
 بالرأي اتلفسري

 أنواعه.. حكمه.. مفهومه
 الطيار مساعد

 :الرأي مفهوم
مع مهموز،. رأيا   رأى مصدر: الرأي  .وأرءاء   آراء ىلع وُيج

 (.1)والصواب اخلطأ من إيله تؤول ما عواقبها،وعلم األمور،ونظر مبادئ يف اتلفّكرج : والرأي
ْعِمل    أن:  بالرأي  واتلفسري ِردج .  االجتهاد  آالت  مستخدمــــا    منه،  واالستنباط  القرآن،  ْهمِ ف    يف  عقله  املفرس  يج  للرأي  وي 

،: الرأيِ  ومصدر. االجتهادي واتلـفـسـيـر العقيل، اتلفسري: ويه اتلفسري، يف مرادفة   مصطلحات   ِعل    وذلا  العقلج  اتلفسريج   جج
 .بالرأي للتفسري مرادفا   العقيلج 

ِعل   وذلا به، ائلالق من اجتهاد  : بالـــــرأي والـقـول  .بالرأي للتفسري مرادفا   باالجتهادِ  اتلفسريج  جج

 .بالرأي القول ق بِيلِ  من املفرسين استنباطات فإن وذلا فائدة ، أو حكم اسـتـنـبــــاط: الرأي ونتيجة
اعج  ْنو 

 
 موقف  منه  يقف  بعضهم  جتعل  خاصة،  حساسية(  الرأي)   مصطلح  حيمل:  مـنـهـــــا  السـلـف  وموقف  الّرأي،  أ

د؛ ه يف آثار   السلف، عن ورد أنه ذلك املرتِدّ  .ذِمّ
 ذلك؟ يف السلف موقف فما للرأي، منهم إعماال   ُيد( الرأي: أي) الـبـــاب هذا يف عنهم ورد ما املستقرئ أنّ  ب ْيد  

 .منه موقفهم نتبّي  ثمّ  ذلك، يف أقواهلم بعض نلعرض
 :الرأي ذمِّ  يف أقوال  

 (.2()دينكم يف الرأي اتقوا: )قوهل - عنه اهلل ريض - اخلطاب بن عمر األمة قفـــارو عـــــن ورد -1
 (.3()وأضلوا فضلّوا برأيهم، فقالوا حيفظوها، أن األحاديث أعيتهم. السنن أعداء فإنهم الرأي؛ وأصحاب إياكم: )وقال

 ىلع  اهلل  كتاب  وانتصحوا  ،اهلل  دين  ىلع  ورأيكم  أهواءكم  اتهموا: ) قوهل(  111:  ت)   ابلرصي  احلـســن  عن  وورد  -2
 (.4()ودينكم أنفسكم

 :الرأي إعمالِ  يف أقوال  
 وهذه الرأي، إعمال إجازتهما ىلع يدّل  ما الرأي بذمِّ  هلما قوال   نقلت الذلين - ابلرصي واحلسن اخلطـــاب بن عمر عن ورد

 :األقوال
 عنه  تسأل  فال  اهلل؛  كتاب  يف  لك  تبي  ما  انظر)   : الكوفة  قضاء  ىلع  بعثه  ملا  -  لرشيح  فقـولـــه  عمر  عن  ورد  ما  أما  -1

 (.5()رأيك فاجتهد سنة، فيه لك يتبّي  لم وما هلل، اهلل رسول سنة فيه فاتبع اهلل، كتاب يف لك يتبّي  لم وما أحــــدا ،



 برأيك؟ أم سمعته أيشء   انلاس، به يفىت ما أريت: سأهل الرمحن عبد بن سلمة أبا فإن احلسن، عن ورد ما أّما -2

ـ ـنــــــا ولـكـــــنّ  سمعناه، انلاس به يفىت ما لك ما: احلسن فقال  (.6()ألنفسهم رأيهم من خري   هلم ر ا ي
ل مان  هذان  الرأي  أن  لك  تبّي   قوهلم،  تدّبرت  إذا  أنك  غري  الظاهر،  يف  خمتلفان  قوالن  عنهما  ورد  السلف  أعالم  من  ع 

 :نواعن عندهم
 .نهيهم عليه وقع اذلي وهو مذموم، رأي* 

 .عملهم عليه اذلي وهو حممود، ورأي* 
ْل   لم  وإذا قج ِّ   عبد  ابن  قال  كما  أقواهلم،  يف  اتلناقض  أوقعت  بهذا  ت  ِفظ  من  ذكر  ملا  -(  ه463:  ت)   الب   وأفىت  قال  أنه  عنه  حج

 قياس    عندنا  ومعناه  ،القياس ذمّ  - الشعيب وعن عنهما - جـــــــاء وقد سريين، وابن احلسن: ابلرصة أهل ومن: )جمتهدا  
؛ غريِ  ىلع  .سيأيت كما الرأي؛ من نوع: والقياس(. 7()عنهم جاء ما يتناقض ئلال أصل 

 :الرأي يدخلها اليت العلوم
 وعلم  الفقه،  وعلم  اتلوحيد،  علم:  ويه  علوم،  ثالثة  يف  يبز  أنه  غري  ادلينية،  العلوم  من  كـثـري  فـي  الـرأي  يدخــــل

 .اتلفسري
: مصطلح  السلف  كتب  من  كثري  يف  جتد  وذلا(.  وبدعة  هوى  : ) فيه  الرأي  ويسىم  املذموم، الرأي فيدخله حيد،اتلو علم أما

 .سبحانه - اهلل ذات يف برأيهم قالوا اذلين وهم ،(وابلدع األهواء أهل)
 عبارات    بعض  جتد  ذلاو  رأيا ،  يسىم  كما  ،( قياسا  : ) فيه  الرأي  ويسىم  واملذموم،  املحمود:  الرأيان  فيدخله  الفقه،  علم  وأما

 .املذموم والرأي القياس به واملراد األحاكم، فروع يف الرأي أو القياس عن تنىه للسلف

 مؤخرا   ورد وإنما السلف، عند مرادف   هل يرد ولم ،(رأيا  : )فيه ويسىم واملذموم، املحمود: الرأيان فيدخله اتلفسري، علم وأما
 (.العقيل اتلفسري: )مصطلح

 إذ املذموم؛ والرأي الفاسد، القياس وأهل وابلدع، األهواء أهل يلحق فإنه الرأي عن السلف نيه من ورد ما نأ يظهر وبهذا
 .مذموما   أو فاسدا   رأي   أو قياس   لّك  ليس

ْكمج  ْولِ  حج  :بالّرأي الق 
 وقد - األحاكم يف والقياس الرأي عليه يغلب اكن وإن - عموما   الرشعية بالعلوم املتعلق الرأي حكم يف احلديث سيكون

 .حممود ورأي مذموم، رأي: نواعن الرأي أن سبق
ومج  الّرا يج : أوال   ْذمج  :الم 

 .عنه السلف نيه ورد كما هلل، نبيِّه وسنة - تعاىل - اهلل كتاب يف انلوع هذا عن انليه ورد



دّ   عنه  وينشأ  تام  غري  علم  أو  وى،اهل  عنه  ينشأ  فاسد  علم:  نوعـان  وهو  عـلم    بغري  قوال    يـكون  أن:  املذموم  الرأي  وح 
 .اهلوى أو اجلهـل منشؤه ويكون اجلهـل،

 .هلل رسوهل وسنة اهلل كتاب من مستنبط احلدّ  وهذا

 :ييل فما اهلل كتاب من أّما
ا قجْل : ))تعاىل - قوهل -1 رَّم   إنَّم  ِّب   ح  و اِحش   ر  ا الف  ر   م  ه  ا ظ  ا ِمْنه  م  ن   و  ِ  و ابْل ْغ   و اإلْثم   ب ط  رْيِ ب

ن  احل ِق  غ 
 
وا  و أ كج رْشِ

ج ِ   ت ا  بِاّللَّ ْل   ل مْ   م  ِ  يجَن 
انا   بِهِ  لْط  ن سج

 
جوا و أ ول ِ  ىلع    ت قج ا اّللَّ ون   ال م   [.33: األعراف(( ]ت ْعل مج

ال: )) تعاىل  -  وقوهل  -2 وا  و  و اِت   ت تَّبِعج طج انِ   خج ْيط  مْ   إنَّهج   الشَّ و    ل كج دج بِي    ع  ا(  161)   مُّ رج   إنَّم  مي ا مج وءِ   كج اءِ   بِالسُّ ْحش  َ ن  و اْلف 
 
