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 الدريني ـــ د. محمد فتحي 2اُم الطََّبري ومنَهجه العلمي في التفسير اإلم

  مقدمة:

قوية، متميزة تجاه  في المقال السابق، أن اإلمام الطبري، قد بدت شخصيته العلمية، في موسوعة تفسيره، بينا
ما ينفي عنه صفة المدون بالحجة والدليل، م "المأثور" بوجه خاص، نقدًا، وتمحيصًا، وترجيحًا، ورفضًا أحيانًا،

أو "األثر والرأي" في التفسير، جمعًا محكمًا، وهو ما تقتضيه طبيعة  (1للمأثور، لجمعه بين "الرواية والدراية")
  نفسه. باعتباره ذا خصيصتين: النص القرآني

(، وما 2)وتقييد مطلقه وتخصيص عام ِّه أوالهما: أنه نص موحى به من الغيب، فتفصيل كليه، وبيان مجمله،
ودواع ومناسبات، مما يعتبر قرائن ودوال تسعف على تعيين  احتفت بنزول آيه، من ظروف، وما سبقه من أسباب

 منها، وباعتبار أن سبب النزول هو أول ما ينطبق عليه معنى اآلية التي البسها، أو أو ترجيح المعنى المراد

بعموم اللفظ ال  ول معناها أو حكمها، إذ "العبرةتقدمها، دون أن يكون لهذا السبب من أثر على تحديد شم
اإلمام الطبري، كما بينا، أقول كل  بخصوص السبب، تحيكمًا للمنطق اللغوي الذي هو األصل، وهو ما التزم به

هي الموكول إليها. هذا  –بما هي وحي معنى  –بداهة، والسنة  أولئك يفتقر بطبيعته إلى "المأثور" في تبينه،
بل ِّغ ما أنزل  تعالى نبيه ببيانه، كما وكل إليها "التبليغ والتنفيذ" بقوله تعالى: )يا أيها الرسول اختصَّ هللا البيان فيما

( وقوله جل 4بين الناس بما أراك هللا)) ( وقوله عز وجل )لتحكم3إليه من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته))
( وهذا ما أواله اإلمام الطبري عنايته 5ل إليهم، ولعلهم يتفكرون))نزَّ  ثناؤه: )وأنزلنا إليك الذكر، لتبين للناس، ما

إال من  "نحو لم يجاره فيه السابقون والالحقون. كذلك ال سبيل إلى الوقوف على "أسباب النزول البالغة، على
  خالل المأثور، إذ ال يمكن معرفة وقائعها إال من قبل من عاصرها وشاهدها.

من قوانين اللغة، وخصائصها في البيان،  القرآن الكريم قد نزل بلسان عربي مبين، فاتخذ والخصيصة الثانية، أن
أن داللة النص القرآني على معانيه ذاتية، ما لم يكن ثمة معاقد  أداة وأسلوبًا للتعبير عن معانيه، فكان األصل

  لصرف النص عن ظاهر معناه. أخرى تقوم بها الحجة

المنذرين،  خصيصتان من قوله تعالى: )نزل به الروح األمين، على قلبك لتكون منوقد اشتقت هاتان ال هذا،
  (.6بلسان عربي مبين))

المدارك، بحيث  أن تصرف النص القرآني في وجوه البيان، وعلى مستوى رفيع من البالغة، قد جعله عميق غير
لما ينطوي عليه هذا النص من المعاني،  ،ال يغني –( 7كما يقول اإلمام الغزالي) –أضحى المعنى اللغوي الظاهر 
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جل ثناؤه: )سُنريهم آياتنا في اآلفاق، وفي أنفسهم،  –اآلفاق، لقوله  وبعيد المرامي، فضاًل عما تضمنت بل وفي
التفكير  ( ومن هنا، كان للعقل أو9( وقوله عز وجل: )وفي أنفسكم أفال تبصرون))8أنه الحق)) حتى يتبين لهم

الكونية منها، من دقيق المعاني  لتفسير القرآني، على ضوء ما تضمنته آياته، وال سيماالعلمي مدخل في ا
ومنتهاها، وإن كان استيفاء ذلك، أو اإلحاطة به غير ممكن، إذ ال  واإلشارات، مما يتعلق بعلم الخليقة في بدئها

بدليل أن العقل  (10لم إال قلياًل))وأسرارها علمًا إال الذي أنشأها، عز وجل: )وما أوتيتم من الع يحيط بالخليقة
الكون وآفاقه، وموجوداته وقوانينه، ويقف كل  اإلنساني ما فتئ يبذل طاقاته الهائلة، في سبيل اكتشاف مخبوء هذا

مفصاًل في هذا المقال، مدعمًا باألدلة، وآراء األئمة من األصوليين  يوم منها على جديد، وهذا ما سنتناوله
  والفقهاء.

عليه اسم  دقائق المعاني، وأسرار التشريع، شيء وراء ظاهر التفسير، ولذا ترى العلماء يطلقون  أن على
( 12العباري، عبارة "معنى ذلك المعنى") (. وأيضًا ترى البالغيين يطلقون على "اللوازم العقلية" للنص11"الباطن")

تنهض بتلك اللوازم، وهي مقصودة للشارع  العقلية" للنص القرآني التي وهو ما اشتق منه األصوليون "الدالالت
فيما عدا  ذا دالالت عقلية، –بما تمت صياغته على أرفع مستوى عرفته البالغة  –النص القرآني  قطعًا، فأضحى

مما ال يتناوله منطوقه، وإن كان  المعنى اللغوي الظاهر، هذا فضاًل عن الحكمة الغائية للنص، وأسرار التشريع،
الرأي أو التفكير العلمي من مدخل في التفسير القرآني، قد  العام. ذلكم هو تأويل ما للعقل أو متسقًا مع منطقه

 نفسه، وخصائصه الذاتية في البيان، وصياغته الفريدة التي دبرت األمر في حقائق اقتضته طبيعة النص القرآني

ترى، وإال كان إهدارها، وهو  صها، كمامعانيه، وعميق أسراره، وبعيد مراميه، مما يستلزم إعمال الرأي في استخال
لها واستنباطها، لقوله تعالى: )َلَعلَِّمُه الذين  أمر محرم شرعًا، ألنها معان الهية قد فرض هللا تعالى تدبرها، وتعقُّ

رشد بقوله:  ( والعلماء متفاوتون في ذلك، مدارَك وملكات، وهو ما أشار إليه اإلمام ابن13منهم)) يستنبطوَنهُ 
 –يستقل بإدراكها العلماء المتخصصون  أي المعاني الدقيقة التي –بب في ورود الشرع فيه الظاهر والباطن "والس

( وهو ما اضطلع به اإلمام الطبري في تفسيره الجليل، 14التصديق") هو اختالف نظر الناس، وتباين قرائحهم في
  والرأي على ما سيأتي تفصيل القول في مقامه. يجمعه بين األثر

أرضية النص القرآني  إلى أن ما يمتاز به اإلمام الطبري فيما يتعلق باعتماده –في المقال السابق  –كذلك  وأشرت
أساسيًا لالجتهاد بالرأي، استبطانًا لمعناه، واستكناهأ  ليكون منطلقاً  –وهو المعنى الظاهر المتبادر منه  –أواًل 

وهي عنصر عقلي خالص تتصل بمنطق التشريع،  –مة غائية لما يستهدفه من حك ألسرار تشريعه، واستخالصاً 
يستغرق كافة  توسيعًا لمفاد النص القرآني على ضوء من منطقه، بما –كما أسلفنا  –عنها منطوقه  وإن لم يفصح

ًا الطبري باعتماده أرضية النص القرآني، منطلق أقول: يمتاز اإلمام –اللغوية والعقلية على سواء  –طاقاته الداللية 
بذلك مواقع الغلط في التفسير، أو الخطأ المنهجي في االجتهاد، ليكون استبطان  أساسيًا الجتهاده برأيه فيه، ليتقي

