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 .نعم
 أحسن هللا إلیك. طالب:

، معینبینا محمد وعلى آله وصحبه أجو�ارك على نالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم  
 أما �عد،

اء جــ"المســألة الرا�عــة عشــرة: إعمــال الــرأي فــي القــرآن  :-رحمــه هللا تعــالى-�قــول المؤلــف  
 .ذمه، وجاء أ�ًضا ما �قتضي إعماله"

ر، وجـــاء وصـــفه �أنـــه أخطـــأ ولـــو جــاء الوعیـــد لمـــن فســـر القـــرآن برأ�ــه �ـــأن یتبـــوأ مقعـــده مـــن النــا
 . أصاب
ن "وحسبك من ذلك ما ُنقل عن الصدیق، فإنه ُنقل عنه أنه قال وقد سئل في شـيء مـ طالب:

 ."»إن أنا قلت في �تاب هللا ما ال أعلم؟ ،وأي أرض تقلني ،أي سماء تظلني«القرآن: 
ا كان السلف �حذرون و�تَوقَّون و�تحرون في تفسیر ما جاء عن هللا وعن رسوله، والجزم �أن هـذ

بـت ، حتى فـي الحـدیث ال �فسـرونه إال �عـد تث-علیه الصالة والسالم-ذا مراد رسوله مراد هللا وه
ــقب  ، وهــو إمــام مــن أئمــة »الجــار أحــق �ســقبه«وتــیقن. واألصــمعي جــاء عنــه أنــه ســئل عــن السَّ

عشـر�ن ألـف قصـیدة أو سـتة عشـر ألـف قصـیدة مـن �ـالم العـرب، وفیهـا  -قـالوا:- اللغة و�حفظ
 صـلى هللا-ع ذلك سئل عن السقب؟ فقـال: أنـا ال أفسـر �ـالم رسـول هللا لغتهم، فیها دیوانهم، وم

مجــاور، الجــار أحــق �مجــاوره، ، ولكــن العــرب تــزعم أن الســقب: اللصــیق، �عنــي: ال-علیــه وســلم
 . السقب
رة فـي ثـم سـئل عـن الكاللـة المـذ�و . »إذا قلـت فـي �تـاب هللا برأیـي«"ور�ما ُروي فیـه:  طالب:

ن هـــا برأیـــي، فـــإن �ـــان صـــواً�ا فمـــن هللا، و�ن �ـــان خطـــًأ فمنـــي ومـــأقـــول فی«القـــرآن، فقـــال: 
 ."»الشیطان

علیــه الصــالة -قــد �قــول اإلنســان برأ�ــه، لكــن علــى ســبیل البحــث ال علــى ســبیل الجــزم، فــالنبي 
لمــا ذ�ــر الســبعین األلــف الــذین یــدخلون الجنــة �غیــر حســاب وال عــذاب، ثــم دخــل مــن  -والســالم

یـه هم �ذا، لعلهم �ذا، لعلهم �ذا. �عني ال على سبیل الجـزم مـا فغیر تفسیر، قال الصحا�ة: لعل
وال ثــرب علـیهم. اإلشـكال فــي أن �جـزم �ــأن  -علیـه الصــالة والسـالم-إشـكال، مـا خطــأهم النبـي 

 . لمفیكون من القول على هللا بال ع، -علیه الصالة والسالم-هذا مراد هللا أو هذا مراد رسوله 
 ول فیـه أنا إعمال الرأي وتر�ه في القرآن، وهما ال �جتمعان. والق"فهذان قوالن اقتضیَ  طالب:

 �مكـن الرأي ضر�ان؛ أحدهما: جاٍر على موافقة �ـالم العـرب وموافقـة الكتـاب والسـنة، فهـذا ال
 .إهمال مثله لعاِلم بهما ألمور"

 اإلشكال أن �عض الناس �كتبون اآلن في قراءة النص من جدید.
 التجدید. طالب:
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 ؟ ماذا
 التجدید في الخطاب. الب:ط