ولجوا  و أ  ت قج

ِ  ىلع    ا اّللَّ ون   ال م   [.161 ،161: ابلقرة(( ]ت ْعل مج
ال: )) تعاىل  -  وقوهل  -3 ا  ت ْقفج   و  ْمع    إنَّ   ِعلْم    بِهِ   ل ك    ل يْس    م  ابْل رص     السَّ اد    و  ؤ  اْلفج ُّ   و  ِك    لكج ْوئل 

ج
ن    أ ْنهج   اك  ْسـئجـوال    ع  : اإلرساء(( ] م 

36.] 
 من  جعله اثلانية اآلية ويف املحّرمات، من جعله األوىل اآلية فيف علم؛ بغري اهلل ىلع القول ىلع وتشنيع نيه اآليات هذه يف

 .علم بغري اهلل ىلع القول جواز عدم ىلع ديلل   كِّه هذا ويف. عنه منهيا   جعله اثلاثلة اآلية ويف الشيطان، خطوات اتباع
 : وسلم عليه اهلل صىل الرسول سنة يف وأما

 العلماء،  يقبض  ولكن  انلاس،  من  ينزتعه  انزتااع    العلم  يقبض  ال  -  وجل  عز  -  اهلل  إن: ) قوهل  فيها  ورد  ما  أرصح  من فإن
ّهاال ،  رؤساء  انلاس  اختذ  اعملا ،  يرتك  لم  إذا  حىت  العلم،  فيقبض  كتاب  يف  ابلخاري  رواه(  وأضلوا  فضلوا  علم،  بغري  فأفتوا  جج

 (.1()القياس وتكلف الرأي ذمِّ  من يذكر ما بابج : )بقوهل هل وترجم االعتصام،

 :فمنها السلف، عن ورد ما وأّما
 .الرأي عن نهيهما من - اهلل رمحه - ابلرصي واحلسن - عنه اهلل ريض - اخلطاب بن عمر عن ذكره سبق ما -1

 (.1()يضّل  اهلل أمر عن برأيه يرغب من: )قال( ه63: ت) مرسوق عن -2
 (.11()يعوها أن األحاديث أعيتهم الرأي، وأصحاب إياكم(: )ه124: ت) الزهري وقال  -3

 واعمر  الكوفة،  تابيع  من(  ه111:  ت)   سريين  وابن  الصحابة،  من(  ه33:  ت)   مسعود  ابن  القياس أو الرأي ذم عنه نجِقل وممن
 (.11)وغريهم الكوفة، تابيع من( ه114: ت) الشعيب

 :املذموم الرأي صور
ر  هذه  ىلع  ويطىغ  املذموم،  للرأي  صورا    العلماء  رذك  حبياتهم  يتعلّق  حيث  هل،  انلاس  حاجة  لكرثة  الفقيه؛  اجلانب  الّصو 

 :ييل ما الصور هذه ومن. ومعامالتهم
 (.12)أصل غري ىلع القياس -1



 (.13)الفروع ىلع الفروع قياس -2

 (.14)باملعضالت االشتغال -3
 (.15)وازلانلّ  من يقع لم ما ىلع احلكم -4

 (.16)منه واإلكثار الرأي، ىلع اقتصارا   السنن يف انلظر ترك -5
 (.17)باتلأويل انلص لردِّ  وتكلف بالرأي، انلّص  اعرض من -6

وب -7  (.11)للسنن املخالفة العقدية ابلدع ُضج
 .اتلفسري ختّص  أخرى صور وسيأيت املذموم، الرأي يف العلماء ذكرها اليت الصور بعض هذه

 :املحمود الرأي: ثانيا  
ِمل    اذلي  هو  الرأي  من  انلوع  هذا  إىل  مستندا    يكون  أن  وحّده  األّمة،  علماء  من  بعدهم  ومن  واتلابعون  الصحابة  به  ع 
 .الرأي يف السلف ذكره اذلي اذلمِّ  معىن عن خارج فإنه كذلك اكن وما ،(11)علم  
 :ييل ما املحمود الرأي إعمال جواز أدلة ومن

 ال  علم  بغري  القول  أن  ىلع  تدل  كها  ألنها  املذموم؛  الرأي  عن  انليه  أدلة  يف  املذكور  واحلديث  السابقة  تاآليا  مفهوم  -1
 .ُيوز بعلم القول أن ذلك من ويفهم ُيوز،

 :ومنها وأقواهلم، السلف فعل -2
 علينا أىت قد إنه انلاس أيها: فقال يسألونه،( مسعود ابن: يعين) اهلل عبد ىلع انلاس أكرث  : قال يزيد بن الرمحن عبد عن - أ

لْهج   ولم  -  اهلل  كتاب  يف  ليس  ما  أتاه فإن اهلل، كتاب يف بما فليقض ايلوم بعد بقضاء   ابتيل فمن هناك، ولسنا نقيض زمان  ي قج
 -  نبّيه  فيه  يقل  ولم  اهلل،  كتاب  يف  وليس  -  الصاحلون  به  يقض  لم  أمر  أتاه  فإن  الصاحلون،  به  قىض  بما  فليقض  -  نبّيه
، احلالل فإن وأرى، أخاف: يقول وال رأيه، جتهدفلي ، واحلرام ب ِيّ   ما  إىل  يريبكم  ما  فدعوا  مشتبهات، أمور   ذلك وب ْي   ب ِيّ 
 (.21()يريبكم ال

 إيلها  يضاف  أصول    ىلع  إال  يكون  ال  االجتهاد  أن  لك  يوضح  هذا: ) القول  هذا  ىلع  معلقا  (  ه463:  ت)   الب  عبد  ابن  قال
جز  ولم  الوقوف،  لزمه  يشء    عليه  أشلك  ومن  بها،  اعلم  إال  ُيتهد  ال  وأنه  ريم،واتلح  اتلحليل يل    أن  هل  ُي   يف  قوال    اهلل  ىلع  حيج

 (.21()فتدبّره وحديثا ؛ قديما   األمصار أئمة بي فيه خالف ال وهذا. أصل   معىن يف هو وال أصل   من هل نظري ال دينه

 تسأل  فال  اهلل  كتاب  يف  لك  تبّي   ما  انظر:  هل  قال  الكوفة  قضاء  ىلع  رشحيا    رج عم  بعث  ملا:  قال(  ه114:  ت) الشعيب وعن - ب
 (.22()رأيك فاجتهد السنة فيه لك يتبي لم وما ،- اهلل رسول سنة فيه فاتّبع اهلل كتاب يف لك يتبّي  لم وما أحدا ، عنه

ّ  سألت: قال( ه63: ت) مرسوق وعن - ج ب 
ج
؛ عن كعب بن أ  ا؟هذ أكان: فقال يشء 

 .ال: قلت



 (.23()رأينا لك اجتهدنا اكن فإذا يكون؛ حىت( أرحنا أو اتركنا: أي) فأمّجنا: قال

 :اتلّْفِسري يِف  الّرأيج 
 املدخل،  هذا  من  ابلحث  هلذا بدّ  ال واكن بالـرأي، اتلفسيـر وهو األساس، املوضوع يف لدلخول مقدمة اكن سبق ما أن اعلم
 باإلحالة  وسأكتيف  سبق،  ما  تكرار  عدم  ىلع  سأحرص وذلا بعض، عن بعضه كيكتف يصعب متشابكا   املوضوع اكن وإن

 .ذلك إىل األمر احتاج إن عليه،

 :موضواعت ثالثة هذا يف وسأطرح
 .اتلفسري يف القول من السلف موقف: األول

 .اتلفسري يف الرأي أنواع: اثلاين
 .والرأي املأثور بي اتلفسري: اثلالث

 إلخ،....  املذموم  الرأي  وصور  اتلفسري،  يف  الرأي  جواز  وأدلة  بالرأي، القول كرشوط ِعّدة؛ مسائل املوضواعت هذه وسيتخلّل
 :املوضواعت هذه تفصيل اآلن وإيلك

