اللفظ  داللة  باب  من  وهو  الزمها،  بحسب 
حمل النطق، وهو املعرب عنه عند األصوليني باملفهوم.

طرائــق  كــل  املفــرّس  يــسلك  األول  النــوع  ويف 
من  املعروفة  األصولية  واإلســتــدالل  االســتنباط 

إعامل الدالالت اللفظية مطابقة وتضمن.

اللفظ  بداللة  يتعلق  ما  ُيعمل  الثاين  النوع  ويف 
عند  اإلستنباط  هـو  وهـذا  النطـق،  حمل  غري  يف 

املفرسين)59(.

وبذلك يتضح الفرق بني التفسري واإلستنباط، أن 
األول خيتص ببيان معاين األلفاظ والثاين خيتص ببيان 
ماوراء تلك املعاين ومتعلقاهتا، إذ بنّي ابن عاشور إن 
اْستِنَْباُط  َأِو  َأْلَفاٍظ  )َتْفِسرُي  إما  القرآن  تفسري  عملية 
التَّْعِريِف  َقبِيِل  ِمْن  َفُهَو  اأْلَْلَفاِظ  َتْفِسرُي  ا  َفَأمَّ َمَعاٍن، 
ا ااِلْستِنَْباُط َفِمْن َداَلَلِة ااِلْلتَِزاِم َوَلْيَس ِمَن  اللَّْفظِيِّ َوَأمَّ
اْلَقِضيَِّة()60(، ويشري ابن القيم إىل أن اإلستنباط يكون 
والِعَلل،  املعاين  استنباط  هو  )إنام  بقوله:  للمعاين 
ونِْسبة بعضها إىل بعض، فُيْعَترَب ما َيِصّح منها بصحة 

ِمْثِله وُمْشبِهه وَنظِريه، وُيْلَغى ما ال َيِصّح()61(.

تستوعب  حتى  التفسريية  العملية  فإن  وعليه 
النص القرآين يف عملية اإلستدالل عىل معانيه، البد 
دون  معًا،  واإلستنباط  اإلستقراء  منهجي  تعتمد  أن 

اإلعتامد عىل منهج وترك اآلخر.

 الخاتمة:

عقلية . 1 عملية  القرآين  للنص  اإلستداليل  التفسري 
قائمة عىل الكشف والربهان، عىل وفق ما يوّظفه 

املفرّس من أدلة وصل إليها، إما بطريق اإلستقراء 
وإما بطريق اإلستنباط.

للنص . 2 اإلستداليل  التفسري  مراحل  ختتلف  ال 
أو  الفقهي  اإلستدالل  مراحل  عن  القرآين 
فإن  ذلك  عىل  زيادة  األصويل،  اإلستدالل 
يوظف  اإلستداليل  التفسري  وفق  عىل  املفرس 
القواعد األصولية والتفسريية يف عملية  كل من 

اإلستدالل عىل معنى اآلية.

التفسري اإلستداليل عىل . 3 يتوقف ترتيب األدلة يف 
ما تتطلبه اآلية من أدلة لبيان معانيها، واليتوقف 

ذلك عىل منهجية حمددة.

للكشف . 4 إما  هي:  التفسري  يف  اإلستدالل  وظيفة 
اإلستنباط،  منهجية  بوساطة  خفي  معنى  عن 
منهجية  بوساطة  ظاهر  معنى  عىل  للربهان  وإما 

اإلستقراء بنوعيه التام والناقص.

املفرسين . 5 مناهج  من  منهج  اإلستداليل  التفسري 
بالتفسري  عرف  القرآين،  النص  تفسري  عملية  يف 

اإلجتهادي يف تفاسري القدامى.
الهوام�ض

معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 2/ 259.( 1)

تاج العروس، الزبيدي: 28/ 502.( 2)

املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى واخرون: 294.( 3)

التعريفات، اجلرجاين: 17.( 4)

م.ن: 44.( 5)

الفروق اللغوية، العسكري: 70.( 6)

م.ن: 74.( 7)

معجم اللغة العربية املعارصة، امحد خمتار وآخرون: 1/ ( 8)
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.763

ظ/ آالء الرمحن يف تفسري القرآن، حممد جواد البالغي: ( 9)
.289 /1

ظ/ مفاتيح الغيب، الرازي: 1/ 188-  192.( 10)

جرير ( 11) ابن  منهج  دراسة  التفسري،  يف  اإلستدالل  ظ/ 
الطربي، نايف سعيد: 27.