تجدیــد الخطــاب وقــراءة الــنص مــن جدیــد، �عنــي قــراءة مناســبة للعصــر، �معنــى أنهــم ال یرجعــون 
 . . هذه �ارثة هذه! �هللا المستعانإلى فهم السلف

إهمـال  على موافقة �الم العرب وموافقـة الكتـاب والسـنة، فهـذا ال �مكـن "أحدهما: جارٍ  طالب:
 .اط حكم"؛ أحدها: إن الكتاب ال بد من القول فیه ببیان معنى، واستنبمثله لعالم بهما ألمور

م ألنــه إنمــا ُأنــزل للعمــل، والعمــل تــا�ع للفهــم، فــال بــد أن �فهــم منــه، �ــالم عر�ــي مبــین نــزل �كــال
د أن العــرب للعمــل �ــه ال لمجــرد الــتالوة والبر�ــة، ُنــزل للعمــل، فــال بــد، والعمــل تــا�ع للفهــم، ال بــ

ل ووظیفـة مـن ورثـه مـن أهـ -معلیـه الصـالة والسـال-ن یبـین، و�یانـه وظیفـة النبـي وال بـد أ ،ُ�فهم
 . العلم

أت "ال بــد مـن القــول فیـه ببیــان معنـى واســتنباط حكـم وتفســیر لفـظ وفهــم مـراد، ولــم �ــ طالـب:
غیـر  جمیع ذلك عمن تقدم، فإما أن ُیتوقف دون ذلك فتتعطـل األحكـام �لهـا أو أكثرهـا، وذلـك

-رسـول القول فیه �ما یلیق. والثاني: أنه لو �ـان �ـذلك، للـزم أن �كـون ال ممكن، فال بد من
المعلـوم مبیًنا ذلك �له �التوقیف، فال �كـون ألحـد فیـه نظـر وال قـول، و  -صلى هللا علیه وسلم

 .لم �فعل ذلك، فدل على" -علیه الصالة والسالم-أن 
لیســت �ثیــرة، �عنــي لــم �شــمل  تفســیر آ�ــات وألفــاظ -علیــه الصــالة والســالم-المــروي عــن النبــي 

 حتى وال تفاسیر الصـحا�ة جمیـع مفـردات القـرآن ومعـاني القـرآن -علیه الصالة والسالم-تفسیره 
ر روط المفسو�یان القرآن، إنما هناك أمثلة ونماذج �مكن أن ُتحتذى، �حتذیها من تأهل لذلك �ش

 . التي ذ�رها أهل العلم
إال  لـك الوجـه؛ بـل بـیَّن منـه مـا ال یوصـل إلـى علمـه"فدل على أنه لم �كلف �ه علـى ذ طالب:

قــرآن �ــه، وتــرك �ثیــًرا ممــا یدر�ــه أر�ــاب االجتهــاد �اجتهــادهم، فلــم یلــزم فــي جمیــع تفســیر ال
 التوقیف.

ى لقرآن علـوالثالث: أن الصحا�ة �انوا أولى بهذا االحتیاط من غیرهم، وقد ُعلم أنهم فسروا ا 
قیف معنــاه، والتوقیــف ینــافي هــذا، فــإطالق القــول �ــالتو  مــا فهمــوا، ومــن جهــتهم بلغنــا تفســیر

 والمنع من الرأي ال �صح.
والرا�ــع: أن هــذا الفــرض ال �مكــن؛ ألن النظــر فــي القــرآن مــن جهتــین: مــن جهــة األمــور  

 .الشرعیة، فقد ُ�سلَّم القول �التوقیف فیه وترك الرأي والنظر جدًال"
ـــالرأي، فهـــذا �ســـلم فیهـــا إال مـــن قبـــل الشـــرع  �أنـــه ال �جـــوز النظـــر فـــي األمـــور التـــي ال تـــدرك �

 . الشرعیة یدخلها االجتهاد والنظر مع أن �ثیًرا من األحكام ،�التوقیف
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ف "ومــن جهــة المآخــذ العر�یــة، وهــذا ال �مكــن فیــه التوقیــف، و�ال لــزم ذلــك فــي الســل طالــب:
ي غیـر وأما الـرأ األولین، وهو �اطل، فالالزم عنه مثله، و�الجملة فهو أوضح من إطناب فیه.

