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 ملّخص البحث

وتناول هذا البحث مفهوم العرف وماكنته يف عىل تفسري القرآ ن. العرف تأ ثري جتلية  ىلا  هيدف هذا البحث 

فسري القرآ ن يف ثالث تأ ثري العرف عىل ت  بيان العالقة بني العرف والقرآ ن، مث تناولتطرق ا ىل ال سالم، و 

ليه جهنج الوف  مليف هذا البحث ابنقاط رئيسة. وينهتج الباحث  التحلييل. ومن آ مه النتاجئ اليت توفل ا 

نّ ( 1)البحث:  بطاهل معترب يف طالعرف الصحيح اذلي ل يص ا  دم ابلنصوص الرشعية ول يأ يت الرشع اب 

ا ن العرف هل عالقة وثيقة بتفسري القرآ ن من جانبني. يف جانب، ( 2، )ال سالم، ولها ماكنة عظمية يف الترشيع

اه النص القرآ .ي. ويف تعترب معرفة العرف آ ايم نزول الويح من العوامل اليت تعني عىل قوة الاس تنباط جت

جانب آ خر، وق  القرآ ن موقفا حاسام يف جتلية وضع العرف بعد الزنول، مفنه ما آ قره القرآ ن، ومنه ما هذبه 

نّ ( 3) .وسدده، ومنه ما آ بطهل العرف يكون آ وًل،   :تأ ثري العرف عىل تفسري القرآ ن يتجىل يف ثالث نقاط ا 

ليه املفرس يف بيان ورشح ب العرف يؤثر املفرس يف اختيار اثنيًا،  .عض ال ايت القرآ نيةاملرجع اذلي يرجع ا 

العرف قد يساعد اثلثًا،  .املجهنج والاجتاه والطريقة واللون والصبغة املعينة يف معهل التفسريي جتاه القرآ ن

 املفرس يف تقدمي فورة واقعية حول كيفية تطبيق وتزنيل آ ية معينة عىل آ رض الواقع.

 اللكامت املفتاحية: العرف، تفسري القرآ ن، تأ ثري العرف عىل التفسري.

 

 

 

  

__________________________ 
* Makalah ini disampaikan pada Seminar Internasional dengan Tema “Memperkuat  Pendidikan 

Berbasis Kearifan Lokal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang diselenggarakan oleh KOPERTAIS 
Wil IX SUMUT pada hari Kamis, 2 Maret 2017 di Aula Gedung Pasca Sarjana UIN-SU. 
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Abstrak 

 

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kearifan lokal (local wisdom) 

terhadap penafsiran al-Qur’an. Dalam makalah ini dikaji seputar pengertian kearifan 

lokal (local wisdom) dan kedudukannya dalam Islam. Dibahas pula hubungan antara al-

Qur’an dan kearifan lokal. Dan di akhir tulisan dianalisa pengaruh kearifan lokal 

terhadap penafsiran al-Qur’an dalam tiga point utama. Makalah ini ditulis dengan 

metode deskriptif analitis. Diantara hasil penelitian yang paling utama: (1) Kearifan 

lokal yang benar dan diakui dalam Islam adalah yang tidak bertabrakan dengan nash – 

nash syar’i dan syara’ tidak pula membatalkannya. Kearifan lokal seperti ini menduduki 

posisi penting dalam Islam. (2) Al-Qur’an sangat berhubungan erat dengan kearifan 

lokal. Hal ini dapat dilihan dari dua sisi; pertama, memahami kearifan lokal di era 

turunnya wahyu merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan 

kemampuan mengintisarikan kandungan al-Qur’an dan kedua Al-Qur’an mengambil 

posisi yang sangat tegas terhadap kearifan lokal yang berkembang di era turunnya 

wahyu, ada yang diakui keberadaannya, ada yang dimodifikasi agar sejalan dengan 

Islam, dan adapula yang dibatalkan. (3) Pengaruh kearifan lokal terhadap penafsiran al-

Qur’an terlihat dari tiga point: (a) Kearifan local menjadi rujukan para mufassir dalam 

menjelaskan dan menerangkan makna ayat yang sifatnya umum dalam al-Qur’an, (b) 

kearifan lokal juga mempengaruhi pilihan seorang mufassir dalam menentukan metode, 

cara, corak, dan warna tafsiran dalam karyanya, (c) Kearifan lokal juga membantu 

seorang mufassir dalam mengemukakan gambaran realistis bagaimana suatu ayat 

diterapkan dan dipraktekkan dalam keseharian. 

 

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Tafsir al-Qur’an, Pengaruh Kearifan lokal terhadap Tafsir 

al-Qur’an. 
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 املقدمة . آ  

ن موضوع   ماكنهتا يف ال سالم. يمهيةات اليت ينبغي آ ن يتناولها الباحثون وذكل ل  وضوعامل من العرفا 

ل آ ن هذا املوضوع. قدميًا وحديثاً  والفقهاء دث عنه ال فوليونوقد حت مع ازدايد مطالبة الناس برضورة  ا 

، خافة فامي تتعلق ما زال حباجة ا ىل حبث ودراسةتشكيل النظام الرتبوي املبين عىل العرف الصحيح 

ل  هذا املوضوع ادلراسات السابقة يف عليه. ومن اجلدير ابذلكر، آ نوتأ ثري العرف  هبتدريس القرآ ن وتفسري 

دراسة متعمقة تشمل لك جزئيات املوضوع. جفاءت هذه ادلراسة لتضي  هجدًا  - آ عمفامي-توجد بيجهنا 

 متواضعًا ا ىل هجود السابقني، وتغطي النقص فيه.

 وحتاول هذه املقاةل ال جابة عىل ال س ئةل الثالثة:

 ما مفهوم العرف وما ماكنته يف ال سالم؟ ( آ  

 سريه ابلعرف؟كي  اكنت العالقة بني القرآ ن وتف  ( ب

  العرف عىل تفسري القرآ ن؟ريأ ثتما  ( ت

مته اذلي نظّ متر العاملي املؤ يف  يمت تقدميهااليت  تلاملقاوجاءت هذه املقاةل املتواضعة من مضن 

التاسع مبقاطعة فرع ال( KOPERTAIS WIL IX"مكتب تنس يق اجلامعات واملعاهد ال سالمية )

آ وساط اجلامعات واملعاهد "حنو تقوية النظام الرتبوي املبين عىل العرف يف  حول موضوعسومطرة الشاملية 

 ة".ال سالمي

وآ ن ينفعين هللا والقراء الكرام هبذا العمل آ سأ ل هللا آ ن يكون هذا العمل خالصًا لوهجه الكرمي، 

 املتواضع.

 

 العرف وماكنته يف ال سالم . ب

العرف لغة: هو املتعارف عليه بني الناس
1

 ، فقد تعددت تعريفاته كام ييل:. بيامن يف الافطالح

و تراك.آ  و فعال آ  سواء اكن قول  ،الشارعمور ادلنيا من غري حظر من آ  من  لفه جممتعآ  ما العرف هو   (1
2

 

__________________________ 
1
 .111، 111، ص11جت: دار فادر، د.ت(، )بريو، لسان العربابن منظور،   



4 
 

.ما اس تقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع ابلقبولالعرف هو  (2
3

 

ما اس تقر يف النفوس، واس تحسنته العقول، وتلقتـه الطبـاع السلميـة ابلقبول، واس متر العرف هو  (3

.الناس عليه مما ل ترده الرشيعة وآ قرهتم عليه
4
 

ما اس تحس نه ص التعري  الافطاليح للعرف بناء عىل التعريفات السابقة بأ نه وميكن اس تخال

  الناس واس تقر يف نفوسهم، واعتادوا عليه من قول آ و فعل مما ل يتعارض مع النصوص الرشعية القطعية.

ل ما تعارف عليه الناس من  ّن العرف يف حقيقته ل جيوز آ ن يطلق عليه ا  ابلنظر ا ىل القرآ ن، ا 

ل الطيبة واملعتقدات الصحيحة. آ ما ما تعارف عليه الناس من ال عامل ابخبيثة واملعتقدات الفاسدة فال ال عام

ن لكمة املعروف مأ خوذة من العرف، آ ي آ ّن ف تعرفه طرة ال نسان ينبغي آ ن يطلق عليه مسمى العرف. ا 

ناكراً  ، آ ياملنكر ضّده لكمة، و من دون تعلمي آ فاًل ابتداءً   . ابتداء من دون تعلمي تنكره النفوس ا 

. ﴾َوَآْعِرْض َعِن الَْجاِهِلنيَ  ُخِذ الَْعْفَو َوْآُمْر اِبلُْعْرِف ﴿: 111يقول هللا تعاىل يف سورة ال عراف ال ية 

نسان ، ما تعرفه الفطر السلمية بداهةً  املأ مور به يف ال ية السابقة يه العرفف آ فل يف فطرة سلمية فلال 

، وحيب ب الرمةوحي، ب ال نصافوحيدق، ب الصحي ه، ال نسان آ فل فطرتويف ه.، ويف آ فل جبلتهتركيب

.ل خالقية اليت فطر ال نسان علهياالقمي ا
5
وملا آ مر هللا س بحانه نبيه ابل مر به اكن ذكل داًل عىل اعتباره يف  

ل ملا اكن لل مر به فائدة .الرشع، وا 
6
 

لكمة عادة مش تقة من العود، يقال: يف الاس تعامل الشائع كثريا ما اقرتن لفظ العرف بلفظ العادة. 

تأ يت مبعىن ادليدن، وادليدن ادلآ ب عاد يعود عودة، ومسيت ابلعادة ل ن فاحهبا يعاودها مرة بعد مرة، و 

.والاس مترار عىل اليشء
7
 

 وقد عرف العلامء العادة بتعريفات عديدة نذكر مجهنا:

__________________________ 
2
 .111ص(، م.1191، 2الرشكة املتحدة للتوزيع، ط :دمشق)، املناجه ال فوليةادلريين، فتحي   

3
 .119ص (،م1191، دار الكتاب العريب :بريوت) ،التعريفاتاجلرجا.ي، دمحم بن عيل   

4
 .12ص(، م.1111، دار الكتاب اجلامعي :لقاهرةا)، آ ثر العرف يف الترشيع ال ساليملنجار، ا الس يد فاحل عوض  

5
 .135، ص1ج ،.(2)بريوت: دار الفكر، ط رش يد رضا، تفسري املنار،دمحم   

6
 .213ص(، م1111، 3دار القم، ط :دمشق)، آ ثر ال دةل اخملتل  فهيا يف الفقه ال ساليمالبغا،  مصطفى ديب  

7
، 1، جلسان العرب. ابن منظور، 191، ص1ج(، م.1111، دار اجليل :بريوت)، معجم مقاييس اللغةبن فارس، آ مد   

 .311ص
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.قبوةل عند الطباع السلمية"قيل بأ هنا: "عبارة عام يس تقر يف النفوس من ال مور املتكررة امل  (1
8

 

ليه م وقيل بأ هنا: "ما اس متر الناس علـيه عىل حمك العقول، (2 .رة بعد مرة"وعادوا ا 
9

 

ىل مجيع البالد آ و بعضها"وقيل بأ هنا: "غلبة معىن من املعا.ي ع (3
10

 

تكرر من غري عالقة عقلية"وقيل بأ هنا: "ال مر امل  (1
11

 

ما اعتاده الناس واس تقر يف نفوسهم من آ قوال وآ عامل  ميكننا القول بأ ن العادة يهبناء عىل ما بق، 

 من غري عالقة عقلية.