ومنطق المعاني،  معاني النص في ضوء ظاهره، ال يناقضه، وهذا أصل منهجي عتيد يجمع بين منطق اللغة، دقائق
  (.15الوصول إلى الباطن، قبل أحكام الظاهر") "وال مطمع فيكما ترى، وهو ما أشار إليه اإلمام الغزالي بقوله: 

ومنطق ما نهضت به  وثمة ميزة أخرى في منهج اإلمام الطبري، فيما يتعلق بمنطق اللغة، وجمعه بين ظاهرها هذا،
رورة، وابلغ الشواهد المشهورة التي ظفرت بالسي دالالته من معان، أنه يصطفي من أفصح كالم العرب شعرًا ونثرًا،

ما ُيعينه على توجيه تفسيره، ربطًا منه ألفصح الشواهد ببالغة القرآن  أقول يصطفى من ذلك –دون النادر منها 
يستلزم حتمًا  -البيان،  بما يتسم به من ظاهرة اإلعجاز –أن النص القرآني  –وبحق  –وإعجازه، ألنه يرى  العظيم



يناسب هذه الظاهرة، من بليغ القول، وفصيح  سرارها، بماوبالضرورة، أن يستشهد على تحديد معاني اآلي وأ
ر، بالغة وقوة بيان،  الكالم، لتكون أداة التفسير على مستوى هو أقرب ما يكون مناسبة لمستوى النص المفسَّ

إن كتاب " :نستخلصها نحن استنتاجًا من منهجه، بل لقد عبَّر عنها اإلمام هو نفسه صراحة بقوله وهذه "الميزة" لم
الشاذ من لغاتها، وله في األفصح  نزل بأفصح لغات العرب، وغير جائز توجيه شيء منه إلى –جل ثناؤه  –هللا 

  (.16األشهر، معنى مفهوم، ووجه معروف")

اللغوي، أن  ما زخرت به  وثمة ميزة أخرى استأثر بها اإلمام الطبري، في منهجه العلمي، تتصل بأصل المنطق هذا،
ضالعته في اللغة، بل إمامته فيها، قد اتخذ هذه  ن "البحوث اللغوية القيمة التي تعكس لناموسوعة تفسيره م

بما  –انطوى عليه القرآن الكريم، من حقائق المعاني، واستجالء أسراره  البحوث مجرد وسيلة تسعفه في تبيين ما
أحيت كثيرًا  وقد –ر بها موسوعته فكانت تلك البحوث اللغوية التي تزخ –هدايته، وتشريعه، ومقاصده  هي مقومات

التفسير مجلى لقضايا اللغة، وقواعد النحو،  غير مقصودة لذاتها، كيال ينقلب –من المفردات، والشواهد القديمة 
أو ينتفي، على النحو الذي يرى في بعض التفاسير األخرى، بحيث  وبذلك يستمر المعنى القرآني في تضاعيفها،

 على –ذلك، ألن اإلمام الطبري  –فسير، ولعل أوضح مثال على هذا، تفسير أبي حيان الت تجد فيها كل شيء إال

يجلى به حقائق التنزيل، وأسرار  إنما كان يعنيه في المقام األول، توجيه تفسيره توجيهًا علمياً  –ضالعته في اللغة 
النص القرآني، إنه يخاطب النفس  باعتبار أن من أبرز خصائص الهداية اإللهية، بما يقربها إلى النفوس البشرية،

  ما بي نا في المقال السابق. هذا وجه. اإلنسانية حيثما وجدت، على

المأثورة التي تتعلق  وقد وقف موقفًا جازمًا، جادًا، موضوعيًا، تجاه اآلراء –آخر، إنك ترى اإلمام الطبري  ووجه
يعقد بحوثًا لغوية،  –أربابها بشواهد من الشعر القديم  بتحديد مدلوالت المفردات، أو معاني التراكيب، بما يستشهد

 أبلغها وأفصحها، مما يؤكد ما قررنا آنفًا، أن بحوثه اللغوية إنما عقدت ال لذاتها، بقصد ترجيح الرأي الذي يعتمد

تلك على أفصح ما تنتجه  بل التخاذها وسيلة أو دلياًل، لترجيح أصح اآلراء وأقواها بعد مقارنتها، بما يعتمد
خاصًا في هذا المقال، يبين منهج اإلمام الطبري إبان  البحوث، طلبًا للوصول إلى الحق القرآني، وقد عقدنا فصالً 

  تفسيره. استدالله بالمنطق اللغوي في

صراحة، أو داللة،  وبيَّنا في المقال السابق أيضًا، أن الخطاب اإللهي الذي اشتمل عليه النص القرآني، هذا،
بهما أمر الحياة اإلنسانية في جانبها العملي في  فة وجوه النشاط اإلنساني توجيهًا وهيمنة، بما يستقيميستغرق كا

حتمية لسنن اجتماعية وكونية ثابتة، مما يؤذن بضرورة دراسة هذه  كل عصر، وهي متغيرة الظروف، نتيجة
مدى العلم  ميًا، مما يستلزم أيضًا، اختالفتفسير القرآن الكريم في هذا الجانب إال بإدراكها عل السنن، إذ ال يتم

يحددها مبلغ ما وصل إليه التقدم العلمي  بمضمون النص القرآني، تبعًا الختالف ثقافة المفسر، وسعة مداركه التي
  بعيدًا على مدى العصور. في عصره، ويتفاوت المفسرون في ذلك تفاوتاً 

 –وآدابه، وتشريعاته  من خالل عقائده، وعباداته، وتعاليمه، – كذلك، أن القرآن العظيم قد انصرفت عنايته وبينا
الروحية، ذلك، ألنه يرى أن "المشكلة الحقيقية في  إلى "تحقيق التوازن" بين مطالب اإلنسان المادية، ومطامحه

بما  مطامح الروحيةاختالل هذا التوازن، أو فقدانه، تغليبًا للمادة، أو إسرافًا في أمر ال الحياة اإلنسانية" متركزة في
ظاهرًا وباطنًا، وبتحقيق  يحمل على ازدراء الحياة الدنيا، أو اعتزالها، وهو على النقيض مما تقتضيه القطرة

إصالح شؤون الدنيا، وتعمير الكون، إال بصالح اإلنسان  "التوازن" يتم صالح اإلنسان، وهو بدء منطقي، إذ ال يتم
القرآني، كلما  فيه استخالفًا واقعيًا بي ِّنا، ولذا كان المفسر أقرب إلى تبين الحقوالمستخلف  المتوازن المهيمن عليه،



القرآن الكريم على أساس خبرة الذي فطرها،  ازداد خبرة بشؤون دقائق النفس اإلنسانية ونوازعها، لما تقوم تعاليم
قد خلقنا اإلنسان، ونعلم ما ( ولقوله عز وجل: )ول18اللطيف الخبير)) لقوله تعالى: )أال يعلم من خلق، وهو

  (.20( ولقوله عز شأنه: )وفي أنفسكم أفال تبصرون))19ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)) توسوس به نفسه،

اًل لكثير من فروع  أشرنا إلى "إن الذي َفَطَر الفِّطرة، هو الذي أنزل الشرع على قدرها" واإلمام الطبري  ولذا كان محص ِّ
كل منها درجة اإلمامة على سواء، هذا فضاًل عن كونه ذا  ه، بل ومتفوقًا فيها، حتى بلغ فيالعلم السائدة في عصر 

 واستقالل الرأي، وتتسم بالجدية واإلنصاف، والموضوعية، فتراه ينكر االبتداع في شخصية علمية تتمتع باألصالة،

المتبناة مسبقًا، بما تحمل  الخاصةالدين، عن طريق التفسير، أو التعصب للمذاهب الدينية المتطرفة، واألفكار 
لتدعيمها، مما يؤذن باتباع الهوى والغرض، أو النقول على  أصحابها على تطويع المعنى القرآني تأوياًل مستكرهًا،

راحًا لحقائق المعاني في القرآن العظيم، وهذا من أكبر الكبائر. هللا في كتابه، وتشويهًا أو   اط ِّ

المقال، ومدعمًا  منهجه العلمي في التفسير، بإيجاز، مما ترى معظمه مفصاًل في هذا هي مميزاته في معالم تلكم
  باألدلة وآراء األئمة.

