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Abstract
The scholars have made a lot of efforts in the service of interpretation
and study of the Book of God Almighty throughout the ages, and this
can only be done by knowing the rules of preferences and the
principles on which his questions are based. Helping the correct
interpretation, and to act as the balance by which he defines the
acceptable interpretation from others. As for the rules of preferences,
considering the language of the Arabs, it has a great interest among
other rules of preferences, because it requires careful consideration
and reflection on the texts of the verses, and the linking between them
in order to arrive at the knowledge of what is meant by them. The
commentators relied on it in their interpretations, and among them
was the virtuous Sheikh Syed Amir Ali, may God have mercy on him,
in his interpretation called Mawhibat al-Rahman. The researcher
focused in this article on extracting the rules of preferences related to
the Arabic language from his aforementioned interpretation, and
ultimately evaluating them including the applied models.

Keywords: Sheikh Amir Ali, Mawahib ul Rahman, Commentators
الملخص

،لقد بذل العلماء كثرياً من اجلهود يف خدمة تفسري كتاب اهلل عز وجل ودراسته على مر العصور
وهذا الميكن إال مبعرفة قواعد الرتجيح واألصول اليت تبىن عليها مسائله وقد حرص أهل الشأن على احليلولة
 فعمدوا بعد استقراء ومجع إىل استنباط جمموعة من القواعد اليت تعني على التفسري،دون العبث بتفسري النص
. ولتكون مبثابة امليزان الذي يعرف به التفسري املقبول من غريه،السليم

 دیر، تيمر كره،في كلية حكومتية،المحاضر

I

 بجامعة مالكند، قسم الدراسات االسالمية،استاد المساعد

II

 إسالم آباد، بجامعة العالمية االسالمية، قسم الدراسات االسالمية،استاد المساعد

III
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وأما قواعد الرتجيح باعتبار لغة العرب فلها اهتمام كبري بني قواعد الرتجيح األخرى ،وذلك ملا
يتطلب من إمعان النظر والتفكر يف نصوص اآليات ،والربط بينها لِلوصول إىل معرفة املراد منها ،و قد اعتمد
عليها املفسرون يف تفاسريهم ،ومن بينهم الشيخ الفاضل سيد أمري علي -رمحه اهلل -يف تفسريه املسمى ب ـ
"مواهب الرمحن" .وقد ركز الباحث يف هذا املقال على استخراج قواعد الرتجيح املتعلقة بلغة العرب من
تفسريه املذكور ،وتقييمها يف هناية املطاف متضمنا للنماذج التطبيقية.
مقدمة

ال شك أن خدمة كتاب اهلل تعاىل من أجل األعمال وأنفع القربات واالشتغال به أوىل من غريه
وهو سبب الت ّقرب إىل اهلل تعاىل فلحصول هذه السعادة جيب أن يُشتغل املسلم بعلم كتاب اهلل وتفسريه ،ومن
هنا تظهر احلاجة لعلم التفسري ،فيجب على مجيع األمة فهم معانيه ،إذ يع ّد أفضل العلوم ،وأتقن الفنون
واالشتغال به دليل القربات عند اهلل عز وجل.
ومعلوم أن األصول والقواعد مبنزلة األساس والبنيان للعلوم ،من خالهلا نعرف أصح األقوال وأوالها
بالقبول يف تفسري كتاب اهلل تعاىل.
وقد اعتمد الشيخ سيد أمري علي يف تفسريه على جمموعة من القواعد واألصول اليت تعني على
الفهم وتوصل إىل معرفة أصح األوجه يف تفسري القرآن والذي هو من أهم املقاصد ومن ذلك اعتماده على
اللغة يف الرتجيح بني األقوال املختلفة بغية الوصول إىل قواعد تضبطها وذلك لصيانة تفسري القرآن من اخلطأ
والزلل.
وكون هذا الكتاب له قيمته العلمية اليت ال ختفى على كل مهتم بعلم التفسري ،فقد عزمت البحث
مستعيناً باهلل العظيم على استنباط ودراسة قواعد الرتجيح املتعلقة بلغة العرب واليت اعتمدها أمريعلي يف
الرتجيح يف تفسريه ،فكانت هذا الدراسة بعنوان :قواعد الرتجيح املتعلقة بلغة العرب عند الشيخ أمري علي يف
تفسريه "مواهب الرمحن"
تعریف القواعد