ظ/ م.ن.( 12)

الشريازي: ( 13) مكارم  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  االمثل 
.519 /1

ظ/ جممع البيان، الطربيس: 4/ 466.( 14)

التبيان يف تفسري القرآن، الطويس: 3/ 58.( 15)

نظم درر السمطني، الزرندي احلنفي: 240.( 16)

ظ/ مقدمة يف اصول التفسري، ابن تيمية، 20.( 17)

تأسيس األئّمة ألصول منهج َفْهم النص القرآين، ( 18)

ستار األعرجي: 74.

ظ/ األصول العامة للفقه املقارن، حممد تقي احلكيم: ( 19)

.27 -25

ظ/ أصول البحث، عبد اهلادي الفضيل: 72.( 20)

القاعدة ( 21) استخالص  يف  اإلستقرائي  الدليل  فكرة 

الدليل  دراسة  عرب  الباحث  هلا  توصل  التفسريية  

وفق  عىل  الرشعية  األحكام  استنباط  يف  اإلستقرائي 

املعامل  )ينظر  التفاصيل  من  وملزيد  االصولية،  القواعد 

اجلديدة لألصول، حممد باقر الصدر: 162(

البحث ( 22) يف  وتأصيله  الرشعية  األدلة  ترتيب  ظ/ 

جملة  الدين،  شمس  جربي  مات  مصطفى  األصويل، 

القانون الدويل: العدد 6 )نيسان( أبريل.

الورقات، أبو املعايل اجلويني: 28.( 23)

ظ/ أصول الفقه، املظفر: 3/ 75.( 24)

وجتهيز ( 25) العقيل  للتكوين  املعرفية  األسس  ظ/ 

املعلومات، فتحي الزيات: 292.

ابن جرير ( 26) التفسري دراسة يف منهج  ظ/ اإلستدالل يف 

الطربي، نايف الزهراين: 56.

ظ/ علوم القرآن عند العالمة آية اهلل الّسّيد حممد حسني ( 27)

الّطباطبائّي، عارف هندجياين فرد: ص 76 - 82

ظ/ علم لغة النص املفاهيم واالجتاهات، سعيد حسن ( 28)

بحريي: 123- 140.

)بحث(، ( 29) النقدية  العربية  املدونة  يف  النص  مفهوم 

مليانة  مخيس  اجلامعي  املركز  الدين،  صالح  ملفوف 

)اجلزائر(.

دراسة ( 30) والتطبيق-  النظرية  بني  النيص  اللغة  علم  ظ/ 

تطبيقية عىل السور املكية، صبحي ابراهيم الفقي: 50.

والبقاعي ( 31) التبيان،  تفسريه  يف  الطويس  الشيخ  منهم 

اآليات  تناسب  يف  الدرر  نظم  تفسريه  يف  )885هـ( 

والسور.

اصول الفقه، املظفر: 3/ 145.( 32)

كشاف اصطالحات الفنون، التهانوي: 3/ 575. ( 33)

»البيان ( 34) كتاب  عىل  النحوّي  النظام  يف  السياق  أثر 

نوح  األنباري«،  البن  القرآن  إعراب  غريب  يف 

الشهري:79.

الشاطبي، عبد ( 35) اإلمام  الداليل عند  الدرس  منهج  ظ/ 

احلميد العلمي: 165.

النص ( 36) قراءة  يف  السياقي  املنهج  الساعدي،  نور  ظ/ 

أبحاث  جملة  النص،  قراءة  مناهج  يف  دراسة  القرآين 
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البرصة للعلوم اإلنسانية، املجلد 43، العدد 3 أ لسنة 

2018، ص22- 40.

امليزان يف تفسري القرآن، الطباطبائي: 1/ 75.( 37)

حممود ( 38) الكريم،  القرآن  تفسري  منهج  يف  بحوث  ظ/ 

رجبي: 211- 218.

عبد ( 39) واملناظرة،  اإلستدالل  وأصول  املعرفة  ضوابط 

الرمحن حسن حبنكه امليداين: 27.

اإلتقان يف علوم القرآن: 3/ 100.( 40)

ظ/ دراسات يف علوم القرآن - فهد الرومي: 153-( 41)

.154

سؤال املنهج يف التعامل مع مصادر املعرفة اإلسالمية، ( 42)

حممد الغرضوف )بحث( جملة اإلحياء العدد 40.

ستار ( 43) القرآين،  النص  َفْهم  يف  املتكلمني  مناهج  ظ/ 

األعرجي: 24.