تناولناه بالبحث من معالم  مآخذنا على اإلمام الطبري التي أوردناها في المقال السابق، مما يتعلق ببعض ما أما
السلف" من الصحابة والتابعين وعلماء األمة من  أقوالمنهجه، فذلك ما اعتمده من مبدأ عدم جواز الخروج عن "

تفصياًل عند جمهور األئمة، فأما أن تكون هذه األقوال متحدة في مسألة  بعدهم بإطالق، وبينا أن في المسألة
والصواب، وبعيد  تفسير آلية كريمة، فذلك هو "اإلجماع" وهو حجة بال ريب، لكونه قرينة على الحق، معينة، أو في

الكذب، وأما أن يثبت أن أقوالهم كانت   أن يكون هذا اإلجماع قائمًا على أساس من الخطأ أو الوهم، أوجداً 
مستمدة من ذاتها، بل من مصدرها، وهو السنة، وأما أن يقوم  فتكون حجيتها ليست -) -"سماعًا" عن النبي 

 –( 21الغزالي) كما يقول اإلمام –فًا بعيد المدى للسلف قد ارتأوها، الختالفهم فيها اختال الدليل على أنها مجرد آراء
تزايلها االحتماالت التي ال تقوى على أن توليها  فهذه األخيرة ال -)-مما يدل على أنها لم تكن تلقيًا من الرسول 

  ألمور: –بالتالي باب االجتهاد بالرأي دونها  الحجة القاطعة الملزمة، فال يوصد

الذي يخضع له كل مجتهد، من أنه  خاضعون بالضرورة للناموس العام - عليهمرضوان هللا-إن الصحابة-أوالً 
إصابة ما هو الحق عند هللا تعالى، في كل رأي مجتهد  يخطئ ويصيب، دون استثناء، لقصور الطاقة البشرية عن

( 22، فله أجر[)قررته السنة: ]إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، وإذا أخطأ فيه، بإطالق، ألنه غيب، وهو ما
  خطأ قصوري، ال تقصيري، ولذا كان مأجورًا ال مأزورًا. وهذا

يكون الخروج عن آرائهم االجتهادية مظنة  إن عدم الخروج عن أقوال السلف، دليل عدمي، إذ ال يلزم أن-ثانياً 
  ذلك بقوة االستدالل. للخطأ، أو مجافاة للحق والعدل، إذ العبرة في

لكانوا رساًل وأنبياء، ال ينطقون إال عن عصمة،  ية آرائهم االجتهادية بإطالق، ووجوب التزامها،لو قلنا بحج-ثالثاً 
  وال عصمة إال هلل ورسوله.

يستلزم أن تكون  –ذهب إليه اإلمام الطبري  على ما –إن القول بحجية آرائهم االجتهادية ولزومها بإطالق -رابعاً 
وهي تلك التي عرفها الصحابة أو السلف، وتبينوها فحسب، والواقع غير  ودة،دالالت القرآن الكريم على معانيه محد

الغزالي: "فأما  القرآن الكريم عميقة، ومداركه جمة ال تحد وال تنقضي، وفي هذا المعنى يقول اإلمام ذلك، ألن دالالت



دًا والشجر أقالمًا، فأسرار كلمات كان البحر مدا االستيفاء )اإلحاطة بكافة معانيه وأسراره علمًا، فال مطمع فيه، ولو
  (، فكيف تكون مقصورة على عصر معين؟23قبل أن تنفد كلمات هللا") هللا ال نهاية لها، فتنفُد األبحر

فيما يتعلق بالتفسير، وفيما للرأي فيه  -)- على أن ما ثبت من أقوال الصحابة أنه "سماع" عن النبي-خامساً 
 التفسير، فقط، ليتقي به مواضع الغلط، غير أن ما وراء ذلك، يتسع للفهم  في ظاهرمجال، فذلك أمر ال بد منه أوالً 

ظاهر التفسير ال يغني،  ( "وألن25( المتجدد، إذ ال مطمع للوصول إلى الباطن قبل أحكام الظاهر)24واالستنباط)
  (.26وليس هو منتهى اإلدراك فيه")

التفسير، لتبادره ووضوحه،  (، فإذا اشترك العلماء في ظاهر27ير)وثمة فرق بين دقائق المعاني، وظاهر التفس هذا
  لغة، فإنهم متفاوتون في إدراك ما وراء ذلك بالضرورة.

معانيه، وأسرار بي ِّناته، ليس  والتفكر في دقائق على أن األمر المتكرر بتدبر القرآن الكريم، والتفقه فيه،-سادساً 
  ينين، بل هو مطلق، ومن المعلوم، أن المطلق ُيجرى على إطالقه.مع مقيدًا بزمن، وال مكان، وال أناسي

قضاء على الذاتية واألصالة، والشخصية  وأيضًا، التقليد تعطيل للمواهب، ألنه مجرد محاكاة عمياء، وفي ذلك
أفال على العقول، وإنما الذي ثبت فيه، هو مقتضى قوله تعالى: ) العلمية، ولم يثبت أن اإلسالم قد حجر يوماً 

تدبر  على قلوب أقفالها)، وقوله تعالى: )إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون)، مما ينفي أن يكون  يتدبرون القرآن، أم
األجيال المتعاقبة، إذ األمر  أي القرآن العظيم حكرًا على قوم، أو وقفًا على عصر معين، ليستأثر به من دون 

في كل عصر وبيئة، وهذا العموم الزماني، والمكاني،  جتهاد،مطلق، والخطاب عام، لكل من يتأتى منه الفهم واال
  النص القرآني. واإلنساني، والعالمي من خصائص

  ما وددت التفصيل في أدلته، بعد إجماله في المقال السابق. ذلك

"معاقد منها وهو  ونوالي البحث في سائر معالم المنهج العلمي في تفسير اإلمام الطبري، فنتناول الثالث هذا،
  اإلجماع".

  معاقد اإلجماع:-ثالثاً 

على وجه من المعنى  "اإلمام الطبري، أن"اإلجماع" مصدر علمي للتفسير، تقوم به الحجة، إذ "اتفاق السلف يرى 
الوهم في هذه الحال بعيد، فضاًل عن انتفاء  للنص القرآني، من أعلى المراتب في الحجية، ألن احتمال الخطأ أو

  اإلجماع" إذا انعقد، كان أمارة قاطعة على الحق واليقين." ب من السلف الصالح، وهذااحتمال الكذ

اإلجماع يقضي بما  واإلجماع مقدم على رأي الصحابي في المسألة المختلف فيها، بداهة، حتى ولو كان هذا،
  يخالف الظاهر اللغوي، ألنه حينئٍذ يكون تأوياًل مجمعًا عليه.

العلم، داللة على  ي هذا األصل في منهج تفسيره: بقوله: "وَحسب قول بخروجه عن قول أهلاإلمام الطبر  ويؤصل
  (.29خطئه")

تقوم الحجة بأقوالهم إذا  كان هذا القول منه، محتماًل عدم الخروج عن أقوالهم جملة، ولو كانوا مختلفين، فألن وإذا



  كانت متحدة، من باب أولى.

إجماع الصحابة  هذا األصل مع كافة العلماء واألصوليين ممن يعتد برأيهم، ألن واإلمام الطبري يتفق في هذا،
  والسلف بعامة حجة بال ريب.