 :اتلفسري يف القول من السلف موقف: أوال  
 اهلل  قول  عىنم:  يقول  ألن  عرضة  للتفسري  املتصدي  فإن  كذلك،  اكن  وملا  بكالمه،  -  سبحانه  -  اهلل  ملراد  بيان:  اتلفسري

 .كذا
 -  اهلل  عن  الرواية  هو  فإنما  اتلفسري؛  اتقوا(: ) ه63:  ت)   األجدع  بن  مرسوق  قال  وذلا.  قال  ما  خبالف  األمر  يكون  قد  ثم

 (.وجل عز

 سئل  إذا  بعضهم  اكن  حىت  اتلفسري،  يف  القول  من  وحترجهم  السلف  بعض  توِّق   حيث  من  خاصا    طابعا    العلم  هذا  اختذ  وقد
 .يسمع لم كأن سكت اهلل كتاب من آية عن سئل فإذا أفىت، حلراموا احلالل عن

 رأيه،  فيه  واجتهد  اتلفسري  يف  تكلّم  فريق:  فريقان  -  للتفسري  اتلصدي  حيث  من  -  السلف  إن:  القول  يمكن  هنا  ومن
ر   أو فقّل  توّرع وفريق  .اتلفسري يف القول عنه ن دج

( ه33:  ت)   مسعود  وابن(  ه41: ت)   طالب  أب  بن  ويلع(  ه23:  ت)   طاباخل  بن  عمر  فيه  رأيه  ونجِقل    اتلفسري  يف  تكلم  وممن
 .الصحابة من وغريهم( ه67: ت) عباس وابن

( ه117:  ت)   عباس  ابن  موىل  وعكرمة(  ه15:  ت)   جبري  بن  وسعيد(  ه113:  ت)   جب  بن  جماهد:  وأتباعهم  اتلابعي  ومن
: ت)   انلخيع  وإبراهيم(  ه136:  ت)   أسلم  بن  وزيد(  ه13:  ت)   يلةالعا  وأبو(  ه117:  ت)   وقتادة(  ه111:  ت)   ابلرصي  واحلسن

( ه151:  ت)   جريج  بن  امللك  وعبد(  ه112:  ت)   أسلم  بن  زيد  بن  الرمحن  وعبد(  ه117:  ت) القريظ كعب ابن وحممد( ه16
: ت)   زاحمم  بن  والضحاك(  ه127:  ت)   السدي  وإسماعيل(  ه151:  ت)   حيان  بن  ومقاتل(  ه151:  ت)   سليمان  بن  ومقاتل

 .وغريهم ،(ه211: ت) سالم بن وحيىي( ه115



 .والكوفة املدينة أهل من( 24) اتلابعي من فجمع   اتلفسري يف توّرع من وأما

 سالم:  منهم  اتلفسري؛  يف  القول  يلغلظون  وإنهم  املدينة،  فقهاء  أدركت  لقد:  عمر  بن  اهلل  عبيد  عنهم  فقال  املدينة،  أهل  أما
 (.25)ونافع املسيب، بن وسعيد حممد، بن والقاسم اهلل، عبد بن

 آية  تفسري  عن  سأنلاه  فإذا  -  انلاس  أعلم  واكن  -  واحلرام  احلالل  عن املسيب بن سعيد نسأل كنا: )يزيد أب بن يزيد وقال
 (.26()يسمع لم كأن سكت القرآن من

 (.27()قّط  اهلل كتاب من آية يتأّول أب سمعت ما: )الزبري بن عروة بن هشام وقال
ّما وهل    إيلهم  انلخيع  إبراهيم  أسند  فقد  الكوفة  أهل  وأ  اتلفسري  يّتقون  -  الكوفة  علماء:  يعين  -  أصحابنا  اكن: ) ق 

 (.21()ويهابونه
 معىن  تبيي  يتوّق   اكن  أنه  عنه  نقل  حيث  ،( ه215:  ت)   األصميع  اللغة  إمام  فيه  وبالغ  احلذر  مسلك  سلك  ولقد..  هذا

 (.21)القرآن يف وردت لفظة
 .القول يف يصيبوا أالّ  وخشية منهم، توّراع   اكن إنما اتلفسري يف اتلوّق من الكرام هؤالء عن ردو فما

 :اتلفسري يف الرأي أنواع: ثانيا  
 .ومذموم حممود،: نواعن اتلفسري يف الرأي

 .املحمود الرأي: األول انلوع
 بالرأي  القول  جواز  ىلع  تدّل   أدلة    استنباط  ويمكن .اخلطأ يف الوقوع صاحبه ييق علم إىل مستندا   اكن إذا الرأي حيمد إنما

 .املحمود

 :ييل ما األدلّة هذه ومن
 :باتلدبّر اآلمرة اآليات -1

ف ال: )) تعاىل  -  كقوهل  اتلدّبر؛  ىلع  حتّث   آيات  عّدة  وردت
 
ون    أ بَّرج ت د  ْرآن    ي  مْ   القج

 
ا  قجلجوب    ىلع     أ الجه  ْقف 

 
: وقوهل  ،[ 24:  حممد(( ] أ

ن كِت اب  ))
 
نْل اهج أ ْك   ز  ب ار ك   إيل  وا مج بَّرج ر   آي اتِهِ  يِل دَّ كَّ يِل ت ذ  جوا و  ْول

ج
بْل اِب  أ

 
 .اآليات من وغريها[. 21: ص(( ]األ

جب لم ما تأويل معرفة علينا أن ىلع يدّل  ما اتلدبر ىلع اهلل حِثّ  ويف  يقال ما يفهم ال ملن يقال أن حمال   ألنه تأويله؛ عنا حيج
 (.31)به لك فهم ال بما اعتب: هل

 املعاين  كثري  اللفظ  قليل  الكم    يف  ذلك  يكون  وإنما  املعاين،  من  املراد  معرفة صاحبه به يبلغ اذلي واتلأّمل اتلفّكر: واتلدبّر
 (.31)انلظر بادئ هل تكن لم معان   هل انكشف تدبّرا   املتدبِّر ازداد كما حبيث فيه، أودعت اليت

 الفهم  من  هل  يظهر  ما  أن  شك  وال  ومراداتـه،  القرآين  اخلطـاب  معاين  فهـم  أجل من ملتدبـرا ُيريها عقلية عملية: واتلدبّر
 .إيله وصل اذلي ورأيه بلغه، اذلي اجتهاده هو إنما



 اهلل  صىل-  الرسول  عهد  يف  نشأ  بالرأي  القرآن  تفسري  إن:  يقال  أن  يبعد  ال:  اتلفسري يف الصحابة اجتهاد   - الرسول إقرارج  -2
 :ييل ما الوقائع هذه ومن منها، املسألة هذه استنباط يمكن وقائع ذلك ويف ،-وسلم عليه

 شديدة  باردة    يللة  يف  فاحتلمت  الّسالِسِل،  ذات  اعم  -وسلم  عليه  اهلل  صىل-  اهلل  رسول  بعثين  -:  العاص  بن  عمرو  قال  -  أ
 صىل-  اهلل  رسول  ىلع  قدمت  فلما  الصبح،  صالة  بأصحاب  صليت  ثمّ   به،  فتيّممت  أهلك،  أن  اغتسلت  إن  فأشفقت  البد،

؟ وأنت بأصحابك صليت عمرو، يا: فقال هل، ذلك ذكرت -وسلم عليه اهلل نجب   جج

،  أن  اغتسلت  إن  فأشفقت  البد  شديدة  باردة  يللة  يف  احتلمت  إين  اهلل،  رسول  يا  نعم: قلت ْهل ك 
 
ال: )) اهلل  قول  وذكرتج   أ  و 

مْ  ت ْقتجلجوا كج س  نفج
 
،فتيمّ [ 21: النساء(( ]أ  (.32()شيئا   يقل ولم - فضحك صليت، ثم ْمتج

ْمرا   أن ترى األثر هذا يف  ينكر  ولم  جنب،  وهو  اتليمم،  بعد  بالقوم  فصىل نفسه، ىلع وطّبقها اآلية، هذه فهم يف رأيه اجتهد ع 
 .والرأي االجتهاد هذا -وسلم عليه اهلل صىل- الرسول عليه