ل آ ن هناك فرق بيجهنام. فعىل الرمغ من آ ن معىن  لوف ابخاص أ  امل ءيه اليش ةالعادلّك مجهنام متقارب ا 

ّن لوف ابخاص جبامعأ  ما العرف فهو املة، وآ  و جبامعآ  بفرد  مع من العرف متع فهاي ال  امل فرد و التشمل   ةالعادة. ا 

.خصذلكل فهو ال   ،اذلي يكون للمجمتع فقط
12
 

 ية. عراف دين آ  ، و ةنيويعراف دآ  ىل ا  العرف  ينقسم  يرى العلامء آ نّ 

ّن ال عراف ادلينية تعين آ   ، ةول يف اللغ رشعياً  اً ق الشارع احلمك عىل لفظ مل جيعل هل حدّ ن يعلّ ا 

ه : مامل حيدّ عند العلامء ةوالقاعد. ول لغة الشارع احلمك عىل لفظ مل حيد رشعاً  قن يعلّ آ  يه  ةعراف ادلينيفال  

والا  ةن حيده الرشع والا فاللغآ  هذا هو الرتتيب فالرتتيب . ه العرفحدّ  ةه اللغومامل حيدّ  ة،ه اللغالرشع حدّ 

 فالعرف .

 ة. فعليال عراف ال  ، و ةقوليالعراف ل  ة يف نظر العلامء تنقسم ا ىل اعراف ادلنيويال   بيامن

ّن  .اس تخدام لفظ الودل واملثال عىل ال عراف القولية  قه هللازن دمحما ر آ  ذا قيل ا  كثريا من املمتعات ا 

طلق عىل اذلكر وعىل تلغة يف الالودل لكمة ن آ  نه ذكر، مع آ  بادر لذلهن ت ي  س بوع القادم فقدوعقيقته ال   بودلد 

ان يف ويفيد ،ن يف التوريثوهذا يفيدان ال  ًا. املمتع يسمى ذكر  الودل يف عرف ،ل :ومع ذكل حنن نقول .نىثال  

  ة.غريه مثل الهب

__________________________ 
8
براهمي   (، م1193 ،دار الفكر :دمشق)حتقيق: دمحم مطيع احلافظ، ال ش باه والنظائر، ابن جنمي،  املعروف بـ زين ادلين بن ا 

 . 101ص
9
 .199، صالتعريفاتاجلرجا.ي،   

10
 .  129ص(، م.1113، 2مكتبة مصطفى احلليب، ط :القاهرة)، معني احلاكمالطرابليس،  عالء ادلين عيل بن خليل  

11
 .310، ص1ج (، م1115، دار الفكر :بريوت) ،التقرير والتحبريابن آ مري احلاج،   

12
 .31م(، ص 1111مطبعة جامعة دمشق، ، )دمشق: آ فول الفقهمصطفى الزرقا،   
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ويشرتي  ،يت ابلهداايأ  يت ابخاطب متله  فيأ  ي بةيف ابخط ة، نيويادل ةعراف الفعليال   املثال عىل ماآ  

تعترب من  لىت هبا آ  الهدااي اليت فتكل  ة،واحملب ةوبيجهنام املود ،ويعطهيا مايعطهيا ،ليس من املهر شيئاً  ،اذلهب

منا يه املهر  . مجهنا حىت لو عقد علهيا خذ شيئاً أ  ن يآ  فال جيوز هل  ،عن املهر ةهدااي خارج، وا 

العرف تبار الصحة والبطالن ينقسم العرف ا ىل قسمني: العرف الفاسد والعرف الصحيح. فابع 

هو ما تعارفه الناس من آ قوال وآ فعال تصطدم مع النص الرشعي القطعي. كتعارفهم عىل الفاسد )الباطل(، 

امل ابلراباحلل  ابلطالق، والتع
13

 .، وحنوه. وهذا النوع من العرف ل حيتج به

مع النصوص الرشعية  هو ما تعارفه الناس من آ قوال وآ فعال مما ل يتعارضالصحيح، العرف بيامن 

القطعية
14

عىل عقد السم، والاس تصناع . كتعارفهم
15

. وهذا العرف هو اذلي حيتج به لكن مضن الرشوط 

آ و آ غلهبم  آ ن يكون العرف غالبًا آ و مطردًا، آ ي آ ن يتعارفه لك الناس يف املمتع :اليت وضعها ال فوليون، ويه

ن اكن خافًا آ ن يتعارفه لك آ و آ غلب آ هل البدل، آ و آ هل املهنة. فلو ابع خشص ل خر بضاعة  ن اكن عامًا، وا  ا 

بدرامه آ و داننري، واكان يف بدل اختلفت فيه النقود مع الاختالف يف املالية والرواج انرصف البيع ا ىل ال غلب 

برة عليه معاًل ابلعرفل نه هو املتعارف. ومثهل: استئجار ابخياط فابخ  .يط وال 
16
 

والعادة املطردة تزنل مزنةل الرشط، فاملعروف عرفًا اكملرشوط رشعًا، فلو هجز الرجل ابنته هجازًا، 

ملاكً ل  مث ادعى آ نه عارية ومل تكن عنده بينة، فا ن اكن العرف يقيض بأ ن ال ب يدفع ذكل اجلهاز ،ودفعه لها

.عارية ل يقبل قوهل
17
 

ليه فهيا. فالعرف آ ن يكون ا لعرف مقاراًن للنص، آ ي آ ن يكون قامئًا عند وقوع الترصفات اليت يرجع ا 

منا هو املقارن السابق دون املتأ خر، ذلا قيل: "ل عربة ابلعرف ال طارئ"اذلي حتمل عليه ال لفاظ ا 
18

. وهذا 

 الرشط حمل خالف بني ال فوليني

__________________________ 
13

 930، ص2ج(، م1195، دار الفكر :دمشق)، ال ساليم آ فول الفقهالزحييل، وهبة   
14

 211ص د.ت(، دار الفكر العريب، :القاهرة) ،آ فول الفقهآ بو زهرة،   
15

، 2ج(، م1113، لميةدار الكتب الع  :بريوت)قيق: آ بو الوفا ال فغا.ي، حت  ،آ فول الرسخيسالرسخيس،  دمحم بن آ مد  

 203ص
16

 .103، صال ش باه والنظائرابن جنمي،   
17

 .103املرجع نفسه، ص   
18

 .101املرجع نفسه، ص   
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 القرآ ن وعالقته ابلعرف . ت

ن آ لصق العلوم ابلقرآ ن هو عم التفسري. و  من الفرس مبعىن الكش  و البيان،  التفسري لغة مش تقا 

ذا آ لقت خامرها عن وهجا، و  ذا آ ضاء، و سفرت املرآ ة سفورا ا  و قيل هو مقلوب السفر نقول آ سفر الصبح ا 

.مسي السفر سفرا ل نه يسفر عن آ حوال و ففات الرجال
19
 

 :دت تعريفات آ هل العم هلآ ما من الناحية الافطالحية فقد تعدّ 

"عم يبحث فيه عن  هـ بقوهل:111حمليط آ بو حيان ال ندليس املتوىف س نةفقد عرفه فاحب البحر ا (1

كيفية النطق بأ لفاظ القرآ ن و مدلولهتا و آ حاكهما ال فرادية و الرتكيبية و معانهيا اليت حتمل علهيا حال 

."الرتكيب و تامتت ذكل
20

 

ارات النازةل فهيا مث عم نزول ال ية وسورهتا وآ قافيصها وال شعرفه ال مام الزركيش بقوهل: "و   (2

ترتيب مكهيا ومدنهيا وحممكها ومتشاهبها وانخسها ومنسوخها وخافها وعامهتا ومطلقها ومقيدها ومجملها 

."ومفرسها
21

 

عرفه الش يخ دمحم عبد العظمي الزرقا.ي بقوهل:"عم يبحث فيه عن القرآ ن الكرمي من حيث دللته و  (3

عىل مراد هللا تعاىل بقدر الطاقة البرشية".
22
  

نّ  معني عىل فهم الكم هللا عز وجل؛ ومعرفة مراده، ومن آ ويت فهم  خري هتفسري و  القرآ ن دراسة ا 

ويف حصيح البخاري وغريه من حديث آ يب حجيفة السوايئ ريض هللا عنه قال:  .كثرياً  القرآ ن فقد آ ويت خريًا 

ل ما يف كتاب هللا؟ ل، واذلي فلق احلبَّة  »قال:  قلت لعيل ريض هللا عنه: هل عندمك يشء من الويح ا 

__________________________ 
19

. 535، حتقيق فوان داوودي، )دمشق: دار القم، د.ت(، صاملفردات يف غريب القرآ نانظر: الراغب ال ففها.ي،   

 .11، ص1، )تونس: ادلار التونيس ية للنرش، د.ت(، جالتنويرتفسري التحرير و وانظر آ يضًا: حمم الطاهر بن عاشور، 
20

تقان يف علوم القرآ نجالل ادلين الس يوطي،    حياء الكتب العربية، د.ت(، جال   .152، ص 2، )بريوت: دار ا 
21

حياء الكتب العربية، )بريوت: الربهان يف علوم القرآ نبرهان ادلين الزركيش،     .119، ص 2م(، ج 1111، دار ا 
22

، 2، د.ت(، ج 3، طمطبعة عيىس البايب احلليب ورشاكه، )مرص: مناهل العرفان يف علوم القرآ نبد العظمي الزوقا.ي، ع   

 .3ص 
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ل فهًما يعطيه هللا رجاًل يف القرآ ن، وما يف هذه الصحيفة  قلت: وما يف الصحيفة؟.« وبرآ  النسمة ما آ علمه ا 

 الَعْقُل، وِفاَكك ال سري، وآ ن ل يقتل مسم باكفرد » قال: 
23

». 