القردة والخنازير وعبد  ذلك واضحًا حين يؤيد رأيه بإجماع السلف، وفيما يتعلق بتأويل قوله تعالى: )وجعل منهم ترى 
مجاهد الذي أخرج معناه عن هذا الظاهر، فرأى أن  ًا رأي( من أن النص القرآني على ظاهره، معتبر 30الطاغوت))

يمسخهم في أجسادهم حقيقة، بل وكان ذلك مثاًل ضربه هللا لهم، كما ضرب  "المسخ" في نفوسهم وأحاسيسهم، ولم
وهو –مجاهد  يحمل أسفارًا، فترى اإلمام الطبري، ال يجيز هذا التأويل المخالف للظاهر، ويصف رأي مثل الحمار

أقول يصف رأيه هذا بأنه  -المقربين إليه هود له باإلمامة في التفسير، بل هو من أشهر تالميذ ابن عباسالمش
أي أولي العلم -يقول: "هذا مع خالف" مجاهد "لقوله، جميع الحجة فاسد، ويحتج اإلمام على ذلك باإلجماع، حيث

 عليه، وكفى دلياًل على فساد قول مجاهد،عليها الخطأ والكذب، فيما نقلته، مجمعة  التي ال يجوز -باألدلة

  إجماعها على تخطئته".

المقصود منها، أنهم  أن الزمخشري تبع اإلمام، "مجاهد" في تأويل اآلية الكريمة بإخراجها عن ظاهرها، فجعل على
  (.31جمعوا بين المذلة والصغار والطرد من رحمة هللا)

على حجية تفسيره، من أعمال المنطق  ما يعتبر داللة منصوبة-ثورإذا أعوز المأ-يعتمد اإلمام الطبري -رابعاً 
من أصول منهجه، بما هو مشتق من طبيعة النص القرآني،  اللغوي في أفصح مجاليه من الشواهد، أصاًل عاماً 

  البيان. وخصائصه، وتصرفه في وجوه

بعامة، أصاًل عامًا من  ، بل التفسيراإلمام الطبري عن وجهته فيما يعتبر داللة منصوبة على حجية تفسيره يفصح
أصل مشتق من طبيعة النص القرآني،  أصول المنهج العلمي في إظهار حقائق التنزيل، ومراميه، بما هو

الثابت: من االستشهاد بالشعر القديم، في أفصح مجاليه،  وخصائصه، وتصرفه في وجوه البيان إذا أعوز المأثور
 وهذا يشير إلى أن اإلمام الطبري، قد الحظ ضرورة أن يرتفع المفسر-ال النادر-دالسائ أو بالمنطق العربي اللغوي 

ر، رفعة وسموا، إن في  بأدلة تفسيره وشواهده ومصادره، إلى مستوى من البالغة والبيان، يقربه من المفسَّ
لمفسر يقصد من هذا، أن يبلغ ا مضمونه، أو مقتضيات خصائص نظمه وأسلوبه، قدر الطاقة البشرية، وال

إتيانًا بمثله، فذلك أمر معجز للبشر بالبداهة، بما وقع التحدي  بتفسيره، مكانة النظم القرآني وأسلوبه في البيان،
يقصد  فظهر العجز فعاًل، في العصر األول، وهو بالنسبة إلى ما تاله من العصور أعجز، وإنما به، سورة أو آية،

وأبلغ منطقهم، شعرًا ونثرًا،  طفي، أفصح فنون القول عند العرب،وجوب أن يلتزم المفسر في االستشهاد، أو يص
ر، وليملك القدرة على  مما يعينه على االرتقاء بتفسيره شأوا بعيدًا، كيال يكون ثمة بون شاسع بين التفسير والمفسَّ

 ى نحواإلعجاز البياني، والوقوف على مسالكه في تدبيره لمعنى النص، وإعرابه عنه، عل تبين خصائص هذا

االنفصام، على ما استقر في  يصون تلك الخصائص وال يهدرها، باعتبار أن النظم والمعنى وحدة كاملة، ال تقبل
من استعماالت العرب في أشعارهم، أو منطقهم، أو  مصنفات أئمة البالغة، وهذا ال يكون في االستشهاد بالنادر

عالقات بين مفردات النص، وأجزائه، لهبوط هذا المستوى، تقوم على أساسها ال لغتهم، أو قوانين هذه اللغة التي
البليغ من  أن يكون مناط االستشهاد هو الفصيح -ترسمًا للمنهج القويم -بل ال بد–في االستعمال  جراء ندرته

السيرورة والغلبة بسبيل، استجابة لما  أشعارهم، وفنون أقوالهم ومنطقهم وسننهم المطرد في األداء الذي هو من



القرآن العظيم، باعتبار أن هذا النظم بخصائصه هو الذي تصرف  تضيه خصائص البالغة والبيان في نظم هذاتق
  في مضمونه، كما أسلفنا. في المعنى، ودبر األمر

نزل بأفصح لغات  -جل ثناؤه-وقد أفصح اإلمام الطبري عن منهجه اللغوي هذا بصريح قوله: "إن كتاب هللا هذا،
األشهر معنى مفهوم، ووجه  ز توجيه شيء منه إلى الشاذ من لغاتها، وله في األفصحالعرب، وغير جائ

  (.32معروف")

  هذا دليل بي ِّن، على ما استأثر به من اتجاه ربط اللغة بالبالغة واإلعجاز البياني. وفي

معانيه عند العرب، إال  منهذا المعنى في مقام آخر، حيث يقول: "وكالم هللا ال يوجه إال إلى األغلب األشهر  ويؤكد
إنما خاطبهم بما خاطبهم به، -جل ثناؤه ( على شيء منه بخالف ذلك، فيسلم لها، وذلك أنه33أن تقوم حجة)

  (.34إلفهامهم معنى ما خاطبهم به")

وث على يتناول هذه البح ويمتاز تفسير اإلمام الطبري، بكثرة بحوثه اللغوية، غير أن ما يميزه عن غيره، أنه ال هذا،
لترجيح معنى على آخر، بتوجيه لغوي قوي، أو  بل على أنها وسيلة-كما أشرنا في المقدمة-أنها مقصودة لذاتها

(، بخالف أبي حيان 35السلفي، بما يزيل ما يتوهم بينهما من تعارض ) للتوفيق بين المقتضى اللغوي، والمأثور
القرآنية لتلك  اًل لمعالجة قضايا النحو، وإخضاع المعانيسبيل المثال، حيث اتخذ من التفسير مجا في تفسيره على

ببالغته، وهذا ما أشار إليه اإلمام محمد  القضايا، حتى بدت مقصودة لذاتها، مما يفسد المعنى القرآني، أو يخل
إن و -أن تحكيم مذاهبهم النحوية في القرآن، ومحاولة تطبيقه عليها" :عبده في مقدمة تفسيره "المنار" حيث يقول

  (.36يوجد") جرأة كبيرة على هللا تعالى، وإذا كان النحو وجد لمثل ذلك، فليته لم-ببالغته أخل ذلك

حيث إرساؤه لدعائم المنهج اللغوي في  من –حبر هذه األمة، وترجمان القرآن  –اإلمام الطبري يتأثر ابن عباس 
  منهجه األثري. التفسير، توسعة وتنمية، فضاًل عن تأثره به في

وهو القائل: "إذا  من أرسى دعائم المنهج اللغوي في التفسير، توسعة وتنمية، الصحابي الجليل، ابن عباس، أول
  (.37تعاجم شيء من القرآن، فانظروا في الشعر، فإن الشعر عربي")

واه اإلمام وما ر  هذا، ما أورده اإلمام الطبري في تفسيره من كثرة استشهادات ابن عباس بالشعر القديم، ويؤيد
مائتي كلمة من القرآن الكريم، ليفسرها،  (، من أن ابن عباس، قد عرض عليه نحو38أيضًا في إتقانه) السيوطي

  تفسيرها وتحقيق معانيها، بشواهد من الشعر القديم. مستشهدًا على -على ما يروي السيوطي-ففسرها

فيها، حيث ألف فيها نحوًا  الغة بالقراءات، بل وضالعتهأن هذا األصل يفسر لنا أيضًا عناية اإلمام الطبري الب على
الختالف وجوه القراءات المشهورة من أثر في توجيه  ( جزءًا، فكان إمامًا فيها، وال يخفى ما39من ثمانية عشر)

ة المنطق اللغوي في ابلغ مجاليه، وترى اإلمام يتخذ من وجوه القراءات المختلف معنى النص القرآني توجيهًا مرده
فتراه بصدد  يحددها مبلغها من الصحة، أو الرجحان، أو الندرة التي تحول دون أن تحظى بالقبول، ""مواقف

بحيث ال يستجيز سواها، وتارة تراه يولي  القراءات التي تفردت بالصحة دون سواها، جازمًا في إيثارها غير متردد،
ليه" على حد تعبيره، معترفًا بما للوجه اآلخر من قدر أدنى كانت "أعجب إ أحد وجوه القراءات األولوية والترجيح، إذا

والقبول، فيرفضها  وطورًا يشير إلى "القراءة" بأنها "نادرة" ال تقوى ندرتها على أن تنهض لها بالحجية من الصحة،



لقراءات دون التقدير، حتى ليشعرك بأنه إمام في ا لذلك، وهو في هذا واسع العلم، قوي الحجة، بي ِّن التدليل، صائب
  سواها.