ِ : ))آية نزلت ملا مسعود، ابن حديث ويف - ب نجوا ين  اذلَّ ل مْ  آم  وا و  م ي لْبِسج ان هج م   إيم 
لْ  وأينا: اهلل رسول يا قلنا[ 12: األنعام(( ]بِظج

َّ   ي ا))   الصالح  العبد  قول  إىل  تسمعوا  ألم  تعنون،  اذلي  ليس  إنه:  فقال  نفسه،  يظلم  لم جرْشِكْ   ال  بجين  ِ   ت ك    إنَّ   بِاّللَّ لْم    الرِشْ  ل ظج
ِظيم    فلما  الفهم،  يف  منهم  واجتهادا    رأيا    إال  ذلك  اكن  وما  العموم،  ىلع  اآلية  فهموا  الصحابة  أن  ىتر ،(33[()13: لقمان(( ]ع 

 والقول  القرآن  تفّهم  عن  ينههم  ولم  املراد،  املعىن  إىل  فأرشدهم  ،-وسلم  عليه  اهلل  صىل-  اهلل  رسول  سألوا  ذلك  استشلكوا
 .أعلم واهلل. الرسول سؤال إىل حيتاجوا لم شيئا   يستشلكوا لم إذا أنهم ىلع يدل كما. فهموه بما فيه

هه امهلل: )بقوهل عباس البن -وسلم عليه اهلل صىل- الرسول داع :عباس البن -وسلم عليه اهلل صىل- الرسول داعء -3  فِقّ
 (.34()الكتاب علمه امهلل: )ابلخاري روايات إحدى ويف( اتلأويل وعلِّمه ادلين، يف

ِزّية    عباس  البن  اكن  ملا  -وسلم  عليه  اهلل  صىل-  انليب  عن  اتلفسري  من  املسموع  اداملر  اكن  ولو  اتلفسري،:  واتلأويل  بهذا  م 
 رأي    هو  إنما  الفهم  وهذا  ،( 36) القرآن  يف  الفهم:  املراد  اتلأويل  أن  ىلع  يدّل   وهذا  ،( 35) غريه  فيه  يشاركه  ألنه  ادلاعء؛

 .لصاحبه
 لو  إذ  القرآن؛  تفسري  يف  اختالف    من  عنهم  ورد  ما  به  وعملوا  أيبالر  قالوا  الصحابة  أن  ىلع  يدل  مما:  الصـحــابة  عمل  -4

 .االختالف هذا بينهم وقع ملا -وسلم عليه اهلل صىل- انليب عن مسمواع   اتلفسري اكن
يق  قولج   ذلك  يف  نـصــــا    عنهم  ورد  ومما  أقول: ) قال  الالكلة،  عن  سئل  ملا  -  عنه  اهلل  ريض  -  بكر  أب  األمة  صِدّ

  اكن وإن اهلل، فمن صوابا   اكن فإن رأيي؛ب فـيـهــــــا
 
 (.37()الشيطان ومن فمين خطأ

 سوى  يشء    -وسلم  عليه  اهلل  صىل-  اهلل  رسول  عن  عندكم  هل:  سئل  ملا  -  عـنـه  اهلل  ريض  -  يلع  عن  ورد  ما  وكذا
 (.31)(كتابه يف فهما   عبدا   اهلل يجعِطي أن إال النسمة، وبرأ احلّبة، فلق واذلي ال،: )قـال القرآن؟
 .غريه عن فالن فهم اآلية معىن يف خيتلف وذلا القرآن؛ تفّهم عند للمرء يتودّل  رأي هو إما والفهم

 



 : اهلوامش

 .1/63 للصفدي، العجم المية رشح يف املسجم الغيث( 1)
 .217 رقم األثر ،112 ص وانظر، ،111 للبيهيق، الكبى السنن إىل املدخل( 2)

 .2/161 للزهري، وقوال   ،2/161 العلم، بيان جامع يف ملرسوق قوال   وانظر ،111 ،الكبى السنن إىل املدخل( 3)
 .116 الكبى، السنن إىل املدخل( 4)

 .74 ص وانظر، ،2/71 الب، عبد البن وفضله العلم بيان جامع( 5)
 .2/75 العلم، بيان جامع( 6)

 .13/311 ابلاري، فتح يف عاملوضو هذا يف بطال ابن الكم وانظر ،2/77 العلم، بيان جامع( 7)
 (.13/215) ابلاري، فتح يف احلديث انظر( 1)

 .2/161 العلم، بيان جامع( 1)
 .2/161 العلم بيان جامع( 11)

 .13/311 ابلاري، وفتح ،2/77 العلم، بيان جامع: انظر( 11)
 .77 ،71 ،2/71 العلم، بيان جامع( 12)

 .2/171 العلم، بيان جامع( 15 ،14 ،13)
 .1/114 للشاطيب، العتصاما( 16)

 .13/313 ابلاري، فتح( 17)

 .2/161 العلم، بيان جامع( 11)
ع   ألنّ  الورع؛ فيقابله اهلوى، أما املذموم، الرأي حدِّ  يف املذكور اجلهل يقابل العلم( 11) ر   .احلِقّ  خمالفة من صاحبه ييق الو 

 .71 ـ 2/71 العلم، بيان جامع( 21)
 .2/71 م،العل بيان جامع( 22 ،21)

 .71 ـ 61 ص اآلثار، من غريها وانظر ،2/72 العلم، بيان جامع( 23)
 .اتلابعي عند برز اذلي املذهب كهذا مذهبه أن ىلع يدل الصحابة من أحد عن نقال   أجد لم( 24)

 .1/15 ،(شاكر ط) الطبي تفسري( 25)
 .1/16 ،(شاكر ط) الطبي تفسري( 26)



 .221 يد،عب ألب القرآن فضائل( 21 ،27)

: حتقـيق)   للخطابـي  القـرآن  إعجـاز  ،14/ 1  اللغة  تهذيب  ،4135 ،2/121( ادلايل: حتقيق) للمبد الاكمل: ذلك يف انظر( 21)
 .42( الصديق اهلل عبد

 .13 ـ 1/12 ،(شاكر ط) الطبي تفسري: انظر( 31)
 .23/252 واتلنوير، اتلحرير( 31)

 .2/417 املنثور، وادلر ،2/411 كثري، ابن تفسري وانظر ،335 برقم داود ووأب ،214 ،4/213 أمحد، اإلمام مسند( 32)
 .3421 ،3361/األنبياء أحاديث ،32/ح اإليمان كتاب موضع، من أكرث يف ابلخاري أخرجه( 33)

 .215 ـ 1/214 حجر، ابن رشح وانظر ،1/214 ابلاري، فتح: انظر( 34)
 .2/4 ل،األصو وجامع ،1/33 القرطيب، تفسري: انظر( 35)

 .1/215 ابلاري، فتح: انظر( 36)
 .54 ،1/53 ،(شاكر ط) الطبي، تفسري يف قوهل انظر( 37)

 .احلديث هلذا ذكرها اليت املواضع من وغريها( 1/246 ابلاري، فتح) ابلخاري، رواه( 31)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 :اتلفسري يف املحمود الرأي رشوط

 حممودا ؟ الرأي يكون مىت

؛  إىل  مستندا    قوال    اكن  ما  أنه  املحمود  الرأي  حدِّ   بيان  يف  سبق  فهو  ذلك  عن  خرج  وما  جائز،  رأي    فهو  كذلك  اكن  فإن  علم 
 .مذموم

 اتلفسري؟ يف رأي   أيِّ  ىلع احلكم يف عليه واتلعويل تميزيه يـمـكـن حبيث به، يجْعر فج  دّ ح العلم هلذا هل.. ولكن
 .مذموما   رأيا   كونه عن خيرج حىت برأيه يفرس من حيتاجها اليت العلوم مجلة بيان يف املتأخرين بعض اجتهد لقد