ذ يُس تخرج به من العم يشٌء كثريٌ  فَهْمَ ل شّك آ ّن   مبارك ل حُيّد ول القرآ ن َمعني ل ينضب، ا 

يُس تقىص، والناس يتفاوتون يف فهم القرآ ن تفاواًت كبريًا؛ فيقرآ  الرجالن من آ هل العم ال ية الواحدة؛ فيظهر 

ل حدهام من العم هبا ومبا تضمنته من املعا.ي واللطائ  البديعة آ ضعاف ما يظهر لصاحبه، وهذا آ مر معروف 

 .مش هتر بني آ هل العم

عالم املوقعني قال ابن القمي واملقصود تفاوت الناس يف مراتب الفهم يف النصوص، وآ ن ": يف كتابه ا 

مجهنم من يفهم من ال يِة ُحْكامً آ و ُحمْكني، ومجهنم من يفهم مجهنا عرشة آ حاكم آ و آ كرث من ذكل، ومجهنم من 

شارته وتنبهيه واعتباره، و  ميائه وا  آ خصُّ من هذا وآ لطُ  يقترص يف الفهم عىل جمرد اللفظ دون س ياقه ودون ا 

ه ا ىل نّصد آ خر متعلّق به؛ فيفهم من اقرتانه به قدرًا زائدًا عىل ذكل اللفظ مبفرده، وهذا ابب جعيب من  مَضُّ

ل النادُر من آ هِل العِم؛ فا نَّ اذلهن قد ل يشعر ابرتباط هذا هبذا وتعلقه به، وهذا كام  فهم القرآ ن ل يتنبَّه هل ا 

والوادلات يرضعن آ ولدهن حولني ﴿مع قوهل:  ﴾ومهل وفصاهل ثالثون شهرا﴿: فهم ابن عباس من قوهل

ل السورِة وآ خرِها آ نَّ الالكةَل  ﴾اكملني آ نَّ املرآ ة قد تدُل لس تِة آ شهر، وكام فهم الصّديق من آ ية الفرائِض يف آ وَّ

."ْن ل َودَل هُل ول وادلمَ 
24
 

ن احلديث عن العالقة بني   ني العرف ميكن تناولها من جانبني:بو  القرآ نا 

 هو ماكنة معرفة العرف وآ ثرها يف تفسري القرآ ن.  اجلانب ال ول: 

معرفة  اط يف تفسري نصوص القرآ ن يهمن العوامل املهمة اليت تعني عىل قّوة الاس تنبمن املعلوم آ نه 

 آ عراف وعادات العرب يف عرص نزول الويح. وقد آ شار العديد من العلامء ا ىل هذا ال مر يف كتاابهتم، مجهنا:

__________________________ 
23

سامعيل البخاري،    ، دار ابن كثري :بريوت، حتقيق دمحم ديب البغا، )اجلامع الصحيح املشهور بصحيح البخاريدمحم بن ا 

 .2992، رمق احلديث 1110، ص 2ل سري، جم(، كتاب اجلهاد والسري، ابب فاكك ا1191
24

عالم املوقعني عن رّب العاملنيابن قمي اجلوزية،     . 311، ص1م(، ج 1113، دار اجليل :بريوت، )ا 
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ِينَّي، وَ " :قال العالمة الشاطيب يف كتابه املوافقات (1 ِمّ ِيَعِة ِمِن اِتَّباعِ َمْعهُوِد اْلُ َُّه َل بُدَّ يِف فَهِْم الرشَّ مُهُ َآن

، فاََل يَِصحُّ  تَِمرٌّ ْم ُعْرٌف ُمس ْ ْن اَكَن ِللَْعَرِب يِف ِلَساهِنِ
ِ
ْم، فَا يَن نََزَل الُْقْرآ ُن ِبِلَساهِنِ ِ  الُْعُدوُل َعْنُه الَْعَرُب اذلَّ

َرى يِف فَهِْمهَا عىََل  ْن لَْم يَُكْن مَثَّ ُعْرٌف، فاََل يَِصحُّ َآْن جُيْ
ِ
ِيَعِة، َوا ." َما َل تَْعرِفُهُ يِف فَهِْم الرشَّ

25
 

عند حبثه آ س باب حتصيل عم القرآ ن الكرمي :" َوِمْن َذكِلَ َمْعرِفَُة عَاَداِت الَْعَرِب  الشاطيب آ يضاً  قالو  (2

ْن مل يكن مث سبب خاص ل بد ِلَمْن َآَراَد ا
ِ
ْوَض لْخَ يِف َآْقَواِلهَا َوَآفَْعاِلهَا َوَمَجاِري َآْحَواِلهَا َحاةَلَ التَّزْنِيِل، َوا

لَّ هِبَ 
ِ
ُر الُْخُروُج ِمجهْنَا ا َّيِت يُتََعذَّ ْشاَكَلِت ال

ِ
َبِه َواْل لَّ َوقََع يِف الش ُّ

ِ
ِذِه الَْمْعرِفَِة ".يِف ِعْمِ الُْقْرآ ِن ِمنُْه، َوا

26
 

ومعرفة عادات العرب تعني عىل فهم كثري ...: "كتابه التفسري واملفرسونقال دمحم حسني اذلهيب يف و  (3

َّيِسُء ِزاَيَدٌة يِف اْلُكْفِر﴾.. وقوهل: ﴿َولَيَْس من ال اي ََّما الن ن
ِ
ت الىت لها فةل بعاداهتم، مفثاًل قوهل تعاىل: ﴿ا

ل ملن عرف عادات العرب ىف  الرِْبُّ ِبأَن تَأْتُوْا الُْبُيوَت ِمن ُظهُوِرَها﴾. ل ميكن فهم املراد منه، ا 

"اجلاهلية وقت نزول القرآ ن.
27

 

ال زمنة و العادات وال حوال عند العرب لها آ ثر يف تفسيـــر النُُّصـــوص القول بأ ّن ، ميكن ومما س بق

نوا ابتداًء مه اخملاطبون ل هنم اك ،الويح وعهد الصحابة رضوان علهيم الُقْرآ ِنية و النَّبَـــوية يف عهد نزول

 .وهذا ال مر يشري ا ىل وجود عالقة وثيقة بني العرف وتفسري القرآ ن .ابلويح

عهم، آ حضى للعرف والعادة عند املفرسين الفقهاء وملا اكن القرآ ن مقصد املفرسين عىل اختالف تنوّ 

اذلين عنوا بأ حاكم القرآ ن آ يمهية كربى لتقامسها الوىح النازل ابل حاكم الفقهية، حيث قال العلامء: ا ن ما نزل 

به الوىح من ال حاكم الفقهية ينقسم ا ىل قسمني:
28
 

آ ن ل يتأ ثر كثريًا ابختالف البيئات وال قالمي وال عراف والعادات، وجتدد ال حداث  آ وًل: ما من شأ نه

وتقلّب الظروف، وهذا قد قّررت آ فول مسائهل، وفّصلت آ حاكمه تفصياًل وافيًا، ومع هذا اكن تفصياًل 

ذا دعا داعيه. مثل اجهتادات الفاروق يف حمك الرسقة يف عام الرمادة ، وتأ خريه يفسح الطريق لالجهتاد ا 

 الصدقة، وغريها.

__________________________ 
25

 .131، ص 2م(، ج1111، دار ابن عفان ، )السعودية:املوافقات يف آ فول الرشيعةآ بو ا حساق الشاطيب،   
26

 .111، ص 1املرجع نفسه، ج   
27

 .11، ص1، )القاهرة: مكتبة وهبة، د.ت(، جالتفسري واملفرسونحسني اذلهيب، دمحم   
28

 .1، ص1، )الكويت: وزارة ال وقاف الكويتية، د.ت(، جموسوعة الفقه ال ساليمانظر:   
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اثنيًا: ما من شأ نه آ ن يتأ ثر تأ ثرًا ملحوظًا ابلعوامل املذكورة السابقة، وهذا اكنت هل القواعد اللكية 

املرنة اليت تصلح للّك زمان وماكن وبيئة، وتتسع حلاجات الناس، وتفتح لالجهتاد يف آ حداهثا اباًب واسعًا. 

منا رشعها  هللا ملصاحل العباد تفّضاًل منه، وتقوم عىل حتقيق سعادهتم يف ادلارين. مثل وهذه ال حاكم بنوعهيا ا 

فات ال مام عىل الرعية لكوهنا منوطة ابملصلحة، كفرضه عىل الرضائب وبعض جوانب التأ مني، وكترصّ 

 الفالحني زراعة معينة ل ّن عدهما يرّض ابلبالد.

ّن معرفة العرف والعادة من رضوراي ت املفرس الفقيه كغريه من املفسريين، بل ا ن واجلدير ابذلكر، ا 

منا  العادة قد تنفرد ابحلمك عند عدم وجود النّص. وقد قال عيل حيدر يف كتابه درر احلاكم: "والعرف والعادة ا 

ذا ورد النّص مُعَِل  ثباته، فا  ذا مل يرد نّص رشعي يف ذكل احلمك املراد ا  ثبات احلمك الرشعي ا  جتعل حكامً ل 

مبوجبه."
29
 

اهامتم القرآ ن ببيان املوق  اذلي ل بد من اختاذها جتاه آ عراف وعادات الناس آ ايم اجلانب الثا.ي: و 

 نزول الويح.

ث القرآ ن عن آ عراف وعادات العرب آ ايم نزوهل، جيد ن آ معن النظر ا ىل القرآ ن الكرمي وكي  حتدّ م

القرآ ن وق  من تكل العادات وال عراف طبيبًا معاجلًا، وانحصًا آ مينًا، وحكاميً علاميً، حيث وضع ال مور يف  آ نّ 

ا ىل هتذيب وتسديد، لريىق بعد ذكل نصاهبا، فأ قّر ما يس تحق ال قرار لعموم نفعه، وهّذب وسّدد ما حيتاج 

 ا ىل مصاف القبول، وآ بطل ما مّع فساده.

ّن القرآ ن   قّسم عادات العرب وآ عرافهم آ ايم نزول الويح ا ىل ثالثة آ قسام رئيسة، كام ييل:ا 

قرار القرآ ن لعادة اجلوارهتقسم من العادات وال عراف اليت آ قرها القرآ ن الكرمي. ومن آ مثل (1 ا ا 
30
 ،

قرار عادة  تويل توثيق العهد ونقضه برجل من القبيةلوا 
31

قرار عادة تعظمي حرمات البيت ، وا 
32
 ،

قرار السقاية وا 
33

قرار احلجابة ، وا 
34

شعاره قرار تقليد الهدي وا  ، وا 
35

 ، وغريها.

__________________________ 
29

 .111، ص1، )بريوت: دار اجليل، د.ت(، جدرر احلاكم يف رشح جمةّل ال حاكمعيل حيدر،   
30

لهيا ال   ِ مُثَّ ﴿: 5قرآ ن يف سورة التوبة ال ية هذه العادة آ شار ا  َم اَّللَّ َتَجاَرَك فَأَِجْرُه َحىتَّ يَْسَمَع الَكَ ْن َآَحٌد ِمَن الُْمرْشِِكنَي اس ْ
ِ
َوا

ُْم قَْوٌم َل يَْعلَُمونَ   ﴾َآبِْلْغُه َمأَْمنَُه َذكِلَ ِبأهَنَّ
31

لهيا القرآ ن يف سورة   يَن عَاَهْدُُتْ ِمَن الُْمرْشِِكنيَ  بََراَءةٌ ﴿: 1التوبة ال ية  هذه العادة آ شار ا  ِ ىَل اذلَّ
ِ
ِ َوَرُسوهِلِ ا  ﴾ِمَن اَّللَّ

32
لهيا القرآ ن يف سورة    ﴾َوَمْن َدَخهَلُ اَكَن آ َِمنًا﴿: 11آ ل معران ال ية  هذه العادة آ شار ا 
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قسم من العادات وال عراف اليت قام القرآ ن بهتذيهبا وتسديدها. ومن آ مثلهتا هتذيب عادات وآ عراف  (2

بني الفأ ل والطرية العرب العقدية املساواة
36

، وهتذيب عادة التفاخر ابل ابء
37

، وهتذيب عادة رفع 

الصوت
38

، وهتذيب عادة التحية
39

، وهتذيب عادة احلرمان من املرياث
40

، وهتذيب عادة التعدد يف 

الزوجات
41

، وهتذيب عادة ال يالء
42

، وهتذيب عادة الظهار
43

، وهتذيب عادة الطالق
44

، والهتذيب 

ابلعدة
45

ل حداد، وهتذيب عادة ا
46

، وهتذيب عادة التغيري يف ال شهر احلرم
47

، وهتذيب عادة اجلدال 

يف احلج
48

، وهتذيب عادة اتباع الهوى يف الرآ ي
49

 ، وغريها.