والتي ( 44) القبلية  املعرفة  مفهوم  من  أعم  املعرفية  القبلية 

يقصد هبا املعرفة التي تسبق قراءة النص سواء أكانت 

عىل  اليؤثر  بعضها  أنواع  وهلا  عقلية  أم  حسية   معرفة 

العامة،  القبليات  السيام  يؤثر  وبعضها  النص  قراءة 
واملعرفة القبلية اخلاصة بالداللة االستعاملية للفظ عىل 
معنى حمدد فذلك يشكل ركيزة ذهنية عامة، والقبليات 
يبدأ  أن  قبل  فكريًا من  القارئ  يسلم هبا  التي  املنهجية 
للنص  فهمه  عىل  يؤثر  الذي  األمر  النص،  قراءة  يف 
التفسري  آليات  من  كثري  النوع  هذا  عىل  وتأسست 
والتأويل. )ظ/ منطق َفْهم النص، حييى حممد: 124(. 

يف ( 45) دراسة  القرآين  النص  قراءة  يف  السياقي  املنهج  ظ/ 
جملة  )بحث(  الساعدي،  نور  النص،  قراءة  مناهج 
أبحاث البرصة للعلوم اإلنسانية: العدد 3أ املجلد 43 

لسنة 2018: ص 22- 40.

املستصفى، حممد الغزايل: 1/ 103.( 46)

والعلوم، ( 47) الفنون  اصطالحات  كشاف  موسوعة  ظ/  
بريوت،  العجم،  رفيق  مراجعة  عيل،  حممد  التهانوي، 

مكتبة لبنان نارشون، 1996م، )ط 1( ج 1، 172.

البدخيش ( 48) رشح  151؛  الغزايل:  العلم،  معيار  ظ/ 
املحيط،  البحر  181.؛   –  180  /3 األسنوي: 

الزركيش،: 4/ 321.

ظ/ متن مجع اجلوامع مع رشح اجلالل املحيل وحاشية ( 49)
عيل،  بن  الوهاب  عبد  الدين  تاج  السبكي،  البناين، 
العلمية، 1998م، )ط 1( ج 2،  الكتب  دار  بريوت، 
حممد  النجار،  ابن  املنري،  الكوكب  رشح  534؛  ص، 
بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي، حتقيق حممد الزحييل 
ونزيه محاد، الرياض، مكتبة العبيكان، 1993م، ج 4، 

ص 418 -419.

لالستقراء، ( 50) املنطقية  األُسس  باقر،  حممد  الصدر، 
بريوت، 1972 ص 14.

ظ/ التهانوي، حممد عيل، كشاف اصطالحات الفنون، ( 51)
بريوت،  دحروج،  عيل  العجم،  رفيق  حتقيق  والعلوم، 

مكتبة لبنان، ج1، 172.

ظ/ العطار، حسن، حاشية العطار عىل مجع اجلوامع، ( 52)
بريوت، مطبعة دار الكتب العلمية، )ط 1( 1999م، 

ج 2، ص 277.

متن البيضاوي مع رشحي البدخيش واألسنوي، ج3، ( 53)
.181 -180

املنطق، رشح أمحد شمس ( 54) العلم يف فن  الغزايل، معيار 
الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، 1990م، )ط 1( 
ص 148، 187 رشح األسنوي مع رشح البدخيش، 
املحيط،  البحر  الزركيش،   -181- ص180   ،3 ج 

ج4، ص 321.
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الغزايل، معيار العلم يف فن املنطق، ص 151( 55)

معجم ( 56) الرشيف،  السيد  حممد  بن  عيل  اجلرجاين، 
دار  املنشاوي،  صديق  حممد  حتقيق  التعريفات، 

الفضيلة، 1969 ص 18 .

ظ/ ابن فرحون، ابراهيم بن نور الدين، تبرصة احلكام ( 57)
عىل  )مطبوع  األحكام  ومناهج  األَقضية  ُأصول  يف 
هامش فتح العيل املالك أليب عبد اهلل عليش، القاهرة، 

مطبعة احللبي، 1958م، )ط 2( ج، ص 129.

اللخمي، ( 58) موسى  بن  ابراهيم  اسحاق  أبو  الشاطبي، 
املوافقات يف ُأصول الرشيعة، حتقيق عبد اهلل دراز، عنى 
دراز،  اهلل  عبد  حممد  ترامجه،  ووضع  وترقيمه  بطبعه 
 ، ج2  )ط2(،  1975م،  العلمية،  الكتب  دار  بريوت 

ص 40.