 وانلحو،  واالشتقاق،  اللغة،  علم:  ويه  عــلـــــوم،  عــشــــرة  جعلها(  اخلامس  القرن:  ت)   األصفهاين  فالراغب
، والقراءات،  (.1)املوهبة وعلم الالكم، وعلم األحاكم، وعلم الفقه، وأصول واحلديث، والّسري 

 والـــتــصـــريف،  واالشتقاق،  اللغة،  علم:  ويه  علما ،  عرش  مخسة(  741:  ت)   األصفهاين  ادلين  شمس  وجــعـــلــهــا
 والفقه  الفقه،  وأصــول  والـسـنـن،  واألخبار،  واآلثار  الَنول،  وأسباب  والقراءات،  بلديع،وا  وابليان،  واملعاين،  وانلحو،

 (.2)واملوهبة والالكم، وانلظر واألخالق،

 (.املذموم: أي) برأيه للقرآن مفرسا   كونه عن خرج العلوم هذه فيه تكاملت من أن األصفهانيان ذكر وقــــد
 ذلك  يف  نفسه  من  وأحّس   القرآن،  تفسري  يف  معرفته  بواجب    ليس  ما  بعض  عن  نقص  من)   أن  ىلع  الراغب  نـّبـــه  وقد

: أي(. ) 3() برأيهم  املفرسين  من  -  اهلل  شاء  إن  -  يكن  لم  بأقواهلم،  واستضاء  منهم،  واقتبس  بأربابه،  واستعان  بنقصه،
 (.املذموم

 .الالكم كعلم مالحظة؛ من بعضها ىلع ما مع عليه، ديلل ال تكّثَّرا   العلوم هذه ذكر يف أن - أعلم واهلل - يظهر وفيما
 العلوم  هذه  تكامل  مفرس  يبلغ  مىت  إذ  املفرس؛  يف  ال  املطلق  املجتهد  يف  رشطا    يكون  بأن  أشبه  العلوم  هــذه  تكامل  إن

 فيه؟
بق  ولو  بذكر  غبالرا  حتّرز  وذلا  باتلفسري،  العاملي  زمرة  من  املفرسين  من  كثري  خلرج  املذكورة  العلوم  يف  الــرأي  هذا  طج

 لم  وإن  يتقنها،  أن  باملفرس  حيسن  اليت  األدوات  لكمال  بيانا    ذكره  ما  يكون وبهذا العلوم، هذه ببعض علمه نقص من حال
 .هل يتفق ال فيما انلقل إىل يعمد فإنه ذلك هل حيصل

 فقيها    اكن  فإن  عناية؛  به  هل  اذلي  العلم  تفسريه  يف  يجبِز منهم الواحد ترى وذلا السبيل، هذا ىلع املفرسين أغلب أن ويظهر
 .األحاكم آيات تفسري عنده برز اكلقرطيب، -

 .للقرآن تفسريه يف انلحو علم عنده برز - حيان كأب - حنويا   اكن وإن
 .وهكذا... للقرآن، تفسريه يف ابلالغة علم عنده برز - اكلزخمرشي - أديبا   بالغيا   اكن وإن



 حتديد  ثم  يمكن،  ال  مما  فيه،  الرأي  إعمال  يمكن  ما  معرفة  منه  يلزم  املوضوع  هذا  يف  انلظر  بأن  القــول  ويمكن..  هذا
 .برأيه املفرس حيتاجها اليت العلوم ملعرفة اتلفسري مفهوم

 .االستدالل جهته وما انلقل، جهته ما: فنواعن اتلفسري أما

 .الرأي جمال هو: واثلاين فيه، للرأي جمال ال: واألول
 االحتمال؛  إيله  يتطّرق  ال  ما  لّك   فيه  ويدخل  واملغيبات،  اآلي،  وقصص  الَنول،  أسباب  : نلقلا  جهــته  اذلي  اتلفسري  ومن
 .العرب لغة يف واحد   معىن للفظ يكون كأن
 إنما غريه دون املحتمالت أحد إىل اخلطاب توجيه ألن االحتمال؛ إيله تطّرق ما فلك : االسـتـدالل جهــة من اتلفسري وأما
 .اتلفسري يف االختالف برز وبهذا املفرس، من برأي   هو

 .تفسري   فهو ابليان به حيصل أن يمكن وما ـ سبحانه ـ اهلل الكم من الـمــــراد بيان فهو اتلفسري؛ مفهوم وأما

 ذلك  عدا وما ابليان، به حيصل ما بقدر إال اتلفسري يف يلزمان ال األصفهانيان ذكرها اليت العلوم من كثريا   أن يظهر وبهذا
 يف(  614:  ت)   للرازي  حصل  كما  اتلفسري،  معىن  عن  خروج    به  األحيان  بعض  يف  يكون  قد  بل  اتلفسري،  يف  وّسعت  فهو

 .اتلفسري يف إمالءاته يف( 113: ت) عرفه والبن تفسريه،
 أقسام  بظهور  ذلك  كــــان  وإنما  -  الغالب  يف  -  واتلابعي  الصحابة  جيل  بعد  حصلت  إنما  اتلوسعات  هذه  أن  اعلم  ثم

لّكها؛ - وغريها وتوحيد وفقه حنو   من - ومالعل  بفن ّ  اعلم   لك صار حىت اتلفسري، دائرة توسيع يف األثر أكـبــر هل اكن مما وت ش 
 .فيه بّرز اذلي بفِنه تفسريه يصبغ - اتلفسري علم كتابة يف شارك إذا -

 :نظرين إىل برأيه فرس من حيتاجها اليت العلوم تقسيم ويمكن

 :اآلية علوم يف نظر  : األول
 اللغة،  ومفردات  والعام،  واخلاص  واملقيد،  واملطلق  واملنسوخ،  اكنلاسخ  علوم؛  من  اآلية  يف  ما  إىل  بانلظر  ذلك  ويكون

 .وهكذا وأسايلبها،
 .آيات عن وتتخلّف آية، يف توجد قد إذ العلوم؛ هذه حبث منها يلزم ما آية لك يف ليس ألنه ذلك؛ يقال وإنما

 من  آية  ختلو  ال  أنه ذلك معرفتها، املفرس ىلع ُيب اليت العلوم أهم من هو اللغة علم أن وجـدت ـظــرانل أمـعـنـت وإذا* 
 .لغوي مبحث  

 :ييل ما اللغة، أهمية بيان يف السلف عن وردت اليت اآلثار ومن
 أحد  يجعذر  ال  وتفسري  الكمها،  من  العرب  تعرفه  وجه:  أوجه  أربعة  ىلع  اتلفسري:  عـبـاس  ابـن  قال:  قال  الزناد  أب  عن  -1

 (.4()ـ ذكره تعاىل ـ اهلل إال يعلمه ال وتفسري العلماء، يعلمه وتفسري جبهاتله،



 يكن  لم  إذا  اهلل  كتاب  يف  يتلكم  أن  اآلخر  وايلوم  باهلل  يؤمن  ألحد    حيل  ال: ) قال  أنه(  114:  ت)   جماهد  عــــن  وروي  -2
 (.5()العرب بلغات اعملا  

 بلغات  اعلم  غري  اهلل  كتاب  يفرس  برجل    أوىت  ال: ) يقول(  171:  ت)   أنس  بن  مالك  سمعت:  قال  سليمان  بن  حيىي  وعن  -3
 (.6()نكاال   جعلته إال العرب

 :العرب بأشعار استشهادهم ذلك أوضح ومن عندهم، اتلفسري يف اللغة أثر لـوجـــدت الـسـلـف تفـسـيـر يف قرأت ولو

 :ييل ام برأيه فرس ملن اللغة معرفة أهمية أمثلة ومن
وا: )) تعاىل - قوهل تفسري يف - أ عج ْوض 

 
أل مْ   و  . دون    سري  :  الوضع:  الليث  قول(: ) 37:  ت)   األزهري  قال[  47:  اتلوبة(( ] ِخالل كج

