
 ( بالرأي التفسٌر: )السابعة المحاضرة

 بالرأي واستنباطه الخاص فهمه على المعنى بٌان فً المفسر فٌه ٌعتمد ما هو: بالرأي التفسٌر

 المجرد فالرأي -نصوصها إلى وٌستند الشرٌعة، روح مع ٌتفق الذي الفهم منه ولٌس- المجرد

 من كانوا الروح بهذه التفسٌر تناولوا الذٌن وأكثر هللا، كتاب فً للشطط مدعاة له شاهد ال الذي

 َسلَف لهم ولٌس رأٌهم على فتأولوه القرآن إلى وعمدوا باطلة مذاهب اعتقدوا الذٌن البدع أهل

 مذهبهم، أصول على تفاسٌر صنفوا وقد تفسٌرهم، فً وال رأٌهم فً ال والتابعٌن الصحابة من

 والزمخشري والرمانً، الجبار، وعبد والجبائً، األصم، كٌسان بن الرحمن عبد كتفسٌر

 .وأمثالهم

 صنع كما الناس من كثٌر على ٌروج كالم فً مذهبه ٌدس العبارة حسن ٌكون من هؤالء ومن

 الكالم أهل من طوائف فمنهم بعض، من أخف بعضهم كان وإن اعتزالٌاته فً الكشاف صاحب

لت نَّة أهل إلى أقرب وهؤالء مذهبها، مع ٌتفق بما الصفات آٌات أوَّ  أنهم إال المعتزلة، من السٌّ

 .البدع أهل من وغٌرهم المعتزلة شاركوا فقد والتابعٌن الصحابة مذهب ٌخالف بما جاءوا حٌن

 

 :بالرأي التفسٌر حكم

 َوال: }تعالى قال تعاطٌه، ٌجوز ال حرام أصل غٌر من واالجتهاد الرأي بمجرد القرآن وتفسٌر

سَ  َما َتْقف   ٌْ  ال بما أو- برأٌه القرآن فً قال من: "وسلم علٌه هللا صلى، وقال ،{ ِعْلم   ِبهِ  لَكَ  لَ

 ".أخطأ فقد فأصاب برأٌه القرآن فً قال من: "لفظ وفً ،" النار من مقعده فلٌتبوأ -ٌعلم

ِوي فقد به، لهم علم ال ما تفسٌر عن السلف تحرج ولهذا  بن سعٌد عن سعٌد بن ٌحٌى عن ر 

ا: "قال القرآن من آٌة تفسٌر عن سئل إذا كان أنه: المسٌب  ".شًٌئا القرآن فً نقول ال إنَّ

 قوله فً األب عن سئل عنه هللا رضً، الصدٌق بكر أبا أن: "سالم بن القاسم عبٌد أبو وأخرج

 ال ما هللا كالم فً قلت إذا تقلنً؟ أرض وأي تظلنً؟ سماء أي: "فقال{، َوأَّباً  َوَفاِكَهةً : }تعالى

 ".أعلم

 القرآن آي تأوٌل من كان ما أن من: قلنا ما صحة على لنا شاهدة األخبار وهذه: "الطبري قال

 فغٌر علٌه، الداللة بنصبه أو -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول بٌان بنص إال علمه ٌ ْدَرك ال الذي

 من كان فٌما فمخطئ -فٌه الحق أصاب وإن- برأٌه ذلك فً القائل بل برأٌه، فٌه القٌل ألحد جائز

 خارص إصابة هً وإنما محق، أنه موقن إصابة لٌست إصابته ألن برأٌه؛ فٌه بقٌله فعله،

 كتابه فً ذلك ثناؤه جل هللا حرم وقد ٌعلم، ال ما هللا على قائل بالظن، هللا دٌن فً والقائل وظان،

َما ق لْ : }فقال عباده، على مَ  إِنَّ ًَ  َحرَّ ًَ  َواأْلِْثمَ  َبَطنَ  َوَما ِمْنَها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  َربِّ رِ  َواْلَبْغ ٌْ  اْلَحقِّ  بَِغ

ِ  ت ْشِرك وا َوأَنْ  لْ  لَمْ  َما ِباّللَّ ْلَطاناً  ِبهِ  ٌ َنزِّ  {َتْعلَم ونَ  ال َما هللاَِّ  َعلَى َتق ول وا َوأَنْ  س 

 علم ال بما التفسٌر فً الكالم من تحرجهم على محمولة السلف أئمة عن شاكلها وما اآلثار فهذه

ِوي ولهذا علٌه حرج فال وشرًعا لغة ذلك من ٌعلم بما تكلم من أما. به لهم  وغٌرهم هؤالء عن ر 

 الواجب هو وهذا جهلوه، عما وسكتوا علموه، فٌما تكلموا ألنهم -منافاة وال- التفسٌر فً أقوال



 القول إلى عنه وعدل الصحٌح بالمأثور التفسٌر ترك لو نكًٌرا أشد األمر وٌكون إنسان، كل على

 والتابعٌن الصحابة مذاهب عن عدل من الجملة وفً: "تٌمٌة ابن اإلسالم شٌخ قال برأٌه،

 كما ومعانٌه، بتفسٌره أعلم كانوا ألنهم مبتدًعا؛ بل مخطًئا، كان ذلك ٌخالف ما إلى وتفسٌرهم

 ".وسلم علٌه هللا صلى، رسوله به هللا بعث الذي بالحق أعلم أنهم

 للعباد تأوٌله علم إلى الذي- القرآن تأوٌل فً الحق بإصابة المفسرٌن فأحق" :الطبري وقال

ل فٌما حجة أوضحهم -سبٌل ر تأوَّ  -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول إلى تأوٌله كان مما، وفسَّ

 النقل جهة من أما عنه، الثابتة -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول أخبار من أمته، سائر دون

 فٌما األثبات، العدول نقل جهة من وإما المستفٌض، النقل عنه ذلك من فٌه وجد فٌما المستفٌض

- برهاًنا وأصحهم صحته، على المنصوبة الداللة جهة من أو المستفٌض، النقل عنه فٌه ٌكن لم

ٌَّن ترجم فٌما  أشعارهم من بالشواهد إما اللسان، جهة من علمه مدرًكا كان مما - ذلك من وب

ل ذلك كان من كائًنا المعروفة، المستفٌضة ولغاتهم منطقهم من وإما السائرة، ر، المتأوِّ  والمفسِّ

ر تأول ما وتفسٌره تأوٌله خارًجا ٌكون ال أن بعد  الصحابة من السلف أقوال عن ذلك، من وفسَّ

 "األمة وعلماء التابعٌن من والَخلَف واألئمة،