 .الجاري"
 . لسلف فسروا �مقتضى قواعد العر�یةمن جهة مآخذ العر�یة: �ثیر من ا

فهذا هـو  "وأما الرأي غیر الجاري على موافقة العر�یة أو الجاري على األدلة الشرعیة، طالب:
ي الرأي المذموم من غیر إشكال، �مـا �ـان مـذموًما فـي القیـاس أ�ًضـا، حسـبما هـو مـذ�ور فـ

ل على هللا �غیر برهان، فیرجـع إلـى الكـذب علـى هللا تعـالى.كت وفـي هـذا  اب القیاس، ألنه تقوُّ
القســم جــاء مــن التشــدید فــي القــول �ــالرأي فــي القــرآن مــا جــاء، �مــا روي عــن ابــن مســعود: 

��ــاكم و ســتجدون أقواًمــا یــدعونكم إلــى �تــاب هللا، وقــد نبــذوه وراء ظهــورهم، فعلــیكم �ــالعلم، «
 .وعن عمر بن الخطاب". »�اكم والتنطع، وعلیكم �العتیقوالتبدع، و�

ا، العتیق �عني القد�م الذي هو القرآن، المقصود �قدمه: تقدمـه علـى غیـره مـن الكـالم فـي شـر�عتن
 �عني فالقرآن متقدم على السنة، القرآن متقدم علـى أقـوال الصـحا�ة، متقـدم علـى جمیـع مـا �مكـن

د لف فیه، وهذا وجه القدم، و�ال فهو �تاب ُأنزل على محمـأن ُ�حتج �ه مما هو متفق علیه ومخت
كتــب إلــى وفاتــه، وال -علیــه الصــالة والســالم-منجًمــا مــن بدا�ــة �عثتــه  -علیــه الصــالة والســالم-

 . السماو�ة التي قبله أقدم منه
إنمـا أخـاف علـیكم رجلـین: رجـل یتـأول «: -رضـي هللا عنـه-"وعـن عمـر بـن الخطـاب  طالب:

 مـا أخـاف علـى«وعن عمر أ�ًضا: . »تأو�له، ورجل ینافس الملك على أخیه القرآن على غیر
  قـد قـرأهذه األمة من مؤمن ینهاه إ�مانه، وال من فاسق بیِّن فسقه، ولكني أخاف علیها رجالً 

 ."»القرآن حتى أذلقه بلسانه، ثم تأوله على غیر تأو�له
ن ا ُ�خـاف منـه؛ ألن إ�مانـه یزجـره عـنعم. ما أوتیت األمة إال من قبل هؤالء، المؤمن الصادق مـ

المـه أن �فتري على هللا و�قول على هللا و�أتي �فهم غیـر مـراد هلل. والفاسـق الواضـح البـین هـذا �
ما �مشي على الناس، حتى العوام مـا �قبلـون �المـه. فاإلشـكال فـیمن ظـاهره الصـالح وفـي قلبـه 

قبـل األعـداء أو مـا أشـبه ذلـك، هـذا ومـدفوع مـن  ا،و�حقـق أهـدافً  ،ولـه مـآرب ،ولـه مقاصـد ،دخن
 الذي ُ�خاف منه. 