__________________________ 
33

لهيا القرآ ن يف سورة   ِ  َآَجَعلمُْتْ ِسقَايََة الَْحاّجِ ﴿: 11التوبة ال ية  هذه العادة آ شار ا  َمَن اِبَّللَّ اَرَة الَْمْسِجِد الَْحَراِم ََكَْن آ َ َومِعَ

اِلمِ  ُ َل هَيِْدي الْقَْوَم الظَّ ِ َواَّللَّ تَُووَن ِعْنَد اَّللَّ ِ َل يَس ْ ِخِر َوَجاَهَد يِف َسِبيِل اَّللَّ  ﴾نيَ َوالَْيْوِم اْل َ
34

لهيا القرآ ن يف سورة   نَّ ا﴿: 19النساء ال ية  هذه العادة آ شار ا 
ِ
َذا َحمَكْمُتْ بنَْيَ ا

ِ
ىَل َآْهِلهَا َوا

ِ
وا اْلََمااَنِت ا َ يَأُْمُرمُكْ َآْن تَُؤدُّ َّللَّ

يًعا بَِصرًيا َ اَكَن مَسِ نَّ اَّللَّ
ِ
ا يَِعُظمُكْ ِبِه ا َ ِنِعمَّ نَّ اَّللَّ

ِ
مُكُوا اِبلَْعْدِل ا  ﴾النَّاِس َآْن حَتْ

35
لهيا القرآ ن يف سورة   هَْر الَْحَراَم َوَل ﴿: 2ية املائدة ال   هذه العادة آ شار ا  ِ َوَل الشَّ لُّوا َشَعائَِر اَّللَّ يَن آ ََمنُوا َل حُتِ ِ َا اذلَّ اَي َآهيُّ

 ﴾الْهَْدَي َوَل الَْقاَلئِدَ 
36

لهيا القرآ ن يف سورة   ِ ﴿: 19النساء ال ية  هذه العادة آ شار ا  نٌَة يَُقولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِد اَّللَّ ْن تُِصهْبُْم َحس َ
ِ
ِّئٌَة  َوا ْن تُِصهْبُْم َسي

ِ
َوا

ِ فََماِل َهُؤَلِء الْقَْوِم َل ياََكُدوَن يَْفقَهُوَن َحِديثًا  ﴾يَُقولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك قُْل لُكٌّ ِمْن ِعْنِد اَّللَّ
37

لهيا القرآ ن يف سورة   َذا قََضْيمُتْ َمنَاِسَكمُكْ فَاْذُكرُ ﴿: 200البقرة ال ية  هذه العادة آ شار ا 
ِ
اَبَءمُكْ َآْو َآَشدَّ ِذْكًرافَا َ َكِذْكرمُِكْ آ َ  ﴾وا اَّللَّ

38
لهيا القرآ ن يف سورة   نَّ َآنَْكَر اْلَْفَواِت لََصْوُت الَْحِمريِ ﴿: 11لقامن ال ية  هذه العادة آ شار ا 

ِ
 ﴾َواْغُضْض ِمْن َفْوِتَك ا

39
لهيا القرآ ن يف سورة   َذا حُ ﴿: 95النساء ال ية  هذه العادة آ شار ا 

ِ
وَهاَوا يمُتْ ِبَتِحيَّةد فََحيُّوا ِبأَْحَسَن ِمجهْنَا َآْو ُردُّ  ﴾يِّ

40
لهيا القرآ ن يف سورة   ا الَْوِفيَُّة ﴿: 190البقرة ال ية  هذه العادة آ شار ا  ْن تََرَك َخرْيً

ِ
َذا َحرَضَ َآَحَدمُكُ الَْمْوُت ا

ِ
ُكِتَب عَلَْيمُكْ ا

يِْن َواْلَْقَرِبنَي اِبلَْمْعُرو  ﴾ِف َحقًّا عىََل الُْمتَِّقنيَ ِللَْوادِلَ
41

لهيا القرآ ن يف سورة   ْن ِخْفمُتْ َآلَّ تُْقِسُطوا يِف الَْيتَاَمى فَانِْكُحوا َما َطاَب لمَُكْ ِمَن ﴿: 3النساء ال ية  هذه العادة آ شار ا 
ِ
َوا

ْن ِخْفمُتْ َآلَّ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً 
ِ
َِّساِء َمثىَْن َوثاَُلَث َوُراَبَع فَا  ﴾الن

42
لهيا القرآ ن يف سورة   َ ﴿: 225البقرة ال ية  هذه العادة آ شار ا  نَّ اَّللَّ

ِ
ْن فَاُءوا فَا

ِ
ُُّص َآْربََعِة َآْشهُرد فَا ْم تََرب يَن يُْؤلُوَن ِمْن ِنَساِِئِ ِ ِلذلَّ

 ﴾غَُفوٌر َرِحميٌ 
43

لهيا القرآ ن يف سورة   يَن يَُظاِهُرو﴿: 2املادةل ال ية  هذه العادة آ شار ا  ِ لَّ اذلَّ
ِ
هَاهُتُْم ا ْن ُآمَّ

ِ
ْم ا هَاهِتِ ْم َما ُهنَّ ُآمَّ َن ِمنْمُكْ ِمْن ِنَساِِئِ

ُْم لََيُقولُوَن ُمنَْكًرا ِمَن الْقَْوِل َوُزوًرا هنَّ
ِ
هَنُْم َوا يِئ َودَلْ  ﴾الالَّ

44
لهيا القرآ ن يف سورة   ْمَساكٌ ﴿: 221البقرة ال ية  هذه العادة آ شار ا 

ِ
اَتِن فَا اَلُق َمرَّ ْحَساند  الطَّ

ِ
حيٌ اِب  ﴾ِبَمْعُروفد َآْو ترَْسِ

45
لهيا القرآ ن يف سورة   َّْصَن ِبأَنُْفِسهِنَّ ثاََلثََة قُُروءد ﴿: 229البقرة ال ية  هذه العادة آ شار ا  ب  ﴾َوالُْمَطلَّقَاُت يرََتَ

46
لهيا القرآ ن يف سورة   يَن يَُتَوفَّْوَن ِمنْ ﴿: 231البقرة ال ية  هذه العادة آ شار ا  ِ َّْصَن ِبأَنُْفِسهِنَّ َآْربََعَة َواذلَّ ب مُكْ َويََذُروَن َآْزَواًجا يرََتَ

َذا بَلَْغَن َآَجلَهُنَّ فاََل ُجنَاَح عَلَْيمُكْ ِفميَا فََعلَْن يِف َآنُْفِسهِنَّ اِبلَْمْعُروِف 
ِ
ا فَا  ﴾َآْشهُرد َوَعرْشً

47
لهيا القرآ ن يف سورة   َّمَ ﴿: 31التوبة ال ية  هذه العادة آ شار ا  ن

ِ
لُّونَُه عَاًما ا يَن َكَفُروا حُيِ ِ َّيِسُء ِزاَيَدٌة يِف الُْكْفِر يَُضلُّ ِبِه اذلَّ ا الن

 ُ َم اَّللَّ ُ فَُيِحلُّوا َما َحرَّ َم اَّللَّ َة َما َحرَّ ّرُِمونَُه عَاًما ِلُيَواِطُئوا ِعدَّ  ﴾َوحُيَ
48

لهيا القرآ ن يف سورة   َآْشهٌُر َمْعلُوَماٌت فََمْن فََرَض ِفهِينَّ الَْحجَّ فاََل َرفََث َوَل  الَْحجُّ ﴿: 111البقرة ال ية  هذه العادة آ شار ا 

 ﴾فُُسوَق َوَل ِجَداَل يِف الَْحجِّ 
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بطال عادة عبادة ال واثن (3 قسم من العادات وال عراف آ بطلها القرآ ن الكرمي. ومن آ مثلهتا ا 
50

بطال  ، وا 

عادة نس بة نزول املطر وحنوه ا ىل ال نواء
51

بط ال عادة الاس تعاذة ابجلن، وا 
52

بطال اعتقاد وجود  ، وا 

قلبني يف فدر اذليك اللبيب
53

بطال عادة ادلخول عىل الغري بغري ا ذن ، وا 
54

بطال عادة  ، وا 

الاختالط
55

بطال عادة التربج ، وا 
56

بطال عادة التعري عند الطواف ، وا 
57

بطال عادة اختاذ  ، وا 

ال خدان
58

بطال عادة الريم والقذف ، وا 
59

بطال عادة  وراثة املرآ ة، وا 
60

بطال عادة مراجعة النساء  ، وا 

والاس تخفاف هبن
61

بطال عادة عضل املرآ ة ، وا 
62

بطال عادة زواج الرجل ابمرآ ة آ بيه ، وا 
63

بطال  ، وا 

__________________________ 
49

لهيا القرآ ن يف سورة   ِ َوَرُسوهِلِ َواتَّ ﴿: 1احلجرات ال ية  هذه العادة آ شار ا  ُموا بنَْيَ يََدِي اَّللَّ يَن آ ََمنُوا َل تُقَّدِ ِ َا اذلَّ َ اَي َآهيُّ ُقوا اَّللَّ

يٌع عَِلميٌ  َ مَسِ نَّ اَّللَّ
ِ
 ﴾ا

50
لهيا القرآ ن يف سورة   ورِ ﴿: 30احلج ال ية  هذه العادة آ شار ا   ﴾فَاْجتَِنُبوا الّرِْجَس ِمَن اْلَْواَثِن َواْجتَِنُبوا قَْوَل الزُّ

51
لهيا القرآ ن يف سورة   َذا َآَذْقنَا النَّاَس ﴿: 21يونس ال ية  هذه العادة آ شار ا 

ِ
َذا لَهُْم َمْكٌر يِف َوا

ِ
هْتُْم ا اَء َمس َّ ًة ِمْن بَْعِد رَضَّ َرْمَ

نَّ ُرُسلَنَا يَْكُتُبوَن َما تَْمُكُرونَ 
ِ
ُ َآْْسَُع َمْكًرا ا اَيِتنَا قُِل اَّللَّ  ﴾آ َ