التفسير حين يعوز النقل من الكتاب، أو األثر من  وإن كان أصاًل عامًا في وجوب االحتكام إليه في-المنطق اللغوي 
ال يأخذ اإلمام بظاهر هذا -كما أسلفنا-تنمية وتوسعة، متأثرًا نهج ابن عباس واإلمام الطبري، قد زاده -السنة

اإلجماع، مما تقوم به  إذا لم يكن ثمة من معاقد أخرى في القرآن والسنة، ومن بإطالق، بل في حالة ما المنطق
يحد من شموله، أو يقيد من إطالقه، أو بما  الحجة، وترتبط بذلك المنطق، توجه معناه تكييفًا بمقتضاها، بما

ينهض بينهما من المعنى المجازي استعمااًل، اعتمادًا على ما  يصرفه عن المعنى األصلي حقيقة ووضعًا، إلى
  إرادة المعنى األصلي. عالقة، وقرينة تمنع

مبدأ إعمال الرأي" في " هو "التأويل" الذي سنتناوله بالبحث مفصاًل، بعد استجالء موقف اإلمام الطبري من وهذا
  تفسيره، بما يلي.

  موقف اإلمام الطبري من مبدأ االجتهاد بالرأي في التفسير:-خامساً 

القرآن الكريم، ليتبدَّى لنا  هذا الموضوع بالبحث والتفصيل، نود أن نبين "حقيقة الرأي" في استعمال أن نتناول قبل
معنى أصلي "حكَمًا" بين اآلراء المتصارعة، من حيث اعتباره  مدى حجيته في التفسير، ولنتخذ مما استقرَّ عليه من

  المنهج العلمي لبيان حقائق التنزيل. معيارًا جوهريًا في

  الرأي في القرآن الكريم، سنقرأه من مواقع استعماله فيه. معاني

تختلف باختالف  (40للباحث المستقرئ لمعاني كلمة "رأى" ومشتقاتها في القرآن الكريم، أن صيغة مصدرها) يتبين
  مواقع معناها، غالبًا، جريًا على سنن اللغة في البيان.

أو ما يجري  اإلبصار بالحاسة، -فعاًل بصيغة الماضي والمضارع-مواقع معنى "رأى" في القرآن الكريم فمن
( وقوله 43فأما َتَريِّنَّ من البشر أحدًا))) :( وقوله عز وجل42(، كقوله سبحانه، )فلما رأى القمر بازغًا))41مجراها)

  وهذا بي ِّن أنه للمرئي بالحاسة. (44تعالى: )ولما رأى المؤمنون األحزاب))

  (.46بالنسبة إليه تعالى) ( فالحاسة ال تصح45ها، ففي مثل قوله تعالى: )فسيرى هللا عملكم))ما يجري مجرا وأما

في قوله سبحانه:  غالب غير مطرد، كما-فيما يبدو–ومصدر، "رأى" البصرية هو "الرؤية" بالعين، ولكن هذا  هذا،
ثَليهم رأَي العين)) إذ "الرأي" مصدر "رأى" العلمية، ال  -و معلومكما ه– ( والقياس رؤية العين ال رأيها47)يرونهم مِّ

مفعولين، ألنها بمعنى "علم" مفهومًا وعماًل، تمييزًا لها عن "رأى البصرية التي  البصرية، ولهذا ترى األولى تنصب
ال أعلمك، ألن البصرية هنا  ( أي بما48مفعواًل واحدًا، كما في قوله تعالى، لتحكم بين الناس بما آراك هللا" ) تنصب

  للمرئي بالعين". تتجه، إذ العلم "إدراك للمعلوم بالعقل، واإلبصار إدراك

ورؤية القلب علم، فتقول  ( قد ورد فيه ما يفيد أن "الرؤية" تعني النظر بالعين والقلب،49أن القاموس المحيط) غير
  مل في المعاني ال في المحسوسات.غالبًا، إذ "الرأي" يستع رأيته رؤية ورأيا، وإذا كانت "الرؤية" أعم، فالرأي أخص



مشاهدة العين مثليهم، قد أورثت  ما ورد من "الرأي" مضافًا إلى "العين" في اآلية الكريمة التي تلونا، فذلك ألن أما
يفيد غلبة الظن، تعبيرًا الفتًا إلى دقة المعنى، وهو ما يشير إليه  ظنًا بمقتضى ذلك، فعبر القرآن الكريم بالرأي الذي

مقتضى  مفرداته بقوله: "والرأي اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن، أي يظنونهم بحسب مام الراغب فياإل
  (.50مشاهدة العين مثليهم")

أولي العلم" ليفيد " أو يضيفها إلى-بمعنى القلب–وترى القرآن الكريم يضيف "رأى" "العلمية" إلى "الفؤاد"  هذا،
ما َكَذَب الفؤاُد ما رأى، أفتمارونه على ما ) :ي ال يحتمل المراء، في مثل قوله تعالىاليقين والعلم الثابت الذ

  (.52أوتوا العلم)) ( وقوله سبحانه )ويرى الذين51يرى")

يعتبر ظاهر الرأي، أو أول ما يتبادر منه، دون  وأيضًا، مما يؤكد أن "حقيقة الرأي" هي "العلم" أن القرآن الكريم
وذلك في قوله عز وجل: )وما نراك اتبعك إال الذين هم أرذالنا) بادي  ك، يعتبره محطًا للذم،تدبر وعمق إدرا

( 54بديهة") هو الرأي الفطير، أو المراهقة الفكرية، أو كما يقول اإلمام الزمخشري: "شيء عن لهم ( وهذا53الرأي)
والخطأ في الحكم، أي دون روية،  أي دون روية، طول إمعان، فكان سببًا فيما صدر عنهم من سوء التقدير،

التقدير، والخطأ في الحكم، مما يفيد بالمفهوم المخالف، أن  وطول إمعان "فكان سببًا فيما صدر عنهم من سوء
ما صدر عن تعقل حصيف، ونظر دقيق، وطول تفكر وروية، تحريًا لوجه الحق  غير البادي في الرأي، هو

  واالعتبار.محاًل للمدح والتقدير  والصواب، فيكون 

سوء التقدير، وجور  ذلك، أنه إذا ثبت أن "بادي الرأي" هو مناط الذم، بصريح النص القرآني، بما أورثهم من وبيان
واعتبارًا في حكم الشرع، بال ريب، لمكان تقييد  الحكم، كان مقابله، من الرأي النضيج، على نقيضه تمامًا، وزنًا،

  هذا الوصف يستلزم نقيض الحكم، وإال لم يكن لهذا التقييد من معنى. "الرأي" بالوصف "بادي" ألن انتفاء

القرينة، أو يوجهه  مستعماًل في القرآن الكريم بما يفيد العلم، إال أن تصرفه-كما ترى –هذا، كان "الرأي"  وعلى
  على ما سيأتي بيانه. السياق إلى غير هذا المعنى، من الظن الغالب، أو غيره من المعاني،