 .بصحيح ليس
ْدوج  هو: والوضع  (.7()فيه العرب الكم يعرف ولم اللفظ الليث واعتب. الع 

نَّ : ))قوهل يف( 255: ت) حاتم أب عــــن(: )... 371: ت) األزهري قال - ب ن ف ظ 
 
ْقِدر    لَّن  أ ل ْيهِ   نَّ  لن:  أي[  17:  األنبياء(( ] ع 

 .عليه نضِيق

درة،  موضع  إىل  وذهب  ،(( ن ْقِدر  ))   معىن  ما  األخفش يدر ولم:  حاتم أبو: أي - قال  يعلم  ولم  يفوتنا،  أن  فظنّ :  معىن  إىل  القج
: نقدر  معىن  أن  علم  ولو  عليه؟  نقدر  لن  أن  أفظنّ :  االستفهام  دأرا:  قال  املفرسين  بعض  إن:  قال  حىت  الـعــــرب  الكم

ْبِط لم نضيِّق،  (.1()انلحو بقياس اعملا   واكن العرب، بكالم اعملا   يكن ولم اخلبط، هذا خي 
 ومعرفتها  والعام،  واخلاص  واملقيد،  اكملطلق  املباحث؛  من  شابهه  وما  واملنسوخ  انلاسخ  معرفتها  يلزم  اليت  العلوم  ومن*  
 يلع  انتىه: ) قال  السليم  الرمحن  عبد  أبو  رواه  ما  ذلك  يف  عليها  االعتماد  يمكن  اليت  اآلثار  ومن  شك،  بال  للمفرس  زمةال
 (.11()وأهلكت   هلكت  : قال. ال: قال واملنسوخ؟ انلاسخ أعلمت  : فقال ،(1)يقّص  رجل إىل - عنه اهلل ريض - طالب أب بن

 ـ عنه اهلل ريض ـ يلع اكن وإذا. العلم هذا أهمية بليان األثر بهذا القرآن يف نسوخوامل انلاسخ علم يف كتب م نْ  استدل وقد
؛ ىلع اعرتض قد  .اتلفسري فهم عدم يف أثر من العلم هذا جهل يف ملا ذلك، إىل ينّبه أن ينبغ أْوىل باب من فاملفرس القاِصّ
 .اآلية تفسري معرفة يف يفيد اآلي صوقص الَنول سبب معرفة أن ذلك اآلي؛ وقصص الَنول سبب العلوم ومن* 

 املثىن  بن  معمر  عبيدة  ألب  وقع  ما  اخلطأ،  يف  يوقع  معرفته  عدم  وأن  اجلانب،  هذا  معرفة  أهمية  ىلع  تدل  اليت  األمثلة  ومن
بِط  : )) ـ  تعاىل  ـ  قوهل  تفسري  يف(  211:  ت)  ْ لرِي  مْ   ىلع     و  يجث ِبت    قجلجوبِكج ام    بِهِ   و  ْقد 

 
 يفرغ:  جمازه: ) قال  حيث  [ 11: األنفال(( ] األ

هلج  الصب، عليهم  (.11()لعدوهم فيثبتون عليهم، ويَنِّ
 ال  اذلي  اللغوي  املنىح  هذا  تفسريه  يف  نىح  السبب  يعرف  لم  فلما  هذا،  تفسريه  يف  عبيدة  أب  خطأ  ىلع  يدّل   الَنول  وسبب

 .بسببها اآلية عليه تدّل 
 عن  اتلفسري  جاء  وبهذا  املطر،  عليه  نزل  ملا  الرمل  يف  تسوخ  ال  سلميامل  أقدام  أن  وهو  حقييق،  اآلية  يف  املذكور  واتلثبيت
 (.12)عنهم نقلوا اذلين اتلابعي وعن الَنول، شاهدوا اذلين الصحابة



 يكون  كما  ،-وسلم  عليه  اهلل  صىل-  انليب  عن  اتلفسري  رصيح  إىل  بالرجوع  ذلك  ويكون  انلبوية،  السنة  معرفة  ومنها*  
 .القرآن فهم يف األثر أكب هلا اليت هلوأفعا أقواهل إىل بالرجوع

 ما: ) قال  -  عنهما  اهلل  ريض  -  عباس  ابن  عن  الطبي  رواه  ما  انلبوية،  بالسنة  املفرس  استعانة  من  به  اتلمثيل  يمكن  ومما
 العيني  فزىن  حمالة، ال ذلك أدركه الزىن، من حّظه آدم ابن ىلع كتب اهلل إن: انليب عن هريرة أبو قاهل مما باللمم أشبه رأيت
 (.13...()انلظر

 اتلفسري  هذا  ورود  لعدم  به  فيفرس  آخر؛  مصدر  إىل  ُينح  املفرس  جتعل  قد  القرآن  تفرس  اليت  السنة  معرفة  عدم  إن  ثم
 .إيله انلبوي

فج   ي ْوم  : ))تعاىل - قوهل تفسري يف السلف عن روي ما هنا به يجمّثل أن يمكن ومما ن  يجْكش  اق    ع   فرّس   فقد[  42:  القلم(( ] س 
 وقتادة  جبري  بن  وسعيد  وجماهد  عباس  ابن:  ومنهم  ،( 14) شديد  أمر  عن:  أي  اللغوي،  باملعىن  الساق  السلف  من  مجع

 (.15)وعكرمة
 عن  ربنا  يكشف:  يقول  -وسلم  عليه  اهلل  صىل-  انليب  سمعت: ) قال  أنه  ـ  عنه  اهلل  ريض  ـ  سعيد  أب  حديث  يف  ورد  وقد

معة،  رئاء    ادلنيا  يف  يسجد  اكن  من  ويبىق  ومؤمنة،  مؤمن  لّك   هل  فيسجد  ساقه،  طبقا    ظهره  فيعود  ليسجد،  فيذهب  وسج
 (.16()واحدا  

ْف، لم نكرة   اآلية يف جاء اذلي الساق يفرِسج  احلديث وهذا  .ـ وجّل  عزّ  ـ ربنا ساق بالساق املراد أن ويبِي  يجض 
 .أعلم واهلل لساق،ا تفسري يف وتالميذه عباس ابن قول العتجِمد   احلديثج  هذا ي رِدْ  لم ولو

 (.17)اآلية معىن يف الصواب حيالفه وال اخلطأ، اتلأويل يف يقع فإنه بها املفرس جهل إن اليت العلوم بعض فهذه.. وبعد

ر  : اثلاين  :املفرس طبقة يف ن ظ 
 عنهم  جاء  فما.  وأتباعهم واتلابعون الصحابة هم عنها اخلروج وعدم بها، واألخذ أقواهلم، إىل الرجوع ُيب اذلين املفرسون

 .خمالفتهم ُيوز وال ـ اجلملة حيث من ـ بعدهم ملن الزم فإنه
( 721:  ت)   تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  إيله  يشري  كما  املذموم،  الرأي  بروز  أسباب  أهم  من  تفسريهم  ىلع  االعتماد  عدم  واكن
 جهتي  من  اخلطأ  فيه  ما  أكرث  فهذا  ـ  بانلقل  ال  باالستدالل  يعلم  ما  وهو  ـ  اخلالف  سبيب  من  اثلاين  انلوع  وأما: ) بقوهل

ث تا د   يوجد  يكاد  ال  رصفا    هؤالء  الكم  فيها  يجذكر  اليت  اتلفاسري  فإن  بإحسان،  وتابعيهم  واتلابعي  الصحابة  تفسري  بعد  ح 
 (.11()اجلهتي هاتي من يشء   فيها
 مداعة  أقواهلم  ىلع  االعتماد  فإن  اء؛العلم  من  بعدهم  جاء  من  لك  به  هلم  شهد  العلم  يف  تقّدم    من  السلف  هلؤالء  اكن  وملا

 السلف أقوال عن خارجا   وتفسريه تأويله يكون ال أن املفرس رشوط من جرير ابن جعل وذلا املذموم، الرأي عن للخروج
 فإنه منها، وخترّي  أقواهلم إىل رجع من لك أن إىل اتلنبه وُيب(. 11)األمة وعلماء اتلابعي من واخللف واألئمة الصحابة من

 .تفسريه يف الطبي جرير ابن فصل كما عقله ىلع معتمد ختريه ألن بالرأي؛ قائل



 :اتلفسري يف وصوره املذموم الرأي: اثلاين انلوع

 يدفع  هوى  عن  اكن  أم  العلم  يف  قصور    أو  جهل    عن  أكان  سواء    علم،  بغري  القرآن  يف  القول  هو  اتلفسري  يف  املذموم  الرأي
 .عنه انليه أدلة مع ذلك بيان سبق وقد احلق، خمالفة إىل صاحبه