]، ٣١بس: [عـ {َوَفاِكَهـًة َوَأ��ـا}"والذي ُذكر عن أبي �كر الصـدیق أنـه سـئل عـن قولـه:  طالب:
ُه َأْلــَف {َیــْوٍم َ�ــاَن ِمْقــَدارُ الحــدیث. وســأل رجــل ابــن عبــاس عــن  »أي ســماء تظلنــي...«فقــال: 
]؟ ٥[السـجدة:  َنٍة}{َیـْوٍم َ�ـاَن ِمْقـَداُرُه َأْلـَف َسـ]، فقـال لـه ابـن عبـاس: فمـا ٥[السجدة:  َسَنٍة}

ه، هللا همـا یومـان ذ�رهمـا هللا فـي �تا�ـ«فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني، فقـال ابـن عبـاس: 
 ."»أعلم بهما، نكره أن نقول في �تاب هللا ما ال نعلم
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لــئال یتعطــل  ؛، أمــا مــا یترتــب علیــه عمــل ال بــد مــن الجــزم �ــهال ســیما وأنــه ال یترتــب علیــه عمــل
 . النص
ي فـ"وعن سعید بن المسیب أنه �ان إذا سئل عن شيء من القرآن، قـال: أنـا ال أقـول  طالب:

 .القرآن شیًئا"
والصــحا�ة  -علیــه الصــالة والســالم-�عنــي برأیــي، والــذي قالــه إنمــا تلقــاه مــن مــا جــاء عــن النبــي 

 . لعربومما تؤ�ده لغة ا
فـى "وسأله رجل عن آ�ة، فقال: ال تسألني عن القرآن، وسل عنـه مـن یـزعم أنـه ال �خ طالب:

 .علیه شيء منه, �عني عكرمة. و�أن هذا الكالم مشعر �اإلنكار على من یزعم ذلك"
 أحسن هللا إلیك. ذم هذا �ا شیخ؟ طالب:

ا ه عن ابن عبـاس. وجـاء مثـل هـذذم للذي یتوسع، و�ن �ان أ�ًضا له تأو�له عكرمة لما تلقا ،نعم
الكالم وقر�ب منه من ابن عمـر البـن عبـاس، قر�ـب منـه؛ ألن ابـن عمـر صـاحب َتحـرٍّ و�خـاف 

وال بـد أن ینشـره بـین النـاس  ،على ذمته، وابن عبـاس تحمـل حمـًال عظیًمـا مـن العلـم وتوسـع فیـه
 و�خشى من الكتمان.. 

سـداد، القرآن، فقال: اتق هللا وعلیـك �ال"وقال ابن سیر�ن: سألت َعبیدة عن شيء من  طالب:
 .فقد ذهب الذین �علمون فیما أنزل القرآن"

 . نزول خیر ما �عین على فهم القرآننعم. وتعلُّم أسباب ال
ال: �ان ق"وعن مسروق، قال: اتقوا التفسیر، فإنما هو الروا�ة عن هللا. وعن إبراهیم،  طالب:

ن شام بن عروة، قال: مـا سـمعت أبـي تـأول آ�ـة مـأصحابنا یتقون التفسیر و�هابونه. وعن ه
 .كتاب هللا"

 . �عني من تلقاء نفسه
یـه مـن "و�نما هـذا �لـه تـوقٍّ وتحـرز أن �قـع النـاظر فیـه فـي الـرأي المـذموم، والقـول ف طالب:

ـر أنـه لـم �ف -وجاللتـه فـي معرفـة �ـالم العـرب معلومـة-غیر تثبُّت، وقد ُنقل عن األصمعي  سِّ
 .برد"هللا، و�ذا سئل عن ذلك لم ُ�جب، انظر الحكا�ة عنه في الكامل للم قط آ�ًة من �تاب

 هنا �ا شیخ النخعي.......؟ "إبراهیم" طالب:
 . النخعي، غیره

 منها: التحفظ مـن القـول فـي �تـاب هللا :الذي �ستفاد من هذا الموضع أشیاء"فصل: ف طالب:
الث ثــإلیهــا فــي التفســیر علــى محتــاج تعــالى إال علــى بینــة، فــإن النــاس فــي العلــم �ــاألدوات ال