القواعد مجع قاعدة ،وهي لغة :األصل واألساس الذي يبىن عليه غريه ويعتمد ،وقواعد البيت
أساسه ،1ومنه قوله تعاىل:
"وإِ ْذ يـرفَع إِبر ِاهيم الْ َقو ِ
اع َد ِمن الْبـي ِ
ت.2"...
َ َْ
َ َْ ُ ْ ُ
3
و اصطال حا :هى حكم كلي يُعرف به على احكام جزئيا ته .
تعریف الترجيح
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الرتجيح لغة كما قال ابن فارس:
4
الراءاجلِيم واحلاء ،وهذا يدل على زيادة ورزانه ،يقال رجح الشيئ وهوراجح إذا رزن
ّ
وعرفه الرازي اصطالحا :
ّ
5
عرف البعض بأنه:
" تقويةاحدالطريقني على االخر ،ليعلم االقوى فيُعمل به و يطرح االخر " و ّ
"اثبات مرتبةيف احدالدليلني على االخر "6
ويرى الباحث اتفاق التعريفني االصطالحي واللغوي يف كون القاعدة أصل يبىن عليه جمموعة من اجلزئيات.
تعریف قواعد الترجيح (كونه مركبا إضافيا)

تع ّددت تعريفات العلماء خاصة منهم األصوليني لقواعد الرتجيح ،إال أهنا تعريفات ال تتخذ من
عرفوا قواعد الرتجيح بناء على جهود األصوليني يف
التفسري ومن عمل املفسرين مرجعا ،ومن الباحثني من ّ
التأصيل هلا ،وانطالقا من صنيع املفسرين يف تفاسريهم احلريب ،إذ يرى أن قواعد الرتجيح هي":أموروضوابط
أغلبيية ،ان يتوصل هباالباحث اىل معرفة الراجح من االقو ِال املختلفة يف تفسري كالم اهلل تعاىل" .7هي
القواعد والضوابط اليت تتوصل هبا إىل القول الراجح بني األقوال املرجوحة املختلفة يف كلمات ومعاين القرآن"
موقف الشيخ أميرعلي من هذه القواعد