ظ/ منهج اإلستنباط من القرآن الكريم، فهد الوهبي: ( 59)
.48 -36

التحرير والتنوير، ابن عاشور: 1/ 12.( 60)

إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن القيم: 1/ 225.( 61)

م�شادر البحث

القرآن الكريم.
اوًل: الم�شادر والمراجع

الدرر . 1 نظم  )ت885هـ(،  البقاعي  عمر  بن  إبراهيم 
يف تناسب اآليات والسور، دار الكتاب اإلسالمي- 

القاهرة.

جممع . 2 الوسيط،  املعجم  وآخرون،  مصطفى  إبراهيم 
اللغة العربية بالقاهرة، النارش: دار الدعوة.

النارش: . 3 العاملني،  املوقعني عن رب  القيم، إعالم  ابن 
العربية  اململكة  والتوزيع،  للنرش  اجلوزي  ابن  دار 

السعودية ، الطبعة: األوىل، 1423 هـ.

دار . 4 النارش:  التفسري،  أصول  يف  مقدمة  تيمية،  ابن 
1490هـ/  الطبعة:  لبنان،  بريوت،  احلياة،  مكتبة 

1980م.

اللغة، . 5 مقاييس  معجم  395هـ(،  )ت  فارس  ابن 
حتقيق: عبد السالم حممد هارون، 1404هـ، املطبعة: 

مكتبة اإلعالم اإلسالمي.

احلكام . 6 تبرصة  الدين،  نور  بن  إبراهيم  فرحون،  ابن 
)مطبوع  األحكام  ومناهج  األَقضية  ُأصول  يف 
عليش،  اهلل  عبد  أليب  املالك  العيل  فتح  هامش  عىل 

القاهرة، مطبعة احللبي، 1958م، )ط 2(.

الفروق . 7 395هـ(،  نحو  )ت  العسكري  هالل  أبو 
اللغوية، دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة الثالثة 

2005م.

امحد خمتار عبد احلميد، معجم اللغة العربية املعارصة، . 8
األوىل،  الطبعة:  القاهرة،   - الكتب  عامل  النارش: 

1429هـ - 2008 م. 

التهانوي، حممد عيل، موسوعة كشاف اصطالحات . 9
العجم،  رفيق  الدكتور  مراجعة  والعلوم،  الفنون 

بريوت، مكتبة لبنان نارشون، 1996م، )ط 1( 

اجلويني، ابو املعايل، الورقات.. 10

احلكيم/ حممد تقي، األصول العامة للفقه املقارن، . 11

العقيل . 12 للتكوين  املعرفية  األسس  فتحي،  الزيات، 
وجتهيز املعلومات.

ستار جرب محود األعرجي، مناهج املتكلمني يف َفْهم . 13
النص القرآين، بيت احلكمة العراقي- بغداد، الطبعة 

االوىل 2008. 
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املفاهيم . 14 النص  لغة  علم  بحريي،  حسن  سعيد 
واالجتاهات، مؤسسة املختار، الطبعة الثانية2010.

املعرفة . 15 مصادر  مع  التعامل  يف  املنهج  سؤال 
اإلحياء  جملة  )بحث(  الغرضوف  حممد  اإلسالمية، 

العدد 40.

اإلتقان يف . 16 الدين )ت:911هـ(،  السيوطي، جالل 
الفكر-  دار  املندوب،  سعيد  حتقيق:  القرآن،  علوم 

لبنان، الطبعة االوىل، 1996م.

الشاطبي، أبو اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي، . 17
املوافقات يف ُأصول الرشيعة، حتقيق عبد اهلل دراز، 
اهلل  عبد  حممد  ترامجه،  ووضع  وترقيمه  بطبعه  عنى 
دراز، بريوت دار الكتب العلمية، 1975م، )ط2(.

بني . 18 النيص  اللغة  علم  الفقي،  ابراهيم  صبحي 
النظرية والتطبيق- دراسة تطبيقية عىل السور املكية، 

املجلس االعىل للثقافة، الطبعة االوىل 2000.

لإلستقراء، . 19 املنطقية  األُسس  باقر،  حممد  الصدر، 
بريوت، 1972 ص 14.

عند . 20 الداليل  الدرس  منهج  العلمي،  احلميد  عبد 
األوقاف  وزارة  منشورات  الشاطبي،  اإلمام 

والشؤون االسالمية- املغرب. 

اجلوامع، . 21 مجع  عىل  العطار  حاشية  حسن،  العطار، 
بريوت، مطبعة دار الكتب العلمية، )ط 1( 1999م.