( 56ما ال ترون)) (، كما في قوله تعالى: )إني أرى 55ويرد "الرأي" في القرآن الكريم، بمعنى "التفكير" ) ذا،ه
(، ويقول 57المعاني، طلبًا للوصول إلى حقائقها) والتفكير ليس رأيًا وال علمًا، وإنما هو جوالن القوة العقلية في

لمعلوم، وهو جوالن تلك القوة بحسب نظرة العقل.. والتفكر مطرقة للعلم إلى ا اإلمام األصفهاني: "والتفكر قوة
  (.58المعاني") يستعمل في

االتعاظ" ال يتأتى دون سبق " أن "رأى" إذا عديت بإلى في القرآن الكريم، أفادت "االتعاظ" و"االعتبار" غير أن على
يناظره، إذ ال اعتبار وال اتعاظ دون ومجاوزته إلى غيره مما  إدراك عميق لحقائق الشيء الذي يراد االعتبار به،

  متئدة ضرورة. سبق تفكر عميق، وروية

(، فذلك كما في قوله 59المعنى) استعمال القرآن الكريم لكلمة "رأى" في التخيل، بما نصب من قرينة تعي ِّن هذا أما
لم بالعقل، والتفكير، وإنما فهذا ليس سبيله الحس، وال الع (60تعالى: )ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا المالئكة))

  (.61هو التخيل المحض)

صيغة مصدر رأى، تختلف  رأى" المنامية، فمصدرها "الرؤيا" تمييزًا لها عن "الرؤية" و"الرأي" لما قدمنا، أن" وأما



د أن ( بي63تعالى: )يا أبت هذا تأويل ُرؤياي من قبل)) (، كما أشرنا، وذلك في مثل قوله62باختالف مواقع معناها)
 ألن (64أيضًا، كما في قوله تعالى: )وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إال فتنة للناس)) غير مطرد -فيما يبدو–هذا 

للناس، فاكسير معناها هنا، منوط  الرؤيا المنامية" هنا ال تتجه، إذ لو كانت هذه "الرؤيا" حلمًا لما كانت فتنة"
تبعث على الفتنة مخالفة وقوع أحداثها وشخوصها التي تترأى  ة، البكونها "فتنة"، وبديهي أن "الرؤى" المنامي

رد   من السنن الكونية، فتعين أن تكون واقعية ومشهودة في اليقظة. للنائم، للمعهود المط ِّ

على ذلك، يقول  أن اللسان العربي يستعمل "الرؤيا" أحيانًا في هذا المعنى، واستشهد صاحب لسان العرب على
  الراعي:

  بَّر للرؤيا وهش فؤادهفك

ر نفسًا كاَن قبُل يلومها) -   (65وبشَّ

  يقصد رؤية اليقظة. وهو

  صاحب اللسان على هذا بقوله: ويعقب

  (.66للناس)) وعليه فسر قوله تعالى: )وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، إال فتنة"

وما قام الدليل على أنها  ما عدا الحسية والمنامية،في–مما قدمنا، أن كلمة "رأى" في استعمال القرآن الكريم  نخلص
العلم" القائم على دقة نفاذ البصيرة، وعمق اإلدراك، " األصل فيها-للتفكير أو لغلبة الظن أو للتخيل بقرينة مصاحبة

  أخص من الفهم العام، أو الرأي البادي.-كالفقه–المعنى للرأي  وأمانة التحري لما هو حق وهذا

بدليل إضافة "رأى العلمية"  أداة التعقل، وموطن اإلدراك،-في االستعمال القرآني-الحظنا أن "الفؤاد" قد غداوإذا  هذا،
( وألن نفي الكذب يستلزم ثبوت 67أفتمارونه على ما يرى)) إليه، في مثل قوله تعالى: )ما كذب الفؤاد ما رأى،

 هو مناط -إلى ذلك–نا ذلك، فإن "الفؤاد" "أو القلب" يحتمل المراء، أقول إذا الحظ الحق، وإدراك العلم الذي ال

اإليمان" الثابت باألدلة " المشاعر والوجدانيات، فناسب أن يضاف إليه الرأي بالمعنى االعتقادي الجازم الذي هو
القاطع، والشعور المتقد، واإلحساس الرهيف، فكان الفقه  العقلية، والبراهين المنطقية، بما هو مزيج من العلم

يضاف إلى القلب أيضًا في مثل -في القرآن الكريم–وثيق، يرشدك إلى هذا، أن الفقه  والرأي من هذا المعنى بسبب
يتدبرون القرآن أم على  ( وكذلك "التدبر" في مثل قوله تعالى: )أفال68تعالى: )أْم لهم قلوٌب ال يفقهون بها)) قوله

  (.69قلوب أقفالها))

والتراكيب وضعًا ولغة، ألن  ي" وكذلك "الفقه" أخص من مجرد الفهم العام لمعاني األلفاظوإنما قلنا، إن "الرأ هذا،
بين معظم الناس، من ذوي اإللمام بالعربية، ومعلوم،  هذا المعنى اللغوي المتبادر من النص القرآني، قدر مشترك

  لقه، أو هو أرضية االجتهاد بالرأي.لغة، ليس طريُقه "االستنباط" وإنما هو منط أن فهم معاني األلفاظ والعبارات

قبل أحكام -النص دقائق معنى-هذا يقول اإلمام الغزالي ما نصه: "وال مطمع في الوصول إلى الباطن وفي
  (، كما أسلفنا.70الظاهر")



ه: "أن الغزالي أيضًا بقول والمعنى الظاهر المتبادر من النص لغة، ال يغني في التفسير، وهو ما يؤكده اإلمام هذا،
  (.71المنقول من ظاهر التفسير، ليس منتهى اإلدراك فيه")

التي توجب  ( ذات الخصائص الذاتية المشتركة72هذا، فاستخالص المعاني والعلل، واألشباه والنظائر) وعلى
عن  وحكم، أقول كل أولئك قدر زائد استواءها في الحكم، ثم تبيين مراد الشارع من النص، وما يستهدفه من غايات

االستنباط" مما طريقه االجتهاد بالرأي، والتفقه والتدبر، وأخص من ذلك " مجرد الفهم العام، والرأي البادي، فكان
الذي يوجبه  أثرًا. وبهذا يتضح الفرق بين الدرس اللغوي المحض، واالجتهاد التشريعي، أو التفسيري  معنى، وأبعد

  في دين هللا.القرآن الكريم، ببيانه لحقيقة الرأي والفقه "

ومدلول الفقه كليهما،  قد استمد تعريفه المشهور للفقه من حقيقة الرأي،-رضي هللا عنه–اإلمام أبا حنيفة  ولعل
(. أي معرفتها لما ينفعها، وما يضرها، 72عليها") بالمعنى القرآني، حيث يقول: "الفقه معرفة النفس، مالها، وما

وعليها ما اكتسبت) وهذا التعريف بشموله، يتناول كافة علوم الدين، دون  أخذًا من قوله تعالى: )لها ما كسبت
الفقه" " االعتقاديات، والوجدانيات، والعبادات والمعامالت، لمكان العموم في التعريف، ولم يخص استثناء، من

ه في الدين جملة، القرآني للرأي والفق بالمعامالت على النحو الذي يرى عند األصوليين فيما بعد، إعمااًل للمعنى
(، لقيامه 74اإلمام أبا حنيفة يعتبر "علم التوحيد" "الفقه األكبر") ( بل ترى 73لقوله تعالى: )ليتفقهوا في الدين))

القرآني الخاص، للرأي  العقلية، التي تفيد اليقين، وتفتقر إلى النظر واالستدالل العقلي، تأثرًا بالمعنى على األدلة
  ا أخص من الفهم العام مدلواًل.والفقه، بما تبين أنهم

الرأي،  أنك ترى من آئمة األصول من أدرك هذه "الحقيقة" حين فسر أساس تسمية المجتهدين بأصحاب على
المعاني من النصوص، لبناء األحكام،  بقوله: "وإنما سموهم بذلك، إلتقان معرفتهم بالحالل والحرام، واستخراجهم

  بالعلم إال هذا. (، وال نعني75ها)ودقة نظرهم، وكثرة تفريعهم علي

صافية نقية، بما يملك  مرية أن هذه هي "الروح العلمية" التي تنعكس على المجتهدات في علوم الدين بعامة، وال
فتمكنهم من تركيز ما يفقهون، كما -البحث والمران الفطرية أو المكتسبة بطول-أربابها من المقدرة أو الموهبة

 وجوه الرأي و"مسالك االجتهاد" فيه، مما يعتبر ثروة غالية يستمد منها أولو العلم بعدهم، تبين تمك ِّن للخالفين من

  مادتهم، عبر العصور واألجيال المتعاقبة.