52
لهيا القرآ ن يف سورة   نِْس يَُعوُذونَ ﴿: 5اجلّن ال ية  هذه العادة آ شار ا 

ِ
َُّه اَكَن ِرَجاٌل ِمَن اْل  ﴾ِبرَِجالد ِمَن الِْجّنِ فََزاُدومُهْ َرَهًقا َوَآن

53
لهيا القرآ ن يف سورة   ُ ِلَرُجلد ِمْن قَلَْبنْيِ يِف َجْوِفهِ ﴿: 1ال حزاب ال ية  هذه العادة آ شار ا   ﴾َما َجَعَل اَّللَّ

54
لهيا القرآ ن يف سورة   يَن آ ََمنُوا ِليَ ﴿: 19النور ال ية  هذه العادة آ شار ا  ِ َا اذلَّ يَن لَْم اَي َآهيُّ ِ يَن َملََكْت َآيَْمانمُُكْ َواذلَّ ِ تَأِْذنْمُكُ اذلَّ س ْ

هِرَيِة  اتد ِمْن قَْبِل َفاَلِة الَْفْجِر َوِحنَي تََضُعوَن ِثَيابمَُكْ ِمَن الظَّ َوِمْن بَْعِد َفاَلِة الِْعَشاِء ثاََلُث َعْوَراتد لمَُكْ لَيَْس يَْبلُُغوا الُْحُمَ ِمنْمُكْ ثاََلَث َمرَّ

ُ لمَُكُ  ُ اَّللَّ افُوَن عَلَْيمُكْ بَْعُضمُكْ عىََل بَْعضد َكَذكِلَ يَُبنّيِ ْم ُجنَاٌح بَْعَدُهنَّ َطوَّ ُ عَِلمٌي َحِكميٌ عَلَْيمُكْ َوَل عَلهَْيِ اَيِت َواَّللَّ  ﴾ اْل َ
55

لهيا القرآ ن يف سورة   َذا َسأَلُْتُموُهنَّ َمتَا﴿: 13ال حزاب ال ية  هذه العادة آ شار ا 
ِ
 ﴾عًا فَاْسأَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجابد َوا

56
لهيا القرآ ن يف سورة    ﴾َوقَْرَن يِف بُُيوِتُكنَّ َوَل ترََبَّْجَن ترََبَُّج الَْجاِهِليَِّة اْلُوىَل ﴿: 33ال حزاب ال ية  هذه العادة آ شار ا 

57
لهيا القرآ ن يف سورة   بُوا َوَل  اَي بيَِن آ ََدمَ ﴿: 31ال عراف ال ية  هذه العادة آ شار ا  ُخُذوا ِزينَتمَُكْ ِعْنَد لُكِّ َمْسِجدد َولُكُوا َوارْشَ

بُّ الُْمرْسِِفنيَ  َُّه َل حُيِ ن
ِ
 ﴾ترُْسِفُوا ا

58
لهيا القرآ ن يف سورة   َوآ َتُوُهنَّ ُآُجوَرُهنَّ اِبلَْمْعُروِف ُمْحَصنَاتد غرَْيَ ُمَساِفَحاتد َوَل ﴿: 21النساء ال ية  هذه العادة آ شار ا 

 ﴾تَِّخَذاِت َآْخَداند مُ 
59

لهيا القرآ ن يف سورة   ْمَع َوالَْبرَصَ َوالُْفَؤاَد لُكُّ ﴿: 35ال ْساء ال ية  هذه العادة آ شار ا  نَّ السَّ
ِ
َوَل تَْقُ  َما لَيَْس كَلَ ِبِه ِعْمٌ ا

ُئوًل   ﴾ُآولَِئَك اَكَن َعْنُه َمس ْ
60

لهيا القرآ ن يف سورة   َِّساَء َكْرًها﴿: 11 النساء ال ية هذه العادة آ شار ا  لُّ لمَُكْ َآْن تَرِثُوا الن يَن آ ََمنُوا َل حَيِ ِ َا اذلَّ  ﴾اَي َآهيُّ
61

لهيا القرآ ن يف سورة   َِّساَء فَبَلَْغَن َآَجلَُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروفد َآْو  ﴿: 231البقرة ال ية  هذه العادة آ شار ا  َذا َطلَّْقمُتُ الن
ِ
َوا

ُِحوُهنَّ ِبمَ  ِ َْسّ اًرا ِلَتْعَتُدوا َوَمْن يَْفَعْل َذكِلَ فَقَْد َظَمَ نَْفَسُه َوَل تَتَِّخُذوا آ َاَيِت اَّللَّ ِ عَلَْيمُكْ ْعُروفد َوَل تُْمِسُكوُهنَّ رِضَ  ُهُزًوا َواْذُكُروا ِنْعَمَة اَّللَّ

ءد عَِلمٌي َوَما َآنَْزَل عَلَْيمُكْ ِمَن الِْكتَاِب َوالِْحمْكَِة يَِعُظمُكْ ِبِه َواتَّ  َ ِبلُكِّ يَشْ َ َواْعلَُموا َآنَّ اَّللَّ  ﴾ُقوا اَّللَّ
62

لهيا القرآ ن يف سورة   َِّساَء فََبلَْغَن َآَجلَُهنَّ فاََل تَْعُضلُوُهنَّ َآْن يَْنِكْحَن ﴿: 232البقرة ال ية  هذه العادة آ شار ا  َذا َطلَّْقمُتُ الن
ِ
َوا

َذا تََراَضْوا بَيجهَْنُ 
ِ
ِخِر َذِلمُكْ َآْزََك لمَُكْ وَ َآْزَواهَجُنَّ ا ِ َوالَْيْوِم اْل َ ُ يَْعَمُ َوَآنمُْتْ َل ْم اِبلَْمْعُروِف َذكِلَ يُوَعظُ ِبِه َمْن اَكَن ِمنْمُكْ يُْؤِمُن اِبَّللَّ َآْطهَُر َواَّللَّ

 ﴾تَْعلَُمونَ 
63

لهيا القرآ ن يف سورة   َُّه اَكَن َوَل تَْنِكُحوا ﴿: 22النساء ال ية  هذه العادة آ شار ا  ن
ِ
لَّ َما قَْد َسلََ  ا

ِ
َِّساِء ا اَبُؤمُكْ ِمَن الن َما نََكَح آ َ

 ﴾فَاِحَشًة َوَمْقتًا َوَساَء َسِبياًل 
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عادة امجلع بني ال ختني
64

بطال عادة التطفي  يف املوازين ، وا 
65

بطال عادة آ لك همر املرآ ة ، وا 
66
 ،

بطال عادة التبين وا 
67

بطال عادة سفك ادلم اء، وا 
68

بطال عادة قتل ال ولد ، وا 
69

بطال عادة وآ د ،  وا 

البنات
70

بطال عادة احتقار آ هل ال عذار ، وا 
71

بطال عادة السخرية ، وا 
72

بطال عادة حترمي احلالل  ، وا 

من املطعومات
73

بطال عادة حتليل احلرام من املطعومات ، وا 
74

بطال حترمي بعض ال طعمة عىل  ، وا 

النساء
75

بطال عادة آ لك الراب ، وا 
76

ب طال عادة رشب امخلر، وا 
77

بطال عادة املاكء والتصدية ، وا 
78
 ،

__________________________ 
64

لهيا القرآ ن يف سورة   لَّ َما قَْد َسلََ  ﴿: 23النساء ال ية  هذه العادة آ شار ا 
ِ
َمُعوا بنَْيَ اْلُْختنَْيِ ا  ﴾َوَآْن جَتْ

65
ل   تَْوفُوَن  .َويٌْل ِللُْمَطّفِِفنَي ﴿: 5-1املطففني ال ية  هيا القرآ ن يف سورةهذه العادة آ شار ا  َذا اْكتَالُوا عىََل النَّاِس يَس ْ

ِ
يَن ا ِ  .اذلَّ

وَن  رِسُ َذا اَكلُومُهْ َآْو َوَزنُومُهْ ُُيْ
ِ
ُْم َمْبُعوثُوَن  .َوا  ﴾النَّاُس ِلَرّبِ الَْعالَِمنيَ  يَْوَم يَُقومُ  .ِلَيْومد َعِظميد  .َآَل يَُظنُّ ُآولَِئَك َآهنَّ

66
لهيا القرآ ن يف سورة   ءد ِمنُْه نَْفًسا ﴿: 1النساء ال ية  هذه العادة آ شار ا  ْن ِطْْبَ لمَُكْ َعْن يَشْ

ِ
ةَلً فَا نَّ حِنْ َِّساَء َفُدقَاهِتِ تُوا الن َوآ َ

 ﴾فلَُكُوُه َهِنيئًا َمرِيئًا
67

لهيا القرآ ن يف سورة   ْجنَاَكَها ِلََكْ َل يَُكوَن عىََل ﴿: 31اب ال ية ال حز  هذه العادة آ شار ا  ا قَََض َزيٌْد ِمجهْنَا َوَطًرا َزوَّ فَلَمَّ

ِ َمْفُعوًل  َذا قََضْوا ِمجهْنُنَّ َوَطًرا َواَكَن َآْمُر اَّللَّ
ِ
ْم ا  ﴾الُْمْؤِمِننَي َحَرٌج يِف َآْزَواجِ َآْدِعَياِِئِ

68
لهيا القرآ ن يف سورة   َّمُكْ تَتَُّقونَ ﴿: 111رة ال ية البق هذه العادة آ شار ا   ﴾َولمَُكْ يِف الِْقَصاِص َحيَاٌة اَي ُآويِل اْلَلَْباِب لََعل

69
لهيا القرآ ن يف سورة   َذا َجاَءَك الُْمْؤِمنَاُت يَُباِيْعنََك عىََل َآْن َل يرُْشِْكَن ﴿: 12املمتحنة ال ية  هذه العادة آ شار ا 

ِ
َا النَّيِبُّ ا اَي َآهيُّ

 ِ ﴾َشيْئًا َوَل يرَْسِْقَن َوَل يَْزِننَي  اِبَّللَّ  َوَل يَْقُتلَْن َآْوَلَدُهنَّ
70

لهيا القرآ ن يف سورة   ِئلَْت ﴿: 1-9التكوير ال ية  هذه العادة آ شار ا  َذا الَْمْوُءوَدُة س ُ
ِ
 ﴾ِبأَّيِ َذنْبد قُِتلَْت  .َوا

71
لهيا القرآ ن يف سورة   عىََل اْلَمْعَى َحَرٌج َوَل عىََل اْلَْعَرجِ َحَرٌج َوَل عىََل الَْمرِيِض  لَيَْس ﴿: 51النور ال ية  هذه العادة آ شار ا 

هَاِتمُكْ َآْو بُ  ْخَواِنمُكْ َآْو بُُيوِت َآَخَواِتمُكْ َآوْ َحَرٌج َوَل عىََل َآنُْفِسمُكْ َآْن تَألُْكُوا ِمْن بُُيوِتمُكْ َآْو بُُيوِت آ َاَبئِمُكْ َآْو بُُيوِت ُآمَّ
ِ
اِممُكْ َآْو  ُيوِت ا بُُيوِت َآمْعَ