 :طبقات
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لوا مـع إحداها: من بلغ في ذلك مبلغ الراسخین، �الصحا�ة والتا�عین ومـن یلـیهم، وهـؤالء قـا 
نـا فـي أالتوقي والتحفظ والهیبة والخوف من الهجوم، فنحن أولى بذلك منهم إن ظننا �أنفسـنا 

 .العلم والفهم مثلهم، وهیهات!"
نـا بوصـلنا إلـى مـا وصـلوا إلیـه، فلنتـوق ولنتحـر مثـل مـا توقـوا وتحـروا، فكیـف هذا إذا زعمنا أننا 

 ونحن لسنا �شيء �النسبة لهم؟ 
شـكال فـي "والثانیة: من علم من نفسه أنه لم یبلغ مبالغهم وال داناهم، فهذا طـرف ال إ طالب:

 تحر�م ذلك علیه. 
ي �عـض علومـه دون �عـض، والثالثة: َمن شك في بلوغه مبلغ أهل االجتهـاد، أو ظـن ذلـك فـ

ه شـك لـفهذا أ�ًضا داخل تحت حكم المنع من القول فیه؛ ألن األصل عدم العلم، فعندما یبقى 
كال، أو تردد في الدخول مـدخل العلمـاء الراسـخین، فانسـحاب الحكـم األول علیـه �ـاٍق بـال إشـ

 .و�ل أحد فقیه نفسه في هذا المجال"
أو  عنه إنه عالم أو بلغ مرتبة �ذا أو أخذ شهادة علیـا هو أعرف الناس �مستواه، و�ن قال الناس

كذا، هو أعـرف بنفسـه. لكـن �عـض النـاس �قـول: أنـا أعـرف بنفسـي، و�تخلـى عـن نفـع النـاس أو 
عــن شــغل مــا �جــب علیــه و�لزمــه شــغله تجــاه إخوانــه مــن المتعلمــین أو مــن المحتــاجین مــن �قیــة 

عنــه مــا �عرفــون، وهــذا مــن الــورع الــذي قــد  إنــه أعــرف بنفســه، والنــاس �عرفــون  :المســلمین و�قــول
لة سـي. فالمسـأ�أثم �ه، إذا ترك ما أوجب هللا علیه، تعین علیـه هـذا العمـل و�قـول: أنـا أعـرف بنف

 . ال إفراط وال تفر�ط
"ور�ما تعدى �عض أصحاب هذه الطبقة طوره، فحسـن ظنـه بنفسـه، ودخـل فـي الكـالم  طالب:

 .خلل"لفرق، وتباینت النحل، وظهر في تفسیر القرآن الفیه مع الراسخین، ومن هنا افترقت ا
ننظـر إلــى التفاسـیر، �المئــات، وأدخـل فیهــا جمیـع العلــوم، وتفاسـیر علــى طر�قـة الســلف، تفاســیر 
علــى طر�قــة الخلــف، وتفاســیر فــي التخصصــات العلمیــة المتعــددة، وتفاســیر للمبتدعــة، تفاســیر 

و ا، �ـل یـزعم أنـه هـخـوارج، وتفاسـیر �ثیـرة جـد�  رافضة، تفاسیر معتزلـة، تفاسـیر جهمیـة، تفاسـیر
 . الذي على حق

ه "ومنها: أن من ترك النظـر فـي القـرآن، واعتمـد فـي ذلـك علـى مـن تقدمـه، وو�ـل إلیـ طالب:
إن فـالنظر فیه؛ غیر ملوم، وله فـي ذلـك سـعة إال فیمـا ال بـد لـه منـه، وعلـى حكـم الضـرورة، 