 :ييل ما املذموم الرأي صور ومن
 :اهلل إال يعلمه ال ما تفسري -1

 :أمرين ىلع ويشتمل عباس، ابن أوردها اليت اتلفسري أوجه أحد وهو
 .املغيبات من غريها أو ـ، سبحانه ـ صفاته كتكييف بعلمها؛ اهلل استأثر اليت املغيبات تكييف: أحدهما

 .ذلك غري أو عيىس، نزول أو ادلابة، خروج كزمن خروجها؛ ِذْكرج  ورد اليت املغيبات زمن حتديد :ثانيها
 .اهلل ىلع الفرية أعظم فقد ذلك ىلع قادر   أنه زعم فمن معرفتها؛ إىل للبرش سبيل ال األشياء فهذه

 :عنه أعرض أو املنقول اتلفسري ناقض من -2
 ىلع  أقدم  فمن  وأتباعهم،  اتلابعي  أو  أصحابه  أو  -وسلم  عليه  اهلل  صىل-  الرسول  عن  نجقل  ما  لك:  املنقول  اتلفسري  يشمل

زءا    ألن  املذموم؛  الرأي  يف  سيقع  فإنه  املنقول  اتلفسري  إىل  الرجوع  دون  اتلفسري  عن  إال  معرفته  يمكن  ال  اتلفسري  من  جج
 .وغريها... وناسخها اآلي، وقصص الَنول، كأسباب عنهم؛ انلقل طريق

 :األخرى املصادر يف انلظر دون اللغة بمجرد فرس من -3
وقِع   وغريها؛ القرآن بغرائب يتعلق فيما وانلقل بالسماع استظهار غري من العربية، بظاهر القرآن تفسري إىل التسارع إن  مج
ّكم لم فمن اخلطأ، يف  قال  من  رةزم  يف  ودخل  غلطه،  كرث  العربية  فهم  بمجرد  املعاين  استنباط  إىل  وبادر  اتلفسري  ظاهر حيج

 (.21)املذموم برأيه
 ابن  اإلسالم  شيخ  ذلك  حىك  كما  اتلفسري، يف يقع اذلي اخلطأ أسباب أحد هو املصادر، من غريها دون فقط اللغة واعتماد

 (.21)تيمية
 (:22)رأيه وفق ىلع القرآن فيتأول رأي هل يكون أن -4

 مواضعه  عن  اللكم  حيّرفون  وقد  ديلله،  عن  يبحثون  ثم  الرأي،  يعتقدون  أنهم  حيث  وابلدع،  األهواء  أهل  عند  هذا  ويكرث
 .املنحرفة اتلفسريات بهذه القرآن فرس ملا والرأي االعتقاد هذا هلؤالء يكن لم ولو آراءهم، يلوافق

 :أقسام ىلع أوئلك خطأ ويقع
 بطالن  فيستلزم  باطل    هل  استدل  اذلي  رأيه  ويكون  بديلل،  لرأيه  يستدل املفرس أن وذلك: واملدلول ادليلل يف اخلطأ: األول
 .هل املستدل ىلع ادليلل داللة



 ل ن: )) ـ  تعاىل  ـ  بقوهل  هلذا  استدلوا  ثم  باطل،  وهذا  اآلخرة،  يف  يجرى  ال  ـ  سبحانه  ـ  اهلل  أن  اعتقدوا  املعزتلة  أن  ذلك  ومثال
 .املوضع هذا يف صحيح غري وهذا انليف، تلأبيد(( ل ن)) فجعلوا[ 143: األعراف(( ]ت ر ايِن 

 :تعاىل ـ بقوهل ـ حرام وهو ـ الرقص جواز ىلع املتصوفة بعض استدالل ـ كذلك ـ ثاهلوم

ْض ))  (.23[)42: ص(( ]بِرِْجلِك   اْركج
 .بعيد من وال قريب من ال عليه تدل ال واآلية حرام، فالّرقص

ْ  ولكن صحيحا ، بذاته املدلول يكون هذا ويف :املدلول يف ال االستدالل يف اخلطأ: اثلاين  .يصح ال عليه اآلية لمح 
م  اّللَّ    إنَّ : )) ـ  تعاىل  ـ  قوهل بعضهم به فرس ما ومثاهل ْبت لِيكج ر    مج

ن  بِن ه  م  ِب    ف  ن  ِميِن   ف ل يْس    ِمْنهج   رش  م  ْمهج   لَّمْ   و   إالَّ   ِميِن   ف إنَّهج   ي ْطع 
ْرف ة   اْغرت  ف   م نِ   [.241: ابلقرة(( ]بِي ِدهِ  غج

ث ل   اآلية هذه: )قال حيث  لرشبه  واتلارك  منها،  املستكرث  إيلها  باملائل  منه  والشارب  بانلهر،  اهلل  فشبهها  لدلنيا، اهلل ُضبه م 
 (.24()خمتلفة اهلل عند اثلالثة وأحوال احلاجة، قدر منها باآلخذ غرفة بيده واملغرتف فيها، والزاهد عنها باملنحرف

ْعل هج   ولكنّ   صحيح،  الكم  ـ  اآلية  عن  جمردا    ذاته  يف  هو  حيث  من  ـ  الالكم  فهذا    لآلية  تفسريا    ج 
 
،  خطأ  قال  وذلا  ظاهر 

 الظاهر،  عن  واخلروج  اتلأويل،  يف  اتلحريف  من  فيه  ما  لوال  هذا  أحسن  ما: ) القول  هذا  ىلع  معلقا  (  671:  ت)   القرطيب
 (.25()هذا غري من صحيح معناه ولكن

 .أعلم واهلل. املذموم بالرأي اتلفسري صور بعض فهذه.. وبعد
 :والرأي األثر بي رياتلفس

 وإن  ،-وسلم  عليه  اهلل  صىل-  الرسول  عصـر  يف  بـرز  قد  الـرأي  أن  ـ  الرأي  جواز  ىلع  ادلالة  األمثلة  خالل  من  ـ  ظهر  لقد
 .بعدهم وم نْ  الصحابة عهد يف أكرث وانترش اتسع ثم قليال ، اكن
نْ   وأتباعهم  واتلابعي  الصحابة  ِمن أن ظهر كما جسيِمّ   فهل  ،برأيهم  القرآن  فرسوا  م   ورد  وما  باملأثور،  تفسريا    عنهم  ورد  ما  ن
 بالرأي؟ تفسريا   غريهم عن
 :ألمرين وذلك ،(26)ظاهر   قصور   فيه انلحو هذا ىلع اتلفسري تقسيم إن

 خالف  حييك  بعضهم  أن  مع  إطالقه،  ىلع  به  األخذ  وجوب  املأثور  حكم  جعل  اتلقسيم  هذا  قّسم  من  أغلب  أن:  األول
 بينهم؟ االختالف وجود مع به األخذ ُيب كيف: فيه اختلفوا ما حكم ينىس كما اتلابعي، أقوال قبول يف العلماء

ّدون  اذلي  اتلفسري  يف  لرأيهم  وجتاهال    السلف،  به  قام  اذلي  اتلفسريي  للجهد  تناسيا    ذلك  يف  أن:  اثلاين ع   بذره  من  أول  يج
 .وأنتجه

 املقّدم  هو  السلف  فرأي  الرأيي؛  بي  شتان  ولكن  بآرائهم،  املتأخرون  قال  كما  بآرائهم،  القرآن  يف  قالوا  السلف  هؤالء  إن
 .إشاكل بال



( اتلابعي  بأقوال  ثم  الصحابة،  بأقوال  ثم  بالسنة،  ثم  بالقرآن،  القرآن  تفسري  أنه  ىلع)   باملأثور  اتلفسري  بي  املقابلة  إن
 .العقل من أو لسلفا قول من عليه ديلل ال حمض   خطأ( ذلك عدا ما أنه ىلع) بالرأي واتلفسري