ُه َآْو َفِديِقمُكْ   ﴾بُُيوِت مَعَّاِتمُكْ َآْو بُُيوِت َآْخَواِلمُكْ َآْو بُُيوِت َخاَلِتمُكْ َآْو َما َملَْكمُتْ َمَفاحِتَ
72

لهيا القرآ ن يف سورة   يَن آ ََمنُوا َل يَْسَخْر ﴿: 11احلجرات ال ية  هذه العادة آ شار ا  ِ َا اذلَّ قَْوٌم ِمْن قَْومد َعىَس َآْن يَُكونُوا اَي َآهيُّ

ا ِمجهْنُنَّ َوَل تَلِْمُزوا َآنُْفَسمُكْ َوَل تَنَابَزُ  ا ِمجهْنُْم َوَل ِنَساٌء ِمْن ِنَساءد َعىَس َآْن يَُكنَّ َخرْيً ميَاِن َوَمْن لَْم َخرْيً
ِ
ُ الُْفُسوُق بَْعَد اْل ْْ لْقَاِب ِبَْْس اِل وا اِبْلَ

اِلُمونَ يَتُْب فَأُولَ   ﴾ِئَك مُهُ الظَّ
73

لهيا القرآ ن يف سورة   رَيةد َوَل َساِئَبةد َوَل َوِفيةَلد َوَل َحامد َولَِكنَّ ﴿: 103املائدة ال ية  هذه العادة آ شار ا  ُ ِمْن حَبِ َما َجَعَل اَّللَّ

مُهْ َل يَْعِقلُو ِ الَْكِذَب َوَآْكرَثُ وَن عىََل اَّللَّ يَن َكَفُروا يَْفرَتُ ِ  ﴾نَ اذلَّ
74

لهيا القرآ ن يف سورة   ِ ِبِه ﴿: 3املائدة ال ية  هذه العادة آ شار ا  ُم َولَْحُم الِْخزْنِيِر َوَما ُآِهلَّ ِلغَرْيِ اَّللَّ ُحّرَِمْت عَلَْيمُكُ الَْمْيتَُة َوادلَّ

 
ِ
ُبُع ا يَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َآلَكَ الس َّ ّدِ تَْقِسُموا اِبْلَْزَلمِ َوالُْمْنَخِنقَُة َوالَْمْوقُوَذُة َوالُْمرَتَ  ﴾لَّ َما َذكَّْيمُتْ َوَما ُذِبَح عىََل النُُّصِب َوَآْن تَس ْ

75
لهيا القرآ ن يف سورة   ٌم عىََل ﴿: 131ال نعام ال ية  هذه العادة آ شار ا  ُكوِراَن َوُمَحرَّ نَْعاِم َخاِلَصٌة ذِلُ َوقَالُوا َما يِف بُُطوِن َهِذِه اْلَ

ْن 
ِ
َُّه َحِكمٌي عَِلميٌ َآْزَواِجنَا َوا ن

ِ
َيْجزهِِيْم َوْفَفهُْم ا اَكُء س َ  ﴾يَُكْن َمْيتًَة فَهُْم ِفيِه رُشَ

76
لهيا القرآ ن يف سورة   ْن ُكْنمُتْ ﴿: 219البقرة ال ية  هذه العادة آ شار ا 

ِ
اَب ا َ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الّرِ يَن آ ََمنُوا اتَُّقوا اَّللَّ ِ َا اذلَّ اَي َآهيُّ

 ﴾ُمْؤِمِننيَ 
77

لهيا القرآ ن يف سورة   ََّما الَْخْمُر َوالَْميرِْسُ َواْلَنَْصاُب َواْلَْزَلُم ِرْجٌس ﴿: 10املائدة ال ية  هذه العادة آ شار ا  ن
ِ
َمنُوا ا يَن آ َ ِ َا اذلَّ اَي َآهيُّ

َّمُكْ تُْفِلُحونَ  ْيَطاِن فَاْجتَِنُبوُه لََعل ِل الش َّ  ﴾ِمْن مَعَ
78

لهيا الق   لَّ ُماَكًء َوتَْصِديًَة فَُذوقُوا الَْعَذاَب ﴿: 31ال نفال ال ية  رآ ن يف سورةهذه العادة آ شار ا 
ِ
َوَما اَكَن َفاَلهُتُْم ِعْنَد الَْبيِْت ا

 ﴾ِبَما ُكْنمُتْ تَْكُفُرونَ 
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تيان البيوت من ظهورها بطال عادة اعتقاد آ ن الرب يف ا  وا 
79

بطال عادة حتليل شعائر هللا ، وا 
80
 ،

 وغريها.

بناء عىل املوق  اذلي اختذه القرآ ن جتاه تكل العادات وال عراف املتنوعة، سواء اكنت اعتقادية آ م 

كل عىل مجيع العادات وال عراف املنترشة يف ش ىت بقاع ال رض يف آ ي زمان آ ن سلوكية، ميكن قياس ذ

ما آ ن هيذهبا ويسددها  ما آ ن يقرها ملوافقهتا لتعالمي القرآ ن، وا  من وضعها يف نظر القرآ ن ل ُيرج من ثالث: ا 

ما آ ن يبطلها لفسادها والرضر املرتتب عىل ال خذ هبآ جل  بقاء الصاحل وطرح الفاسد مجهنا، وا   ا واحملافظة علهيا.ا 

 

 تفسري القرآ ن عىلالعرف  تأ ثري . ث

قد يسأ ل السائل بعد العرض السابق، ابلنظر ا ىل واثقة العالقة بني القرآ ن والعرف ما يه املالت 

بعبارة آ خرى، ما يه املالت اليت يتأ ثر تفسري القرآ ن  تفسري القرآ ن؟ العرف فهيا عىل آ ن يؤثّر اليت ميكن

 ابلعرف؟

نتاج املفرسين  من كتب التفاسري، ميكن اس تخالص بعض ل شّك آ نه من خالل النظر ا ىل ا 

 املالت اليت يؤثر العرف فهيا عىل تفسري القرآ ن، ويه:

ليه املفرس يف بيان ورشح املرادالعرف آ وًل:   رآ نالق من آ ايت يكون املرجع اذلي يرجع ا 

ّن  من املسائل اليت اختل  فهيا العلامء والفقهاء بني  ختصيص عام النص ابلعرف العميل الطارئا 

ل آ نه من املتفق عليه بني العلامء آ ن العرف ميكن آ ن يكون مرجعًا  القائلني جبوازه وبني القائلني بعدم جوازه. ا 

ليه العلامء يف بيان ورشح املراد من ال ايت القرآ نية.  قوهل تعاىل: وال مثةل عىل ذكل كثرية. مثل حيث يرجع ا 

: البقرة[. واملعروف ما يتعارفه الناس بيجهنم، ويليق 211] ﴾َوِللُْمَطلَّقَاِت َمتَاٌع اِبلَْمْعُروِف َحقًّا عىََل الُْمتَِّقنيَ ﴿

__________________________ 
79

لهيا القرآ ن يف سورة   ِ قُْل يِهَ َمَواقِ ﴿: 191البقرة ال ية  هذه العادة آ شار ا  يُت ِللنَّاِس َوالَْحّجِ َولَيَْس الرِْبُّ يَْسأَلُونََك َعِن اْلَِهةلَّ

َُّقوا ا َّمُكْ تُْفِلُحونَ ِبأَْن تَأْتُوا الُْبُيوَت ِمْن ُظهُوِرَها َولَِكنَّ الرِْبَّ َمِن اتَّقَى َوْآتُوا الُْبُيوَت ِمْن َآبَْواهِبَا َوات َ لََعل  ﴾َّللَّ
80

لهيا القرآ ن يف سورة   ْهَر الَْحَرامَ ﴿: 2املائدة ال ية  هذه العادة آ شار ا  ِ َوَل الشَّ لُّوا َشَعاِئَر اَّللَّ َمنُوا َل حُتِ يَن آ َ ِ َا اذلَّ  ﴾اَي َآهيُّ
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هبم حبسب اختالف آ فنافهم وآ حوال معايشهم ورشفهم. ول شك آ ن ال ية تدل عىل ال خذ بعني الاعتبار 

."يبني لها همر فرياعى حال املرآ ة فهيا العرف يف املتعة املفروضة للمطلقة اليت مل
81
 

ُ ﴿قوهل تعاىل: ومثل  ُ  اَّللَّ ُ ل يلَُكِّ ا آ اَتُه اَّللَّ ن َسَعتِِه َوَمن قُِدَر عَلَْيِه ِرْزقُُه فَلُْينِفْق ِممَّ ِلُينِفْق ُذو َسَعةد ّمِ

ّل َما آ اَتَها
ِ
ليه ال ية ليس هلف .]: الطالق1] ﴾نَْفًسا ا نفاق اذلي آ شارت ا  وهو مرتوك ا ىل العرف  حد رشعاً  ال 

.والعادة
82
 

َضاعََة َوعىَل الَْمْولُوِد ﴿قوهل تعاىل: ومثل  اُت يُْرِضْعَن َآْوَلَدُهنَّ َحْولنَْيِ اَكِملنَْيِ ِلَمْن َآَراَد َآن يمُِتَّ الرَّ َوالَْوادِلَ

لَّ 
ِ
-املعروف يف هذه ال ية وغريها ف .]: البقرة233] ﴾ُوْسَعهَا هَلُ ِرْزقُهُنَّ َوِكْسَوهُتُنَّ اِبلَْمْعُروِف َل تلَُكَُّ  نَْفٌس ا

"املعهود بني الناس يف املعامالت والعادات، ومن املعلوم ابلرضورة آ نه ُيتل   -كام يقول رش يد رضا

ابختالف الشعوب والبيوت والبالد وال وقات، فتحديده وتعيينه ابجهتاد بعض الفقهاء دون مراعاة عرف 

نص كتاب هللا تعاىل"الناس خمال  ل 
83
. 