حدود النص، فإن ما  كان لالجتهاد بالرأي وجوه، منها ما يتخذ مجاله فيما ال نص فيه، ومنها ما يكون في وإذا
على حد تعبير ابن القيم، إذ –المحمود من الرأي  خير من النص القرآني، ولكن بالوجهيتصل بموضوعنا هو هذا األ

المحمود "الذي يفسر النصوص، ويبين وجه الداللة منها، ويقررها، ويوضح  يقول: "النوع الثاني من الرأي
  (.76طريق االستنباط منها") محاسنها، ويسهل

هللا تعالى، مما ال ينبغي  ( في شرع77ل االجتهاد بالرأي ركنًا عظيمًا)يجع-حجة اإلسالم-وترى اإلمام الغزالي هذا،
-رضوان هللا عليهم-الشريعة، وعليه عول الصحابة ألحد أن ينكره، حيث يقول ما نصه "االجتهاد ركن عظيم في

  (.78عليه التابعون في زماننا هذا") بعد أن استأثر هللا برسوله) وتابعه

  على أمرين:-فيما نرى –يعتمد  زالي، إذ يجعل "الرأي" ركنًا عظيمًا في شرع هللا بعامة فإنماريب، أن اإلمام الغ وال



للرأي" في القرآن الكريم، وهو الرأي العلمي " أولهما: استقاؤه هذا التكييف لالجتهاد مما استقر  من مفهوم خاص
،   أولو العلم. والهوى، أو الضحالة، ألنه مما يراه الموضوعي، المبرَّأ من البدو ِّ

وصالحيتها، لكل عصر وجيل، إذ ليست هذه  (، لكمالها،78ثانيهما: ربطه االجتهاد بالرأي بقضية خلود الشريعة)
الكريم نفسه يتصرف في وجوه البيان بما يحقق مضمون هذه القضية،  القضية مجرد دعوى مرسلة، بل جاء القرآن

 ليب نظمه المعجز، وإنما قلنا: شريطة إعمال الرأي في كلي هذاكلي ِّ هذا البيان، وأسا شريطة إعمال الرأي في

كبرى تفتقر إلى إعمال  البيان دون مناقضة للسنن، ألن هذا القرآن قد جاء بأسس عامة، وقواعد كلية أو أصول
 يقع والوقائع المتجددة، إذ الكلي من حيث هو كلي، ال الرأي في تطبيقها على "ما صدقاتها" من الجزئيات الطارئة،

حتى ما ورد في هذا الكتاب العزيز من "جزئيات" فإنما وردت، إما توضيحًا -سبقت كما بينا في مقاالت–به تكليف 
والتخريج على هذا  عامة، أو تأكيدًا ألصل كلي، أو تبصيرًا ألولي العلم بمضمونه، ليتمكنوا من التفريع لقاعدة

النظر الفقهي والتفسيري، واالختالف فيه، كما في  مجااًل لتعدد المضمون، وإما الستبعاد هذه "الجزئيات" أن تكون 
األسرة، وبعض الجرائم الخطيرة على المجتمع، لتأصل "المصالح"التي تتعلق بها  أحكام اإلرث التفصيلية، وأحكام

خالدة كذلك، بها، ثابتة  العصور، بما هي "مصالح إنسانية" ثابتة، ال يعتريها تبديل، فتكون األحكام المتعلقة عبر
"تعريف القرآن باألحكام الشرعية، أكثره كلي  -هللا عنه رضي–تبعًا لتأصل مبانيها، وهذا معنى قول اإلمام الشاطبي 

 .( أي جاء مثااًل توضيحيًا وتطبيقيًا لذلك الكلي79تفصيليًا( فمأخذه على الكلية")) ال جزئي، وحيث جاء جزئياً 

العظيم، أو بعبارة أخرى،  بمعقولية هذا التشريع-كغيره من المحققين–يؤمن  وفضاًل عن ذلك، فإن اإلمام الغزالي
مصالح معقولة في ذاتها" وراجعة إلى العباد، " يوقف، بأن ما شرع فيه من أحكام عملية، إنما جاءت مبنية على

أهدافها، ليتسنى التي بنيت عليها، واالجتهاد في استبطان موجباتها، و  بحيث يمكن إدراكها، بتعقل تلك األحكام
  اجتهادًا، توسعًا في مفادها، ثم استخالص "الروح العامة التي تنتظمها". االبتناء عليها

هي "الملكة" أو الموهبة"  أن إدراك هذه الروح العامة، وتمثُّلها، هو الذي يبني "الشخصية العلمية" للمجتهد، إذ على
والتمييز الدقيق بين الحق والباطل، والعدل والظلم، في كل  ألشياء،التي تقدر المجتهد على النفاذ برأيه إلى حقائق ا

 "يرد فيها نص خاص، وال قياس وال إجماع، كما أشرنا، ومن هنا، كان "الرأي الجماعي واقعة تطرأ، حتى ولو لم

ع أمارة على اعتبره الشار  الموحد من المجتهدين حجة، ولو لم يعبَّر عن مستنده، أو دليله، فكان في ذاته حجة، إذ
وبذلك يتم للشريعة خلودها عماًل وواقعًا، ومن هنا كان  الحق والعدل واليقين، مما ال يجوز المخالفة عن مقتضاه،

 ركنًا عظيمًا في دين هللا، فيما –في نظر اإلمام الغزالي  –بعامة، والتفسير بخاصة  االجتهاد بالرأي في الشريعة

تعالى: )اليوم أكملت لكم دينكم  بتلك القضية الكبرى، المشار إليها بقوله –رى فيما ت –للرأي فيه مجال، الرتباطه 
  (.80وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينًا))

االجتهاد بالرأي فيما فيه  هذا األصل العتيد في دين هللا، فسلكوا سبيل –رضي هللا عنهم  –وقد أدرك الصحابة  هذا،
على وجوب االجتهاد بالرأي من أهله، بدليل وقوع  سواء، فكان هذا أبين دليل واقعي نص، وفيما ال نص فيه، على

على الجواز من الوقوع، ولم يكن هذا االختالف في اآلراء، وفي االجتهادات  اختالفهم فيه، وشهرته منهم، وال أدل
  (.81بالضرورة)بل عن اجتهاد بالرأي منهم  -)-عن سماع من الرسول  –اإلمام الغزالي  كما يقول –

في كل منها، متعذر،  "أن االجتهاد بالرأي في األحكام العملية، تكفي في قيام حجيته غلبة الظن، إذ "اليقين على
معذورون بل ومأجورون أيضًا، بخالف غير  لمكان احتمال الخطأ فيه، من المجتهدين العلماء، غير أنهم

ي دين هللا بما ال يستند إلى علم، وهو آمر منهى عنه، ف المجتهدين، فإن خطأهم إثم محض، ألنهم يقولون 



يقول ابن رشد: "وإذا كان من شرط التكليف االختيار، فالمصدق بالخطأ من قبل  ومتوعد عليه، وفي هذا المعنى
فله أجران،  له، إذا كان من أهل العلم، معذور، ولذلك قال عليه السالم: "إذا اجتهد الحاكم، فأصاب شبهة عرضت

اإلمام ابن رشد بقوله: "وهؤالء الحكام هم  ( والحاكم هو العالم المجتهد، وهو ما أشار إليه82أخطأ، فله أجر") وإذا
لذا، كانت غلبة الظن كافية في الحجية، للحديث الذي روينا، والستحالة  ( وال يقين مع احتمال الخطأ،83العلماء")