 يقابل  ال  بهذا  وهو  عليها،  غبار  ال  تسمية    األثر  هو  إيله الوصول طريق أن باعتبار باملأثور تفسريا   السلف تفسري تسمية إن
 الَنول،  كأسباب  إنكاره؛  أو  تركه  يصح  ال  نقل    هو  ما  تفسريهم  من  ألن  فيه؛  ممزتج  بالرأي  اتلفسري  بل  بالرأي،  اتلفسري

 .األثر هو إيله طريقنا إنما عنهما؛ هذين والك بالرأي، وقول   داللاست هو ما ومنه

 :واألثر الرأي بي اتلفسري كـتب
 وقد  بالرأي،  وتفاسري  باملأثور  تفاسري  إىل  اتلفاسري  تقسيم  وقع  بالرأي،  باتلفسري  املأثور  اتلفسري  مقابلة من وقع ما ىلع بناء  
 :أمرين يف وذلك آخر، قصور   ذلك بسبب نشأ
ِكم   اتلفاسري هذه بعض أن جتد ذلك ومع حاكيتها، ىلع حترص بل السلف، أقوال املعتبة اتلفاسري ترتك أن ق ّل  أنه :لاألو  حج

 (.27)بالرأي اتلفسري من واآلخر باملأثور اتلفسري من بأنه عليه
 من  مقّل   واآلخر  واهلم،أق  ىلع  االعتماد  من  مكرث  السلف  عن  الروايــة  من  مكرث  الفالين  املفرس  إن:  يقال  أن  والصواب

 .عليهم االعتماد أو عنهم الرواية
ِكم    من  أن  : اثلاين  والرتجيح  املوازنة  يف  اخلاص  جهده  وتجنجويس  عليه  ِحيف    قد  باملأثــــور  اتلفسري  من  بأنه  تفسريه  ىلع  حج

 بي  يقابل  من  يعّده  حيث  الطبي،  جرير  ابن  املفرسين  إمام  ذللك  مثال    وأشهر  السلف،  عن  يذكرها  اليت  األقوال  بي
 أو  وتـعـــام    جـريـر،  ابـن اإلمام تفسري ىلع قارص   حكم فيه وهذا باألثر، املفرسين من بالرأي واتلفسري باملأثور اتلفاسري

 .كتابه يف املنثورة الرتجيحية ألقواهل جتاهل  

 !املفرسين؟ من يذكرهم من إىل أم إيله منسوب اتلفسري هل
 !اتلفسري؟ يف وترجيحاته أقواهل ينفأ هو؛ تفسريه اكن فإذا

 هل؟ رأيا   أليست
 !الكبري؟ كتابه ثنايا تمأل أليست

 !السلف؟ عن نقوالته بعد تفسريه يمزّي  ما أعظم من أليست بل
 خروجه  وعدم  السلف  تفسري  ىلع  العتماده  حممود؛  رأي  أنــه  غيـر  بالرأي،  اتلفسري  كتب  أكب  من  جرير  ابن  تفسري  إن

 .اتلفسري يف األخرى الـمصادر ىلع اعتماده مع أقواهلم، عن
 هو:  نقول  أن  أو  مأثور،  تفسري  فيه:  نقول  أن  بـي  وف ْرق    السلف،  عن  املأثور  اتلفسري  مصادر  أكب  من  تفسريه  أن  كما

 إذ  ؛ذلك  خبالف  جرير  ابن  وتفسري  السلف،  عـــــــن  املأثور  غري  يذكر  ال  أنــه ىلع تدل العبارة هذه ألن باملأثور؛ تفسري
ـّل يرِجـح أقواهلم ذكر مع هو  .الرتجيح يف اتلفسري مصادر ىلع ويعتمد لرتجيحه، ويـعـلِ



ّيهِ   وتفسري  تفسريه  بي  وازن:  املسألة  هذه  يف  الفرق  لك  ي بِي  وليك رْصِ
 ىلع  يزيد  ال  الـــــذي(  327:  ت)   حاتم  أب  ابنِ   ع 

 فرق؟ العاملي بي أليس عليها، قيعل وال يرجح فال أقواهلم اختلفت وإن السلف، أقوال ذكر
 .املوفق واهلل وأطول، أعمق حبث إىل حيتاج واملوضوع بالرأي، اتلفسري يف قضايا بعض هــذه.. وأخريا  

 :اهلوامش
 .17-13 اتلفاسري، جامع مقدمة: انظر( 1)

 الراغب؛  من  ادلين  شمس  داستفا  وقد  للاكفييج،  اتلفسري  علم  قواعد  يف  اتليسري  كتاب  من  ،141  ص  ،7  حاشية:  انظر(  2) 
 اإلتقان،  يف  والسيويط  ،141-145  اتليسري  يف  الاكفييج:  من  لّك   ادلين  شمس  عن  نقل  وقد  قويلهما،  بي  باملوازنة  يظهر  كما

4/115. 
 .141 اتليسري، يف الاكفييج نقل وعنه ،16( فرحات أمحد: حتقيق) للراغب اتلفاسري جامع مقدمة: انظر( 3)

 .1/75 ،(شاكر: ط) الطبي تفسري( 4)
 .5/232 للبيهيق، اإليمان وشعب ،(دغيم سميح: حتقيق) للهروي الالكم ذم( 6. )1/12 للزركيش، البهان: انظر( 5)

 .1/21 لألزهري، اللغة تهذيب( 1.  )3/73 اللغة، تهذيب( 7)
ّصاص( 1)  .انلاس مع اديثهمأح يف بها يستشهدون وأحاديث آيات   يذكرون وهم واتلذكري، للوعظ جلسوا قوم: القج

 اصطالح  من  أوسع  السلف  عند  النسخ  أن  هل  اتلنّبه  ينبغ  ومما  ،411/ 1(  الالحم:  حتقيق)   للنحاس  واملنسوخ  انلاسخ(  11) 
 .اآلية يف تكون إزالة لك يشمل حيث األصويلي؛

 .117 ـ 1/115 ،(احلليب: ط) الطبي، تفسري: انظر( 12.   )1/242 القرآن جماز( 11)

ين  : )) تعاىل  قوهل  تفسري  عند.  66  ـ  65/ 27(  احلليب:  ط)   الطبي  تفسري(  13)  ِ ت نِبجون    اذلَّ ْ ب ائِر    ُي  و اِحش    اإلْثمِ   ك  اْلف   إالَّ   و 
م    [.32: انلجم(( ]اللَّم 

 .الرتمجة بهذه القول بهذا قال من عن ترجم حيث ،21/31( احلليب: ط) الطبي: انظر( 14)
 .بعدها وما 21/31( يباحلل: ط) الطبي تفسري: انظر( 15)

 (.1/531 ابلاري فتح) ـ(( ساق عن يكشف يوم: ))تعاىل قوهل تفسري حتت ابلخاري رواه( 16)
 .فيه ابلحث عن تجغين ال إشارة فهو ذكرته وما أكب، بسط   إىل حيتاج املوضوع هذا( 17)

 .71( زرزور عدنان: حتقيق) اتلفسري أصول يف مقدمة( 11)
 .  1/13( شاكر: ط) بيالط تفسري: انظر( 11)

 (.بترصف. )1/34 القرطيب تفسري: انظر( 21)



 .11 ص ،(زرزور عدنان: حتقيق) اتلفسري، أصول يف مقدمة: انظر( 21)

 .بعدها وما 11 ص اتلفسري، أصول يف ومقدمة ،1/33 القرطيب تفسري: انظر( 22)
 .15/215 القرطيب، تفسري: انظر( 23)

 .3/251 القرطيب، تفسري( 24)
 .3/251 القرطيب، تفسري( 25)

 .76 عدد ابليان جملة انظر باملأثور، اتلفسري مصطلح يف القول فصلت قد( 26)
 من  والرأي  املأثور  بي  اتلفاسري  وتقسيمه(  واملفرسون  اتلفسري)   كتابه  يف  اذلهيب  حسي  حممد  املثال  سبيل  ىلع  انظر(  27) 

 .تعقيب وال استدراك غري من هذا يف آخرون قدّله وقد قسيم،اتل هذا يف عليه اتلعويل يمكن ضابطا   يورد أن غري

  
Cd ابليان جملة 

 