ّن اواجلدير ابذلكر،   ،لعرف الصحيح يستند ا ىل آ فل عام من آ فول الرشيعة يشهد هل ابلعتبارا 

قوة النص الترشيعي امللزم"وبذكل "يرتقي حبمكه ا ىل 
84

العرف مبثابة ف .. ذلا جاز ختصيص عام النص به

الفقهاء ولس امي احلنفيةن ال جامع السكويت، وال جامع السكويت جحة قاطعة عند كثري م
85

، وملا جاز ختصيص 

ذ العرف يد .خل فيه املهتد وغري املهتدعام النص ابل جامع، جاز ختصيصه ابلعرف، ا 
86
 

عامل لدلليلني معًا، وهذا من شأ نه آ ن حيقق التوفيق ويزيل التعارض الظاهري بني عام و  التخصيص ا 

م، وربط به احلالل يل آ فويل، بىن هللا عليه ال حاكالنص والعرف القامئ. يقول ابن العريب: "العادة دل 

.واحلرام"
87
رادة املرشع مبوجب الس نة وال اثرفعند ال فوليني آ ّن   الاجهتاد ابلعرف تعبري عن ا 

88
كقوهل فىل  

 هللا عليه وسم: "ما رآ ه املسلمون حس نًا فهو عند هللا حسن"

__________________________ 
81

 .130، ص2ج، تفسري املناررش يد رضا،   
82

، 19ج(، م.1112مطبعة دار الكتب املرصية، )القاهرة: ، اجلامع ل حاكم القرآ نالقرطيب،   بن آ مد ال نصاريدمحم  

 .110ص
83

 .135، ص1، جتفسري املناررضا، رش يد   
84

 .192، صاملناجه ال فوليةادلريين، فتحي   
85

 .195املرجع نفسه، ص   
86

 .195املرجع نفسه، ص   
87

 .101، ص 1)بريوت: دار الكتب العلمية، د.ت(، ج ،آ حاكم القرآ ن ،ابن العريب   
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ن آ ي  آ ايت القرآ نالعرف هل دور همم يف تفسري  املطلقة اليت مل يرد تفسري لها يف الرشع واللغة، فا 

املرجع يف بيانه ا ىل العرفاللغة فلفظ ليس هل ضابط ول حد يف الرشع آ و يف 
89

، ذلا فا ن العرف يقوى عىل 

 .ختصيص عام النص

قواعد فقهية كثرية بنيت عىل العرف، مثل: "العادة حممكة"، واملعروف عرفًا اكملرشوط وهناك 

قيقة ترتك بدلةل رشعًا". والثابت ابلعرف اكلثابت ابلنص". و "اس تعامل الناس جحة جيب العمل به". و "احل 

العادة"
90

تبىن هاء تعد دلياًل مس تقاًل ، وغريها من القواعد ال خرى. والقواعد الفقهية كام يرى كثري من الفق 

عليه ال حاكم الرشعية
91

 ، ذلا جاز ختصيص عام النص ابلعرف.

آ ثناء  ةعينامل  والصبغة لونالاجتاه، والطريقة، والاملجهنج، والعرف قد يؤثر عىل املفرس يف اختيار اثنيًا: 

 . تفسريه للقرآ ن الكرمي

ّن  املجهنج التفسريّي هو السبيل وال داة والوس يةل اليت يعمتِد علهيا املفرّسِ لبيان معىن ال ايت القرآ ِنّية، ا 

هباهما، وبه يصل املفرّسِ ا ىل حتقيق آ هدافه من التفسري، ومن ذكل: مجهنج تفسري القرآ ن ابلقرآ ن، ومجهنج  ورفعِ ا 

.تفسري القرآ ن ابلرواايت وال حاديث، ومجهنج تفسري القرآ ن ابل ِدةّل العقِلّية القطِعّية، ا ىل غري ذكل من املناجه
92
 

ْن آ راد آ ن يكون تفسرُيه آ ما  الاجّتاه التفسريّي هو الهدُف والغايُة اليت يتوّخاها املفرّسِ من تفسريه، فا 

متع، وحتلّيه ابل خالق ال سالِميّة، اكن اجّتاهه يف تفسري ال ايت القرآ ِنّية ا فالِحيًّا مساِعدًا عىل فالح امل 

__________________________ 
88

 .512، صاملناجه ال فوليةادلريين، فتحي   
89

 .211ص(، م2000، فرقاندار ال :عامن)، الرشيعة ال سالمية القواعد اللكية والضوابط الفقهية يف، ش بري دمحم عامثن  
90

 101ابن جنمي، ال ش باه والنظائر، ص  
91

 .91، صالقواعد اللكيةش بري،   
92

براهمي رشي ، ر: انظ   اهات التجديد يف تفسري القرآ ن الكرمي يف مرص يف القرن العرشيندمحم ا  ، دار الرتاثالقاهرة ، )اجّتِ

اهات التفسري يف القرن الرابع عرشفهد الرويم،  وانظر آ يضًا:  .59: (، صم1192هـ ـ 1102، 1ط ، 1ط، )الرايض: مكتبة التوبة، اجّتِ

، 1مكتبة التوبة، ط :الرايض، )حبوث يف آ فل التفسري ومناهجهوانظر آ يضًا: فهد الرويم،   .22، ص1(، جم1195هـ ـ 1101

سامعيل،  . وانظر آ يضًا: 11(، ص.هـ1113 رَبي ومجهنجه يف التفسريدمحم بكر ا  هـ ـ 1111، 1دار املنار، ط :القاهرة، )ابن جرير الطَّ

ون،دمحم عيل آ ايزي،  . وانظر آ يضًا: 31(، ص.م1111 ، 1وزارة الثقافة وال رشاد ال ساليم، ط :طهران، )حياهتم ومجهنجهم املفرّسِ

مكتب ، )املجهنج اَلثَري يف تفسري القرآ ن الكرمي، حقيقته ومصادره وتطبيقاتههدى آ بو طربه، وانظر آ يضًا:  .32ـ  31(، ص.هـ1111

ين )القسم ال ّول: التفسري يف م مصطفى مسم،  وانظر آ يضًا: .21ـ  23م(، ص1111هـ ـ 1111، 1الم ال ساليم، طال ع ناجه املفرّسِ

 :مق، )املناجه التفسرييّة يف علوم القرآ نجعفر الس بحا.ي، وانظر آ يضًا:  .11 (، ص.هـ1111، 1دار املسم، ط :الرايض) ،عرص الصحابة(

مام الصادق)ع(، ط سة ال   .13 (، صهـ.1122، 2مؤسَّ
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ْن آ راد الرتكزي عىل مسائل العقيدة، وتقريرها، وبسط معاملها، واذلود عجهنا، اكن اجّتاُهه يف التفسري  آ خالِقيًّا، وا 

.عقائِداّيً، وهكذا يف بقيّة ال هداف
93
 

ّن العرف هل تأ ثري كبري  يف توجيه املفرس اجتاها تفسرياي معينا آ ثناء معهل التفسريي. جند يف عرص ا 

ازدهار الكتاابت التفسريية يف املايض آ ّن آ غلب املفرسين يتجهون يف تفسريمه اجتاهًا عقائداًي، وفقهيًا، 

ملذهيب، وبالغيًا، نظرًا للعرف السائد يف ذكل العرص حيث اكن ظهور الفرق ال سالمية، وانتشار التعصب ا

 وبلوغ آ كرث العلوم ال سالمية مقهتا، فاكن العرف مؤثر يف اجتاهات التفسري.

جند يف مقابل ذكل، يف عرص الجهنضة للعمل التفسريي، ابتداء من ظهور تفسري املنار ا ىل الوقت 

حيث اكن احلارض، آ كرث الكتاابت التفسريية تتجه اجتاهًا ا فالحيًا اجامتعيًا وحركيًا نظرًا للعرف السائد 

ومتكن ووقوع العديد من البدلان ال سالمية حتت وطأ ة الاس تعامر، سقوط آ خر ابخالفة ال سالمية يف تركيا، 

كرث املفرسين اجتاها وطريقة تفكريمه. فاجته من آ جهل آ   الغزو الفكري الغريب للتأ ثري عىل عقليات املسلمني

عادة ال مور ا ىل نصا  هبا الصحيح. ا فالحيا اجامتعيا وحركيًا من آ جل ا 

الطريقُة يف التفسري يه املظهُر الشلِكيُّ لل سلوب اذلي اتّبعه املفرّسِ يف تفسريه، فقد يأ خذ يف بيامن 

َّبًة ِوفْق املصح ؛ وقد ُيتار موضوعًا معيَّنًا ويرتِّب ال ايت املتعلِّقة به ِوفْق الزنول؛ وقد  تفسري ال ايت مرت

ن معا.ي الرتاكيب واجلَُمل، كام يف مجمع البيان مثاًل؛ وقد ميزج بيجهنام، كام يف يفّرِق بني بيان معا.ي ال لفاظ وبيا

.املزيان مثاًل، وهذا لكُّه من املظاِهر الشلكّية لل سلوب اذلي ُيتاره املفرّسِ لتفسريه
94
 

نّ  املفرس قد يتبع الطريقة التفسريية املعينة آ و آ سلوب تفسريي معني آ ثناء معهل التفسريي نظرًا  ا 

يراد القصائد والشعر، لولوع لت أ ثره ابلعرف السائد يف جممتعه. فهناك من املفرسين من يكرث يف تفسريه من ا 

يراد الصور والرسوم والنتاجئ للتجرية  جممتعه هبا. وهناك من املفرسين من يسكل طريقًا علميًا حيث آ كرث من ا 

 مي. العلمية يف كتابته، نظرًا ل ن عرصه عرص ال جعاب ابلتقدم العل

__________________________ 
93

اهات التجديد يف تفسري القرشي ، انظر:    الرويم،  وانظر:  .59ـ  53 ، صرآ ن الكرمي يف مرص يف القرن العرشيناجّتِ

اهات التفسري يف القرن الرابع عرش سامعيل،  وانظر:  .22، ص1، جاجّتِ آ بو وانظر:  .21، صابن جرير الطربي ومجهنجه يف التفسريا 

، املناجه التفسرييّة يف علوم القرآ نالس بحا.ي، وانظر:  .23، صاملجهنج اَلثَري يف تفسري القرآ ن الكرمي، حقيقته ومصادره وتطبيقاتهطربه، 

 .13 ص
94

اهات التجديد يف تفسري القرآ ن الكرمي يف مرص يف القرن العرشين:  انظر:   آ مني ابخَْويل، . وانظر: 51ـ  55رشي ، اجّتِ

 .301ـ  300ص، مناجه التجديد يف النحو والبالغة والتفسري وال دب
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ّن  ْبغُة هاممث ا  ، وطاقته  تعنيان اللَّْوُن والّصِ ما يظهر يف التفسري من آ اثرد تدلُّ عىل خشصيّة املفرّسِ

الفكرِيّة، واس تطاعته العقِلّية، والعلوم واملعاِرف املُِمّ هبا.
95
ول شك، آ ن يف اختيار اللون والصبغة يف العمل  

لسائد ابملمتع. جند مثاًل، كي  اكن العمل التفسريي هلمزة الفنشوري التفسريي كثريًا ما يتأ ثر املفرس ابلعرف ا

م( اكن متلواًن ومصطبغًا بلون وفبغة التصوف، حيث ترمج معا.ي القرآ ن ا ىل اللغة املاليوية 1110-1111)

واكن عرصه عرص  وآ كرث من ذكر القصائد املاليوية آ ثناء تفسريه وركز يف معهل عىل قمي التصوف ومبادئه.

 ازدهار التصوف يف سلطنة آ تش يه.