مجع الشيخ يف تفسريه أقوال العلماء السلف من الصحابة وتالميذهم يف التفسري ،ورواهاعنهم
بأسانيدها وهو يستخدم هذا املأثور ليعطي التفسري بعدا علميا يكسبه قوة وحجة ويبعده عن التخمني والقول
بغري علم.
ومل يكن الشيخ يكتفي بذكر هذه األقوال وسردها بل كان يسلك سبيل حرية الرأي يف النقد
ينم عن شخصيته العلمية اجلادة املوضوعية املنصفة حقا ،وكذلك
والتحيص والتقدير والرتجيح باألدلة مسلكا ّ
أنه يهتم برتجيح األقوال وبيان األقوى و األوىل من اآلراء عند التعار وأنه تختار الصفوة من املعاين واألقوال
معتمدا على األدلة العقلية و النقلية واضعا نصب عينية قواعد الرتجيح وأصوله اليت رمسها العلماء ووضعوها
سالكاً يف ذلك منهجا مستقيماً ال حييد عنه وفيما يلي موقف الشيخ من هذه القواعد باإلمجال.
قلما يذكر الشيخ القاعدة اليت يرجح هبا قوال على غريه فهو وإن كان يرجح على أساس قواعد
الرتجيح لكنه ال ينص على ذكر القاعدة إىل نادرا وعندما يذكر القاعدة فإنه قد يذكر القول الراجح مث يذكر
القاعدة اليت ترجح على أساسها ومن القواعد اليت نص عليها يف تفسريه هي قاعدة العموم فرتاه يف غري ما
وضع من تفسريه أنه يقول :العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب أوقوله القول بالعموم أوىل ومن القواعد
اليت نص عليها أيضا :إعادة الضمري إىل مذكور أوىل من إعادته إىل مقدر :ومن القواعد اليت رجح على
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أساسها :جيب محل كالم اهلل تعاىل على املعروف من كالم العرب دون الشاذ والضعيف واملنكر ،وغريذلك من
القواعد.
أما ما يتعلق بقواعد الرتجيح املتعلقة بلغة العرب فللشيخ أمريعلي فيها باع طويل وقدم راسخة ذلك
ألنه يعترب من أئمة اللغة يف شبه القارة اهلندية يف عصره ومن املهتمني هبا اهتماما كبريا وله يف اللغة العربية
وأصوهلا كتب كثرية فال غرو أن نرى الشيخ أمريعلي يرجح قوال من أقوال املفسرين على قول غريه على أساس
قواعد الرتجيح املتعلقة بلغة العرب وفيما يلي نذكر نبذة يسرية من هذه القواعد وتعامل الشيخ معها يف تفسري
آيات القرآن العظيم.
القاعدة األولى :األصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور مالم یرد دليل بخالفه
تقررهذه القاعدة أن األصل يف العربية أن يرجع الضمريإىل ما هو أقرب مذكور فلذلك إذا اختلف
العلماء يف عائد أحد الضمائر يف القرآن فأرجح األقوال يف هذا اخلالف ،القول الذي يعيد الضمري إىل أقرب
مذكور فإعادته إىل القريب أوىل من إعادته إىل البعيد هذا إذا مل ينازع هذه القاعدة غريها من القواعد فإن
نازعها غريها نُظر بني القواعد املتنازعة ،ومثال ذلك يف تفسريقوله تعاىل:
ِ
ِ
ما أَص ِ ِ
صيب ٍة ِيف ْاألَر ِ وَال ِيف أَنْـ ُف ِس ُكم إِاال ِيف كِتَ ٍ
اب ِم ْن قَـْب ِل أَ ْن نـَْبـَرأ ََها إِ ان ذَل َ
َ َ َ
اب م ْن ُم َ
ك َعلَى اللاه َ ر
ْ
ْ َ

ذكر الشيخ أقوال العلماء يف ضمريكلمة "نربأها" كما قال ابن عباس:

سري8
يِ

"من قبل أن تخلق املصيبة"9وقال سعيد بن جبري" من قبل أن تخلق األر والنفس( .إن ذلك على اهلل يسري) أي
خلق ذلك وحفظ مجيعه (على اهلل يسري هني) 10وقال الربيع بن صاحل"ملا أخذ سعيد ابن جبري رضي اهلل عنه
بكيت ،فقال :ما يبكيك؟ قلت :أبكي ملا أرى بك وملا تذهب إليه .قال :فال تبك فإنه كان يف علم اهلل أن
يكون ،أمل تسمع قوله تعاىل﴿ :ما أصاب من مصيبة يف األر وال يف أنفسكم)11.وقال ابن عباس"ملا خلق اهلل
القلم قال له اكتب ،فكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة"12وقال قتادة"إن هذه اآلية تتصل مبا قبل ،وهو أن اهلل
سبحإنه هون عليهم ما يصيبهم يف اجلهاد من قتل وجرح ،وبني أن ما تخلفهم عن اجلهاد من احملافظة على
األموال وما يقع فيها من خسران ،فالكل مكتوب مقدر ال دافع له ،وإمنا على املرء امتثال األمر ،مث أدهبم فقال
هذا﴿ :لكيال تأسوا على ما فاتكم) أي حىت ال حتزنوا على ما فاتكم من الرزق ،وذلك إهنم إذا علموا أن الرزق
قد فرغ منه مل يأسوا على ما فاهتم منه" 13قال الشيخ إن الضمري يرجع إىل اخللق والنفوس ،ألن سياق الكالم
يدل عليها وهو أصح عندي ،وأما القول األول أن الضمري يرجع إىل املصيبة ،ليس بصحيح ،وكذلك األقوال
األخرى ليست جامعةيف املعىن وال أعم يف الداللة".14