مــذ�ور فــي �ا�ــه، ومــا زال الســلف الصــالح النظــر فیــه �شــبه النظــر فــي القیــاس �مــا هــو 
ور یتحرجون من القیاس فیما ال نص فیه، و�ذلك وجدناهم في القول في القـرآن، فـإن المحظـ

 .فیهما واحد، وهو خوف"
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، هـذا حكـم -جـل وعـال-ألن النتیجة في القیاس حكـم شـرعي، والحكـم الشـرعي مضـاف إلـى هللا 
أن م �صرح. والقول على هللا في بیـان �المـه أ�ًضـا �ـهللا في هذه المسألة، سواء صرح بهذا أو ل
 . مراد هللا من لفظه. فالحكم واحد من جرأ على ذلك وهجم علیه �قول: هذا

ل علـى هللا؛ بـل القـول فـي القـرآن  طالب: شـد، أ"فإن المحظور فیهما واحـد، وهـو خـوف التقـوُّ
ا و عنـى �ـذأأن هللا أراد �ذا،  فإن القیاس َیرجع إلى نظر الناظر، والقول في القرآن یرجع إلى

 .�كالمه المنزل، وهذا عظیم الخطر"
ي هـذه ول: هـذا حكـم هللا فـ، لكنه في النها�ة �ـأن النـاظر �قـ"القیاس یرجع إلى نظر الناظر"نعم 

 . المسألة
ید "ومنهـا: أن �كـون علـى �ـال مـن النـاظر والمفسـر والمـتكلم علیـه أن مـا �قولـه تقصـ طالب:

 .قرآن �الم هللا"منه للمتكلم، وال
 . �عني �أنه �قول: هذا قصد المتكلم "تقصید"
د : هـذا مـرا"أن ما �قوله تقصید منه للمتكلم، والقرآن �الم هللا، فهو �قول بلسان بیانـه طالب:

ه ذلـك لـهللا من هذا الكالم، فلیتثبت أن �سأله هللا تعالى: من أیـن قلـت عنـي هـذا؟ فـال �صـح 
 .ذا و�ذا"مجرد االحتمال �كفي �أن �قول: َ�حتمل أن �كون المعنى �إال ببیان الشواهد، و�ال ف

ه، أو نعم. إذا أورده على سبیل االحتمال، وال جزم �أن هذا حكـم هللا وأن هـذا مـراد هللا مـن �المـ
مــن �المـه؛ �ـان فـي األمـر سـعة، بیـأتي �ــالحرف  -علیـه الصـالة والسـالم-أن هـذا مـراد رسـوله 

 . ل الصحا�ة في حدیث السبعین األلفلعل المراد �ذا، �ما قا(لعل): لعل المراد �ذا، 
ال ترجع  "بناًء أ�ًضا على صحة تلك االحتماالت في صلب العلم، و�ال فاالحتماالت التي طالب:

 .إلى أصل غیر معتبرة"
لشـراح نعم. االحتماالت العقلیة المجردة ال مدخل لها في علـوم الكتـاب والسـنة، و�ثیـًرا مـا �ـأتي ا

ح الحدیث �شرح جملة أو في توجیـه إسـناد أو مـا أشـبه ذلـك، �أنـه �حتمـل �ـذا و�حتمـل �ـذا، شرا
دخل المجـردة ال مـ�قـول: االحتمـاالت العقلیـة  -رحمـه هللا-والمراد �ذا أو �ذا أو �ذا، ابن حجر 

 . لها في هذا الفن
ول قـد فـي �ـل "فاالحتماالت التي ال ترجع إلى أصل غیـر معتبـرة، فعلـى �ـل تقـدیر ال بـ طالب:

ي أو �حمل من شاهد �شهد ألصـله، و�ال �ـان �ـاطًال، ودخـل صـاحبه تحـت أهـل الـرأ ،�جزم �ه
 ."المذموم، �هللا أعلم

 .اللهم صل على محمد
  

 وسلم على عبدك ونبیك ورسولك. اللهم صلِّ 
 