واملثال ال خر عىل تأ ثري العرف يف اختيار اللون املعني العمل التفسريي جنده يف معل عبد الرؤوف 

م( يف تفسريه ترجامن املس تفيد. عىل الرمغ من آ ن بعض الباحثني يرون آ ن معهل 1510-1511الس نكييل )

ل ترمة من ك  ل آ ن املمتعن جيد آ ن معل التفسريي ما هو ا  تاب القايض البيضاوي "آ نوار التزنيل"، ا 

الس نكييل يف التفسريي مل يكن فورة طبق ال فل ملا كتبه البيضاوي. فقد برز خشصية الس نكييل َكفرس 

لفاظ املاليوية مقابل ال لفاظ العربية اليت ذكره البيضاوي. حيث يتلون تفسريه  واحضًا يف حسن اختياره لل 

 ن آ ديب وبالغي رفيع، ويعد واضع احلجر ال ساس للعمل التفسريي املاليوي. بلو

تقدمي فورة واقعية حول كيفية تطبيق وتزنيل آ ية معينة عىل ًا: العرف قد يساعد املفرس يف اثلث

  .آ رض الواقع

ن  يصال ا  استشهاد املفرس ابلعرف الصحيح اجلاري يف املمتع معل رضوري وهمم اذلي يسهم يف ا 

يصاًل اتّمًا.مع لكام اكن املفرس واعيًا ومدراكً لل عراف السائدة يف جممتعه، ومتكن يف اس تغالهل يف  ىن ال ية ا 

بالغها، اكن معهل التفسريي  يصال الرساةل اليت يريد ا   آ قرب ا ىل القبول آ وساط جممتعه.ا 

يمتتع  ر هللا املشهور بـ ماكن عبد الكرمي آ مباحلاج عبد املكل كي  اكن تفسري  واملثال عىل ذكل،

يف جنوب رشق آ س يا، ليس عىل مسلمي آ ندونيس يا حفسب، بل وفل قبول الناس حىت بشعبية كبرية 

والرس يف ذكل آ نه اكن يكرث من الاستشهاد ابل عراف السائدة مالزياي وس نغافورة وبرواني وجنوب اتيلند. 

آ ثناء  آ ثناء رشحه لل ايت من آ جل تقدمي فورة واقعية بشأ ن تطبيق وتزنيل ال ية املراد رشهحا. جند مثالً 

كتابه تفسري ال زهر، آ ن العرف السائد يف املمتع املاليوي حيامن يقرتب آ جل يف  ماك تفسريه لسورة يس ذكر

__________________________ 
95

ون، حياهتم زي، آ اي. وانظر: 300ـ  211ـ  215 ، صيف النحو والبالغة والتفسري وال دبمناجه التجديد ابخويل،    املفرّسِ

اهات التجديد يف تفسري القرآ ن الكرمي يف مرص يف القرن العرشينرشي ، وانظر:  .33، صومجهنجهم  .51 ، صاجّتِ
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وفاة آ حد ما، ودان فرتة سكرة موته، اجمتع آ هل بيته حوهل، يقرؤون عليه سورة يس. وهذا العرف ما هو ا ل 

تطبيق لتوجيه نبوي: ))اقرؤوا يس عىل مواتمك((
96

 . وذكر ماك آ نه حرض آ كرث من مرة مواق  سكرات

املوت اليت حلت ابلناس، وشهد كي  آ ن قراءة سورة يس يف ذكل املوضع لها تأ ثري يف ختفي  حّدة و شّدة 

سكرات املوت اليت حلّت بأ حد.
97
 

ومن العرف اذلي ميكن ذكره اكستشهاد آ ثناء تفسري القرآ ن كام هو سائد يف املمتع املاليوي قراءة 

امتع فيه خري، وقراءة سورة العرص طلبًا للرمة واملغفرة يف سورة الفاحتة طلبًا للربكة يف افتتاح لك اج

منا يتوارثه املسلمون جياًل بعد جيل. وقد روي آ ن الصحابة  الاختتام. ومن املعلوم آ ن مثل هذا العرف ا 

 الكرام مه آ ول من تعارف بذكل العرف.

 

 ابخامتة ونتاجئ البحث . ج

بعد جوةل علمية حول العرف وعالقته بتفسري القرآ ن وجمالت تأ ثريه عىل التفسري، ميكن اس تنتاج 

 النتاجئ التالية:

بطاهل معترب يف ال سالم،  ( آ   ن العرف الصحيح اذلي ل يصتدم ابلنصوص الرشعية ول يأ يت الرشع اب  ا 

 .ولها ماكنة عظمية يف الترشيع

ن العرف هل عالقة وثيقة بتفسري القرآ ن من جانبني. يف جانب، تعترب معرفة العرف آ ايم نزول  ( ب ا 

 من العوامل اليت تعني عىل قوة الاس تنباط جتاه النص القرآ .ي. ويف جانب آ خر، وق  القرآ ن الويح

ما آ قره القرآ ن، ومنه ما هذبه وسدده، ومنه ما  لية وضع العرف بعد الزنول، مفنهموقفا حاسام يف جت 

 آ بطهل.

ن تأ ثري العرف  ( ت  ثالث نقاط: تفسري القرآ ن يتجىل يف  عىلا 

a. .ليه املفرس يف بيان ورشح بعض ال ايت القرآ نية  العرف يكون املرجع اذلي يرجع ا 

b.  العرف يؤثر املفرس يف اختيار املجهنج والاجتاه والطريقة واللون والصبغة املعينة يف معهل و

 التفسريي جتاه القرآ ن.

__________________________ 
96

 حمك بعض احملدثني بضع  رواية هذا احلديث.  
97

 .23، )جاكرات: فوس تااك بنجامس، د.ت(، جتفسري ال زهرلكرمي آ مر هللا املعروف بـ ماك، احلاج عبد املكل بن عبد ا  
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c. قد يساعد املفرس يف تقدمي فورة واقعية حول كيفية تطبيق وتزنيل آ ية معينة عىل لعرف وا

 آ رض الواقع.

 

 املصادر واملراجع . ح

 القرآ ن الكرمي

 .القاهرة: دار الفكر العريب .آ فول الفقه . )د.ت(.آ بو زهرة

مكتب . حقيقته ومصادره وتطبيقاته رمي،املجهنج اَلثَري يف تفسري القرآ ن الك م(.1111) .هدىآ بو طربه، 

  1ال عالم ال ساليم، ط

 .بريوت: دار الفكر .التقرير والتحبري م(.1115. )ابن آ مري احلاج

 .لتونيس ية للنرشتونس: ادلار ا .تفسري التحرير والتنوير . )د.ت(.الطاهر دمحمبن عاشور، ا

 .ر الكتب العلميةبريوت: دا .آ حاكم القرآ ن آ بو بكر. )د.ت(. ابن العريب،

 .بريوت: دار اجليل .قاييس اللغةمعجم م م(.1111. )آ مدبن فارس، ا

 .بريوت: دار اجليل .ا عالم املوقعني عن رّب العاملني م(.1113. )بن قمي اجلوزيةا

 .ار فادربريوت: د .العرب لسان . )د.ت(.بن منظورا

براهمي ،ابن جنمي   .دمشق: دار الفكر. حتقيق: دمحم مطيع احلافظ ظائر،ال ش باه والن م(.1193. )زين ادلين بن ا 

رَبي ومجهنجه يف التفسري م(.1111. )دمحم بكرا سامعيل،   .1القاهرة: دار املنار، ط .ابن جرير الطَّ

  .دمشق: دار القم .حتقيق فوان داوودي .رآ نغريب الق املفردات يف . )د.ت(.الراغبال ففها.ي، 

ون،  هـ(.1111. )دمحم عيلآ ايزي،   .1طهران: وزارة الثقافة وال رشاد ال ساليم، ط .حياهتم ومجهنجهماملفرّسِ

 .بريوت: دار ابن كثريحتقيق دمحم ديب البغا،  .البخاريحصيح  م(.1191. ) بن ا سامعيلدمحمالبخاري، 

 .3طدمشق: دار القم،  .خملتل  فهيا يف الفقه ال ساليمآ ثر ال دةل ا م(.1111. )مصطفى ديبالبغا، 

 .بريوت: دار الكتاب العريب .التعريفات م(.1191. )دمحم بن عيل ،اجلرجا.ي

 .ااك بنجامسجاكرات: فوس ت. هرتفسري ال ز  . )د.ت(ماك

 .بريوت: دار اجليل .درر احلاكم يف رشح جمةّل ال حاكم د.ت(.. )عيلحيدر، 

 .2دمشق: الرشكة املتحدة للتوزيع، ط .املناجه ال فولية م(.1191. )تحيف  ،ادلريين

 .القاهرة: مكتبة وهبة .ملفرسونالتفسري وا . )د.ت(.دمحم حسنياذلهيب، 

 .2بريوت: دار الفكر، ط .تفسري املنار . )د.ت(. رش يددمحمرضا، 

اها م(.1195. )فهدالرويم،   .1الرايض: مكتبة التوبة، ط .ت التفسري يف القرن الرابع عرشاجّتِ

 .1الرايض: مكتبة التوبة، ط .حبوث يف آ فل التفسري ومناهجه ه،(.1113. )فهدالرويم، 

 .دمشق: دار الفكر .آ فول الفقه ال ساليم م(.1195. )وهبةالزحييل، 
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 .دمشق: مطبعة جامعة دمشق .ل الفقهآ فو  م(.1111. )مصطفى ،الزرقا

مرص: مطبعة عيىس البايب احلليب ورشاكه،  .هل العرفان يف علوم القرآ نمنا . )د.ت(.عبد العظميقا.ي، رالز 

 .3ط

حياء الكتب العربية .الربهان يف علوم القرآ ن م(.1111. )برهان ادلينالزركيش،   .بريوت: دار ا 

سة ال مام الصادق)ع(، ط .اجه التفسرييّة يف علوم القرآ ناملن هـ(.1122. )جعفرالس بحا.ي،   .2مق: مؤسَّ

بريوت: دار الكتب  .حتقيق: آ بو الوفا ال فغا.ي .يسآ فول الرسخ م(.1113. ) بن آ مددمحمالرسخيس، 

 .العلمية

حياء الكتب العربية .ال تقان يف علوم القرآ ن . )د.ت(.الل ادلينجالس يوطي،   .بريوت: دار ا 

 .السعودية: دار ابن عفان .املوافقات يف آ فول الرشيعة م(.1111) .آ بو ا حساقالشاطيب، 

 .عامن: دار الفرقان .الفقهية يف الرشيعة ال سالمية القواعد اللكية والضوابط م(.2000. ) عامثندمحمش بري، 

براهمي رشي ،  اهات التجديد يف تفسري القرآ ن الكرمي يف مرص يف القرن ال  م(.1192) .دمحم ا   .عرشيناجّتِ

 .1دار الرتاث، ط :القاهرة

  .2القاهرة: مكتبة مصطفى احلليب، ط .معني احلاكم م(.1113. )عالء ادلين عيل بن خليلالطرابليس، 

  ة.القاهرة: مطبعة دار الكتب املرصي .اجلامع ل حاكم القرآ ن م(.1112. )نصاريدمحم بن آ مد ال  القرطيب، 

ين )القسم ال  من هـ(.1111. )مصطفىمسم،  الرايض: دار  .ّول: التفسري يف عرص الصحابة(اجه املفرّسِ

  .1املسم، ط

 ي.دار الكتاب اجلامعالقاهرة:  .آ ثر العرف يف الترشيع ال ساليم م(.1111. )الس يد فاحل عوض ،النجار



 