وقد ذهب إىل هذا الرأي مجاعة من املفسرين منهم:

ابن كثري" أي من قبل أن خنلق اخلليقة ونربأ النسمة .وقال بعضهم﴿ :من قبل أن نربأها) عائد على النفوس،
وقيل :عائد على املصيبة ،واألحسن عوده على اخلليقة والربية لداللة الكالم عليها وقال ابن جرير :حدثين
يعقوب ،حدثين ابن علية عن منصور بن عبد الرمحن قال :كنت جالسا مع احلسن فقال رجل سله عن قوله
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تعاىل﴿ :ما أصاب من مصيبة  ....فسألته عنها فقال :سبحان اهلل ومن يشك يف هذا؟ كل مصيبة بني السماء
واألر ففي كتاب اهلل من قبل أن يربأ النسمة"15وبنحو الذي قال السمرقندي"يعين :من قبل أن خنلقها .ويقال:
سري"16
ِ
ِ ِ
قبل أن خنلق تلك النفس إِ ان ذل َ
ك َعلَى اللاه يَ ر
وقال الثعليب"من قبل أن خنلق األر واألنفس"17وبه قال الواحدي18وقال النسفي ّمن قَـْب ِل أَن نـاْبـَرأَ َها من قبل أن
خنلق األنفس.19

وقدخالف بعضهم يف ذلك كما قال ابن عطية:

نـَْبـَرأَها معناه :خنلقها ،يقال:برأ اهلل اخللق :أي خلقهم ،والضمري عائد على املصيبة)20وقال الرازي أن الضمري
يرجح إىل الكل كما قال( :قبل أن نربأها فقد اختلفوا فيه ،فقال بعضهم :من قبل أن خنلق هذه املصائب ،وقال
بعضهم :بل املراد األنفس ،وقال آخرون :بل املراد نفس األر  ،والكل حمتمل ألن ذكر الكل قد تقدم"21وبه
قال البيضاوي"والضمري لكل مصيبة أو األر أو لألنفس".22

فأنت ترى أقوال العلماء وآراءهم يف تأييد هذه املسألةوخمالفتهم ولكن أرى أن الرجح هو ما ذهب إليه الشيخ
وهو صحيح – إن شاء اهلل – على أساس القاعدة اليت ذكرهتا يف دراسة النص ،ألن توجد به انسجام يف
الكالم وهذا أوىل بالنظم القرآن وسياقه واهلل أعلم بالصواب.
القاعدة الثانية :كل تفسير ليس مأخوذاً من داللة ألفاظ اآلیة وسياقها فهو رد على قائله
هذه القاعدة من أهم قواعد الرتجيح عند املفسرين إذ أن التفسريكتاب اهلل تعاىل خرج مما تدل عليه
ألفاظه وسياقه أوخرج من مضانه سواء كان يتعلق بلتزامه أومفهومه أوتضمنه فهو مردود إىل قائله ،وال كرامة
فيه ألنه إذا كان هبذه الصفة كان ضربا من القرمطة والتخرص والتالعب بكالم اهلل تعاىل وهذا حرام مبا يرضاه
ديننا وعقلنا،ولذا وضع علماء التفسريهذه القاعدة واعتمدوها يف تفاسريهم كما اعتمده الشيخ أمريعلي يف
تفسريه ومثال ذلك عند تفسريقوله:
ِِ
اِ
ين ِيف أ َْم َواهل ْم َح ٌّق َ ْ ُ ر
َوالذ َ