عيل بن حممد اجلرجاين )ت: 816هـ(، التعريفات، . 22
دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة الثانية 2003م.

الغزايل، معيار العلم يف فن املنطق، رشح أمحد شمس . 23
الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، 1990م،ط1.

الغيب، دار . 24 الرازي )606هـ(، مفاتيح  الدين  فخر 

الفكر- بريوت، الطبعة الثالثة 1985م.

حتقيق . 25 البيان،  جممع  الطربيس،  احلسن  بن  الفضل 
نارص  منشورات  النارش:  البالغي،  جواد  حممد 

خرسو- طهران، الطبعة الثالثة 1413هـ.

اجلامعة . 26 البحث،  أصول  اهلادي،  عبد  الفضيل، 
العاملية للعلوم االسالمية، 2019.

النارش: . 27 القرآن،  علوم  يف  دراسات  الرومي،  فهد 
 ،12 الطبعة:  للمؤلف،  حمفوظة  الطبع  حقوق 

1424هـ - 2003م.

الكريم، . 28 القرآن  اإلستنباط من  منهج  الوهبي،  فهد 
الدراسات  مركز  الشايع،  الرمحن  عبد  حممد  تقديم 

واملعلومات القرآنية، 1428هـ.

التحرير . 29 )1393هـ(،  عاشور  بن  الطاهر  حممد 
والتنوير، الدار التونسية للنرش- تونس 1984.

يف . 30 التبيان  )ت460هـ(،  الطويس  احلسن  بن  حممد 
النارش:  العاميل،  قصري  أمحد  حتقيق:  القرآن،  تفسري 

دار إحياء الرتاث العريب - بريوت، الطبعة األوىل.

حممد جواد البالغي، اآلء الرمحن يف تفسري القرآن: . 31
1420هـ-  األوىل  الطبعة  البعثة،  مؤسسة  النارش: 
مؤسسة  يف  اإلسالمية  الدراسات  قسم  حتقيق:  قم، 

البعثة.

امليزان . 32 1412هـ(،  )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 
طهران    – اإلسالمية  الكتب  دار  القرآن،  تفسري  يف 

1361هـ.

القرآن . 33 تفسري  منهج  يف  بحوث  رجبي،  حممود 
اإلسالمي،  الفكر  لتنمية  احلضارة  مركز  الكريم، 

ط2 بريوت2010.
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النرش . 34 مؤسسة  الفقه،  أصول  رضا،  حممد  املظفر، 
املرشفة،  املدرسني-قم  جلامعة  التابعة  اإلسالمي 

د.ت.

مكارم الشريازي، األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل، . 35
منشورات مدرسة اإلمام عيل بن أيب طالب - قم 

املقدسة، الطبعة األوىل 1421هـ.

امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكه، ضوابط املعرفة . 36
 – القلم  دار  النارش:  واملناظرة،  وأصول اإلستدالل 

دمشق، سنة النرش: 1395 – 1975.

نايف الزهراين، اإلستدالل يف التفسري دراسة منهج . 37
ابن جرير الطربي، مركز تفسري للدراسات القرآنية، 

الطبعة االوىل.

النحوي . 38 النظام  يف  السياق  أثر  الشهري،  نوح   
البن  القرآن  إعراب  غريب  يف  »البيان  كتاب  عىل 

األنباري، دار طيبة اخلرضاء، ط1، 2020.

العارف . 39 النص،  فهم  منطق  حممد،  حييى 
للمطبوعات- بريوت.

ثانيًا: البحوث والدرا�شات
يف . 40 دراسة  القرآين  النص  قراءة  يف  السياقي  املنهج 

جملة  )بحث(  الساعدي،  نور  النص،  قراءة  مناهج 
املجلد  3أ  العدد  اإلنسانية:  للعلوم  البرصة  أبحاث 

43 لسنة 2018: ص 22- 40.

)بحث(، . 41 النقدية  العربية  املدونة  يف  النص  مفهوم 
ملفوف صالح الدين، املركز اجلامعي مخيس مليانة 

)اجلزائر(.

البحث . 42 يف  وتأصيله  الرشعية  األدلة  ترتيب 
األصويل، مصطفى مات جربي شمس الدين، جملة 

القانون الدويل: العدد 6 )نيسان( أبريل.

عند . 43 الداليل  الدرس  منهج  العلمي،  احلميد  عبد 
األوقاف  وزارة  منشورات  الشاطبي،  اإلمام 

والشؤون االسالمية- املغرب. 




