
 المصدر العقلي

بق ان النبي )صلى هللا عليه وسلم ( لم يفسر القران كله , لذلك لقد تأكد لنا فيما س

عمل المجتهدون من الصحابة عقولهم ففسروا بعض االيات التي لم يفسرها النبي ا

تارة , )صلى هللا عليه وسلم ( ,بما فهموه منها حسب اجتهادهم بالرجوع الى اللغة 

عادات العرب تارة اخرى فمن هنا كانوا يقولون في القران بما وبما عرف من 

فهموه بعقولهم كعمر وابن العباس وعلي )رضي هللا عنه (, ثم حذا حذوهم تالميذهم 

 (هـ والذي اتفق العلماء كما يقول النووي 102بعين كمجاهد المتوفى سنة )من التا

, فجذور التفسير العقلي ديث الحالتفسير وعلى امامته وجاللته وتوثيقه في الفقه و

مرور الزمن تبلورت حركت التفسير باذن الى عصر الصحابة والتابعين . وممتدة 

حتى ظهرت في اوائل العصر العباسي مدرسة تفسر القران بالعقل ويمثلها العقلي 

وقد توسعوا كثيرا في التفسير الذي اقاموه على اصول مذهبهم ثم اخضاع المعتزلة 

هللا وبخاصة المتشابه منها الى ارائهم  وتفسيراتهم لها تفسيرا يتفق  كثير من ايات

مع عقيدتهم وال شك ان مثل هذا التفسير الذي يخضع للعقيدة يحتاج الى مهارة كبيرة 

اعتماد على العقل اكثر من االعتماد على النقل ومن االمثله على ذلك  تفسيراتهم 

المعتزلة هم هللا بكفرهم فقليال منهم يؤمنون (لقوله تعالى ))وقالوا قلوبنا غلف بل لعن

منها هذه االية انها ال تتفق ومذهبهم النها تشعر ان هللا خلق قلوبهم في اكنة مما 

يدعوهم اليه ومغشلة بأغطية تمنع وصول دعوة الرسول اليها فيكون هللا هو الذي 

خشري يفسر منعهم  عن الهداية فقرؤا غلف )بضمتين ( بمعنى اوعية , فهذا الزم

 هذا االية فيقول ) وقل غلف تخفيف غلف ,جمع غالف اي قلوبنا واوعية ( 

فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره , وروى عن ابن عمرو )قلوبنا غلف للعلم 

 بضمتين (

هكذا حاول الزمخشري وغيره من مفسري المعتزلة التوفيق بين مذهبهم والقران 

 حتى يتمشى النص القراني مع قواعد مذهبهم بكل ما يستطيعون من وسائل التوفيق 

في التوصل الى المعرفة والمعتزلة يقدسون العقل , ويضعونه في المرتبة العليا 

 االحكام الشرعية , حتى انهم ليقولون : ) ان العقل يدرك الحكم والشرع يؤيد العقل(

موصل الى ويذهب االمامية مذهب المعتزلة في تقديس العقل اال انهم يعدونه طريق 

العلم القطعي , ويعتبرونه دليال من ادلة االحكام التي يكشف بها عن حكم هللا في 

 الفعل .

لي  المرتضى ( يسير في تفسير بعض فهذا الشريف المرتضى في كتابه : ) اما

 فقد قال في قوله تعالى : االيات  على نحو يتفق مع مبادئ المعتزلة 

ناظره (( ان االيه هنا تحمل على انه اراده ))وجوهن يوم اذن ناضره الى ربها 

النظر الى نعمة هللا وذلك الن المعتزلة يرون ان رؤية هللا مستحيلة , فينبغي تأويل 



االية الى معنى يتفق مع المعقول , بينما يرى اهل السنة ان الرؤية التي اخبر هللا 

. وقد ريحة عنها حاصلة يوم القيامة كما دل على ذلك كثير من االحاديث الص

 ( 57ذكرت بعضها انظر )

والواقع الستخدام العقل في التفسير فضال كبيرا في احياء الكثير من المفردات 

لرأي يعتمد اول عقل وااللغوية والشواهد الشعرية والقواعد النحوية, الن المفسر بال

مله يكاد رأينا تفسيرا بأك ما يعتمد على مفهوم اللفظ في اللغة ومن وراء هذا االعتماد

يكون مقصور على العناية بالناحيتين اللغوية والبالغية وتعني به تفسير الكشاف 

للزمخشري ويليه ) تفسير ارشاد العقل السليم الى مزايا القران الحكيم ( للعالمة ابي 

السعود محمد بن محمد العمادي , فقد امتاز هاذان التفسيران بتجليه بالغة القران 

احية المهمة في بيان اعجازه مع سالمة في الذوق وروعة في والعناية بهذه الن

اال من شذ منهم او غال في  –التعبير ومهما يكن من امر فأن المفسرين بالعقل 

يقررون بحق ان للعقل مجال كبيرا في التفسير ولكن بشرط يهيم على  –انحرافه 

بوال ان تتوفر غير هدى من الشرع والبد لكي يكون المصدر العقلي في التفسير مق

 في المفسر ثالث شروط :

 اولها_ العلم بالغة علم سليما لكي يدرك معاني التصريف البياني في القران 

ثانيها _ اال يخالف المأثور عن النبي )صلى هللا عليه وسلم ( اذ يكون مخالف للمبين 

 االول للقران وهو النبي )صلى هللا عليه وسلم (

او مذهب ويخضع القران لما يتعصب له  , فيكون ثالثها _ اال يتعصب لفكرة 

 تفسيره خاليا من تأثير الهوى.

ني خصبا وموردا صالحا للتفسير القرأ فاذا توافرت هذه الشروط يكون العقل مصدر

يات واستنباطهم رون من جهود كبيرة في تفسيرهم لألبذله المفس يتجلى فيه ما

جم الدالالت كثير المدارك حتى قال  , الن القرانلمعانيها قدر طاقتهم واخالصهم 

بعض السلف : ) انك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقران وجوها (( وفوق كل ذي 

 علم عليم .
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