معلوم23

ذكرالشيخ عدة أقوال يف تفسري هذه اآلية كما قال ابن سريين وقتادة:

" يريد الزكاة املفروضة" 24وقال جماهد"سوى الزكاة" 25وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس"صلة رحم و محَْ ٍل
َكل".26

من خالل عر كالم الشخ يف هذه املسألة وجدت أنه ذكر ثالثة أقوال مث رجح القول األول معتمدا على
القاعدة الرتجيحية،كل تفسري ليس مأخوذا  27....وقال الشيخ إن املراد من "حق معلوم" الزكاة ،ألن اآلية
28
اليت قبلها جتد فيها ذكر الصالة ،و هذا من أسلوب القرآن أنه يذكركلمة ،الصالة والزكاة يف آية واحدة،
كما قال تعاىل يف كتابه :
177
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29
ِ
ِ
ِ
أَ َمل تَـر إِ َىل الا ِذ ِ
صالةَ َوآتُوا
يموا ال ا
يموا ال ا
ص َالةَ َوآتُوا الازَكاةَ وكذلك يف سورة النور َوأَق ُ
يل َهلُ ْم ُك ُّفوا أَيْديَ ُك ْم َوأَق ُ
َ
ْ َ
ين ق َ
َطيعوا الرسول لعلاكم تـرمحون30
ِ
أ
و
الازكا َة َ ُ ا ُ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َُ َ

وقد ذهب إىل هذا القول بعض من املفسرين يف تفاسريهم كما قااللقرطيب"واألول أصح،إلنه وصف احلق بإنه
معلوم ،وسوى الزكاة ليس مبعلوم ،إمنا هو على قدر احلاجة ،وذلك يقل ويكثر"31.وقال الشوكاين"والظاهر إنه
الزكاة لوصفه بكونه معلوما وجلعله قرينا للصالة" 32وبه قال الشنقيطي33وابن أيب زمنني34وغريذلك من
ت إليه الشريعةُ من املواساة ،وهذا هو
العلماء ،وقد خالف بعضهم يف ذلك كما قال الثعليب "وهي ما نَ َدبَ ْ
السورة مكيةر وفَـ ْر ُ الزكاةِ وبيإهنا إمنا َكان باملدينة"35وقال ابن عطية"إن يف املال
َ
األص ُّح يف هذه اآلية ألن َ
36
حقا سوى الزكاة وهذا هو األصح يف هذه اآلية ألن السورة مكية ،وفر الزكاة وبياهنا إمنا كان باملدينة"
وأما ما رجحه الشيخ فهو صحيح وراجح ألن داللة اللفظ ونظمه وترتيبه يدل على هذا املعىن واعتمده على
أساس هذه القاعدة الىت ذكرهتا قبل قيال.
القاعدة الثالثة :إذا اختلف الحقيقة الشرعية والحقيقية اللغویة في تفسير كالم اهلل تعالى قدمت

الشرعية

إذا دار الكالم بني ااحلقيقة الشرعية واحلقيقة اللغوية قدمت الشرعية ألن هذا هوحق الشارع أن
يعني معىن املصطلح والكالم ،ولذا قام املفسرون هبذه القاعدة وقدم املعىن احلقيقي على املعىن اللغوي يف
تفاسريهم ومن أمثلة ذلك يف تفسريأمريعلي عند قوله تعاىل:

اِ
ين َال يـُ ْؤتُو َن ا
الزَكا َة َوُه ْم بِ ْاآل ِخَرةِ ُه ْم َكافُِرون 37ذكرالشيخ عدة أقوال حتت كلمة "الزكاة" كما قال ابن أيب طلحة
الذ َ
يطهرون أن ُف َسهم من الشرك بالتوحيد" 38وقال احلسن
وعكرمة"ال يشهدون أن "ال إله ّإالاهلل" رواه واملعىن :ال ِّ
40
وقتادة"ال ِ
يؤمنون بالزكاة وال يُِقُّرون هبا"39وقال جماهد "ال يزُّكون أعماهلم" وقال الضحاك ومقاتل"ال يتصداقون
نفقون يف الطاعات"41
وال ي ِ
ُ

رجح الشيخ أمريعلي القول الثاين بني هذه األقول واعتمد على هذه القاعدة (إذا اختلف احلقيقة الشرعية
واحلقيقية اللغوية يف تفسري كالم اهلل تعاىل قدمت الشرعية 42وقال إن معىن الزكاة تصدر من اللفظ أصال ،وال
جيوز أن نطبق على غريها ،أونؤول فيها ،مث قال ذكر الزكاة مع الشرك واآلخرة يف القرآن يدل على شدة احلب
املشركني معه ،فلذا ذكرها سبحانه تعاىل يف هذه اآلية.مث قال لوأحد ادعى أن الزكاة واجبة على املسلمني ال
املشركني إلهنم ليسوا مكلفني هبذا ،فأجاب :هذا صحيح ،وهم غري مكلفني هبذا ،ولكن ذكرهم هنا يف هذه
اآلية بسب شدة حبهم للمال كما ذكر سبحانه وتعاىل يف مقام آخر:
ال ُحبًّا ًَّ
َوُِحتبُّو َن الْ َم َ

مجا43

أي كانوا حيبون املال

حبا كبريا44

ً
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وقد اختارهذا املعىن بعض املفسرين منهم ،ابن كثريكما قال "وقال قتادة مينعون زكاة أمواهلم وهذا هو الظاهر
ع ند كثري من املفسرين واختاره ابن جرير وفيه نظر ألن وجوب الزكاة إمنا كان يف السنة الثانية من اهلجرة إىل
املدينة على ما ذكره غري واحد وهذه اآلية مكية اللهم إال أن يقال ال يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة
وكان مأمورا به يف ابتداء البعثة كقوله تبارك وتعاىل:
وآتوا حقه يوم

حصاده45

فأما الزكاة ذات النصب واملقادير فإمنا بني أمرها باملدينة ويكون هذا مجعا بني القولني كما أن أصل الصالة
كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا يف ابتداء البعثة فلما كان ليلة اإلسراء قبل اهلجرة بسنة ونصف
فر اهلل تعاىل على رسوله صلى اهلل عليه وسلم الصلوات اخلمس وفصل شروطها وأركإهنا وما يتعلق هبا بعد
ذلك شيئا فشيئا واهلل أعلم .مث قال جل جالله بعد ذلك" 46وقال الطربي إن املراد من الزكاة هنا زكاة األموال
كما قال"والصواب من القول يف ذلك ما قاله الذين قالوا:
معناه :ال يؤدون زكاة أمواهلم؛ وذلك أن ذلك هو األشهر من معىن الزكاة" 47وبه قال
والسمعاين  50والبيضاوي  51والنسفي 52وغريهم.

الزحمشري 48والواحدي49

وخالف يف ذلك بعض املفسرين منهم :ابن أيب زمينني:
اِ
ين الَ يـُ ْؤتُو َن الازَكاةَ أَيَ :ال يوحدون
الذ َ

اهلل53

الراجح هو ما ذهب إليه الشيخ ومن قال مبثل قولـه من أن لفظة "الازَكاةَ" يف اآلية يراد هبا املال الذي ينفق يف سبيل
اهلل ،ويكون معىن اآلية :ال يؤمنون بوجوب الزكاة وال يعطوهنا،و كذلك رجحه مجهور العلماء وداللة السياق،
والقواعدالرتجيحة كماذكرت يف دراسة النص واهلل أعلم بالصواب.
القاعدة الرابعة :یجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم یرد نص بالتخصيص

جيب أن حيمل نصوص الوحي على العموم ألن أصل التشريع جاء عاما مامل يرد نص
بالتخصيص،فإذا اختلفت أقوال العلماء يف تفسريآية من كالم اهلل فمنهم من تخصصها ويقصرها على بعض
أفرادها ومنهم من حيملها على عموم ألفاظها فالصحيح هو محلها على العموم .ومن أمثلة ذلك عند الشيخ
أمريعلي مايلي:
اجو َن ِيف اللا ِه ِمن بـع ِد ما ِ
اِ
اح ِ ِ
ِ
ب
ين ُحيَ ُّ
ضةر عْن َد َرِّهب ْم َو َعلَْي ِه ْم َغ َ
يب لَهُ ُح اجتُـ ُه ْم َد َ
ْ َْ َ ْ
ضر
استُج َ
عند تفسريقوله تعاىل َوالذ َ
اب َش ِدي رد 54ذكرالشيخ أقواال :قال ابن عباس "إهنم املشركون" 55وقال قتادة"هم اليهود
َوَهلُ ْم َع َذ ر
والنصارى"56وقال جماهد"بعد ما دخل الناس يف اإلسالم"57

وقال ابن زيد"هناه عن اخلصومة" 58اختار الشيخ قول جماهد واعتمد على هذه القاعدة جيب محل نصوص
الوحي ...وقال إن هذه اآلية ليست خاصة بأحد من الفرق كما قال قتادة إن املراد منها اليهود والنصارى،
وقيل إهنا املشركون ،قال :إهنا عامة وتدخل فيها كل الفرق الضالة ،وكذلك تؤيد هذا القول -سورة النصر
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إذا جاء نصر اهلل  -ملا رأى الكفار ،النصروالفتح لإلسالم واملسلمني دخلوا فيه أفواجاً،ولكن عندما رحل النيب
صلى اهلل عليه وسلم إىل دار اآلخرة ،بدأ خروجهم من دين اهلل ،فأنكر بعضهم عن الزكاة وبعضهم ادعى
بالنبوة ،وكذلك بعضهم قالوا إن الدين ليس حبجة بعد ذهاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فقال الشيخ إن كل
هذه األمور تدل على أن اآلية شاملة جلميع الناس سواء كانوا من اليهود أو النصاري أو املشركني ،وليست
59
خاصة بأحد من الفرق الضالة ،كما ظن بعض املفسرين.
وقد اختارهذا القول مجاعة من املفسرين كما قال السمعاين:
" أي :تخاصمون يف اهلل ،وقد بيننا حجتهم اليت تعلقوا هبا ،واملخاصمة يف اهلل أهنم كانوا يقولون :حنن أوىل باهلل
منكم)60وقال البغوي" تخاصمون يف دين اهلل تعاىل نبيه صلى اهلل عليه وسلم)61وقال الزحمشري"تخاصمون يف دينه
د ما استجاب له الناس ودخلوا يف اإلسالم ،لريدوهم إىل دين اجلاهلية"62وبه قال البيضاوي 63والنسفي 64
ِمن بـع ِ
ّ
ْ َْ
65
وابن كثري وغريهم".

فأنت ترى أن الراجح هو ما ذهب إليه الشيخ والعلماء الذين ذكرت يف دراسة النص،وهو الصحيح – إن شا
ء اهلل – على أساس هذه القاعدةالرتجيحة ،جيب محل نصوص الوحي على العموم  ................أي ال
بد أن حيمل نص الوحي على املعىن العام الشامل ما مل يرد دليل واضح للتخصيص .واهلل أعلم بالصواب.
القاعدة الخامسة :یجب حمل كالم اهلل تعالى على المعروف من كالم العرب دون الشاذ والضعيف

والمنكر.

جيب على املفسر أن يفسر القرآن على أحسن الوجوه واحملامل ،وحيمل العادات واملعاين والعرف
الذي نزل به القرآن والسنة ،دون مااخرتع واستجد بعد التنزيل ،ألن كالم اهلل نزل يف أفصح الصورة وكذلك
يف أفصح اللغات وأشهرها،لذا ال جيوز أن يعدل منها إىل ما ليس له مقام يف دين اهلل تعاىل ،ولذا نرى
املفسرين ومنهم الشيخ أمريعلي الذي اعتمد هبذه القاعدة يف تفسريه وأذكرمنها أمثلة فيمايلي عند قوله تعاىل:
هل أَتَ َ ِ
اك َحد ُ
يث ْ َ َ
َْ

اشي ِة66
الغ ِ

ذكرالشيخ أقوال العلماء يف معىن كلمة " الْغَ ِ
اشيَ ِة" كما قال ابن عباس والضحاك"إهنا القيامة تغشى الناس
باألهوال" 67وقال ابن جبري"إهنا النار تغشى وجوه الكفار" 68وقيل"إهنا يف هذا املوضع النفخة الثانية للبعث
إلهنا تغشى مجيع اخللق"69قال الشيخ القول األول صحيح يعىن إن املراد من الغاشية هي القيامة،ألهنا معروفة
عند العرب هبذا املعىن70.وقد ذهب إىل هذا الرأي مجاعة من الفسرين كما قال الثعليب "هل أتاك حديث
الغاشية يعين القيامة يغشي كل شيء إال هو ،هذا قول أكثر املفسرين"71وقال الواحدي" القيامة إلهنا تغشى
اخللق" 72وبه قال البغوي73والزحمشري74والرازي75والنسفي76و الشوكاين 77والسمرقندي"78وغريذلك.والراجح
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هو ماذهب إليه الشيخ ومجاعة من الفسرين وهو الصحيح إن شاء اهلل على أساس القاعدة الرتجيحية اليت
ذكرت يف دراسة النص ،ألنه هو األليق واألوفق مع السياق.واهلل أعلم بالصواب
الخاتمة

فقد عشت مع الشيخ أمريعلي رمحه ااهلل تعاىل يف تفسريه زمنا ليس بالقليل ،وحبثي عن قواعد
الرتجيح فيه وخاصة فيما يتعلق باجلانب اللغوي من تفسريه توصلت إىل النتائج التالية:
أمهية الرتجيح ومكانته  ،إذ هو صفوة التفسري وخالصته خاصة إذا كان من عامل حمقق مدقق مثل الشيخ
أمريعلي رمحه ااهلل تعاىل  ،فقد أويت قوة يف الرتجيح واإلستدالل سواء أكان ذلك بالنصوص الشرعية أم باللغة
العربية .ال تخلو ترجيحه من مراعاة القواعد األصولية والتفسريية املتعلقة بالرتجيح ولكنه مل يذكر القاعدة أو
املرجح عند ترجيحه .متيزه يف استخدام ألفاظ الرتجيح  ،فيستخدم عند كل ترجيح صيغ الرتجيح الذي
يناسب للمكان .كان الشيخ رمحه اهلل شخصية علمية حيث نقل أقوال العلماء يف تفسريه ،ومل مينعه أن يقف
مع تلك النقوالت تعقيباَ مناقشة ،ورداَ وتوجيها .إن الشيخ أمريعلي استفاد من مجيع القواعد الرتجيحية
املتعلقة باللغة اليت ترتبط بالعموم والسياق والضمري واإلعراب وغريذلك من النواحي اللغوية استفاده قيمةو
طبقها يف تفسريه تطبيقا جيدا ميكن للقارئ أن يأخذ فكرة طيبة عن قواعد الرتجيح وأصوله يف تفسري كتاب
اهلل تعاىل .إن عامة ترجيحات الشيخ تتفق يف كثري من األحيان مع أقوال كبار علماء اللغة املفسرين املهتمني
باللغة كابن جرير وابن كثري والرازي رمحهم اهلل مجيعا .يطبق أمريعلي قواعد الرتجيح اللغوية يف تفسريه تطبيقا
جيدا دقيقا وكأنه وضعها نصب عينيه.
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