  يًا، ال يفتقر إلى االجتهاد.حكم مجتهد فيه، إال أن يكون النص قطع العلم في كل

وال إثم فيه،  هذا، فالخطأ من قبل العالم المجتهد، لعروض شبهة، أو لعواصة المشكلة محل البحث، عذر، وعلى
فيه، بل األصل فيه الخطأ، بعدم استناده إلى  وإنما إثم الخطأ ال حق بغير العالم إذا تناول بالبحث ماال تخصص له

الرأي" وحقيقته في االستعمال القرآني، على ما رأيت، وفي هذا المعنى، " نقيض من معنىعلم أصاًل، وهو على ال
نظروا في  ابن رشد: "وهذا الخطأ المصفوح عنه في الشرع، إنما هو الخطأ الذي يقع من العلماء إذا يقول اإلمام

أي من  –ا الصنف من الناس هذ األشياء العويصة التي كلفهم الشرع النظر فيها، وأما الخطأ الذي يقع من غير
  (.84النظرية أو العملية") فهو إثم محض، وسواء أكان الخطأ في األمور –غير العلماء 

قبل أن الطبيب  هذا، فاإلسالم أول من وضع قاعدة التخصص العلمي الدقيق. هذا، والمجتهد كالطبيب، من وعلى
في وسعه في المعالجة، ألن هذا خطأ  قد بذل أقصى ماإذا أخطأ دون تقصير أو إهمال، فهو معذور، بعد أن يكون 

العلمية عن بلوغ ما هو أكثر من ذلك، بخالف الجاهل الذي لم  قصوري ال تقصيري، كما أشرنا، إذ قُصرت طاقته
له فيه، إذا اقتحم ميدانه، فخطؤه جريمة، ألنه تهجم على ما ليس له به علم، فكيف  ُيعرف منه طب، وال تخصص

ل عليه سبحانه، فذلك أمر منهي عنه شرعًا، بل هو منتهجم ع إذا الكبائر، إذ سلكه تعالى في  لى كتاب هللا، وتقوَّ
م ربي الفواحش ما قدها، لقوله تعالى: )قل إنما َحرَّ ظهر منها وما بطن)، واإلثم، والبغي بغير الحق، وأن ُتشرِّكوا  عِّ

  (.85ا ال تعلمون))سلطانًا، )وأن تقولوا على هللا م باهلل ما لم ينزل به

مع االستشهاد بمواقف  هذا الذي قدمنا، نبحث في "موقف اإلمام الطبري من مبدأ االجتهاد بالرأي في التفسير، بعد
  المعتبرة. األئمة من األصوليين والفقهاء، من واقع نصوصهم في مصنفاتهم

هللا به نبيه ببيانه،  لصحيحة، مما اختصَّ اإلمام الطبري في رفضه إعمال الرأي في مقابل السنن الثابتة ا موقف
جوهريًا في منهج تفسيره، فيما لم يرد فيه مأثور من  يدل داللة بينة على اعتماده الرأي القائم على العلم، أصالً 

  عما يؤيد هذا األصل، من واقع تصرفه في تفسيره. فضالً  –السنة أو أقوال السلف 

ل كافة األخبار واألحاديث الواردة بالنهي إلى هذا، أن اإلمام الطبري قد يرشدك عن إعمال الرأي في  حمل أو أوَّ
وضع لهذه المسألة عنوانًا في مقدمة  القرآن، على معنى تقديمه على ما اختص هللا به نبيه ببيانه، وقد

  ( على ما أشرنا في المقال السابق.85تفسيره)

بإطالق، ممن  ( من تفسير القرآن،86حرجين والمتأثمين)شيء، وشيء آخر، هو أن اإلمام قد نعى على المت هذا
  ما نفصله في هذا المقال. كانوا أهاًل لذلك، وأوتوا ملكة البيان، والقدرة الموهوبة على ذلك، على

والتمحيص، والترجيح أو الرفض أحيانًا، بالشواهد  وأيضًا "مواقفه" تجاه آراء المفسرين، وتناوله إياها بالنقد،
  على استقالله بالرأي. (، مما يدل87ودون تردد) واألدلة،



تفسير اإلمام الطبري قد  في منهج اإلمام الطبري بقوله: "إن –حافظ علوم القرآن  –ما قرره اإلمام السيوطي  وهذا
  (.88وال بعده") جمع بين الرواية والدراية، ولم يشاركه في ذلك أحد ال قبله

بين  –بوجه خاص  في صدد االجتهاد بالرأي بوجه عام، وفي التفسير –يفرقون  –منذ القدم  –أن األصوليين  غير
الذي يستند إلى العلم، فنجد اإلمام  الرأي الشخصي الذي ال يستند إلى علم، وبين الرأي االجتهادي الموضوعي

( ثم بين أن 88ه")القرآن جاء ذمُّه، وجاء أيضًا ما يقتضي إعمال الشاطبي يشير إلى ذلك بقوله: "إعمال الرأي في
يمكن إهمال  إعماله، هو ما كان جاريًا على موافقة كالم العرب، وموافقة الكتاب والسنة، فهذا ال الرأي الذي يجب

  (.89مثله لعالم بهما")

بهما" دليل بي ِّن على أن  وقول اإلمام الشاطبي، "ما يقتضي إعماله، وقوله بعد ذلك "ال يمكن إهمال مثله لعالم هذا،
العلم، أمر مفروض شرعًا، ال جائز فحسب، وهذا ما تؤكده  جتهاد بالرأي في القرآن الكريم، اجتهادًا قائمًا علىاال

وغيرهم  اإلهمال" وهو ما انتهى إليه اإلمام الماوردي، واإلمام ابن القيم، واإلمام القرطبي، قولة اإلمام من "استحالة
فضاًل عما استدلوا به من  ن واقع نصوصهم في مصنفاتهم، هذاعلى ما سيأتي من بيان وجهة نظرهم المستمد م

ومسلكهم في االجتهاد بالرأي في تفسير  – رضوان هللا عليهم –واقعية نهضت بها تصرفات الصحابة أنفسهم 
 اختالفًا واسع المدى، ولو كان هذا ممنوعًا شرعًا، لما أقدموا عليه، ألنهم القرآن الكريم، واشتهار اختالفهم فيه

في منهج تفسيره، بما  ( والتحرز عن الوقوع في اإلثم، وهذا ما انتهى إليه اإلمام الطبري 90الناس باالحتياط) أولى
  مقامه. ( على ما سنعرضه في91صرح هو نفسه بهذا األصل الجوهري في منهجه)

صدًا، ليدركه المجتهدون المشرع نفسه ق ( يقرر أن قسمًا كبيرًا من القرآن الكريم، قد تركه92اإلمام الشاطبي)
( وليس جائزًا فحسب، بحيث يستوي فيه الفعل والترك، بل 93به شرعًا) باجتهادهم، فكأن إعمال الرأي أمرًا متعبَّداً 

واجب  أولي العلم فرضًا كفائيًا، ألن ما يتوقف عليه الواجب تفهمًا، وتحقيقًا، وأداء، فهو هو أمر مفروض على
  قل والدين، وال نزاع فيه.بداهة وهذا من مقررات الع

  قدمنا، نص اإلمام الشاطبي المتعلق بوجوب إعمال الرأي في القرآن الكريم. وقد

( أن من الثابت 94شرعًا) ومن األدلة التي أتى بها على وجوب إعمال هذا الضرب من الرأي، وأنه متعبد به هذا،
ما ال يوصل  –كما يقول اإلمام  –وتوقيفًا، بل بين منه  ياً أن الرسول) لم يبين ويفسر القرآن الكريم كله بالسنة، وح

 األحكام غالبًا، مما يتعلق بالحالل والحرام، وترك كثيرًا مما يدركه أرباب االجتهاد إلى علمه إال به، وهو آيات

فهموا، ومن القرآن على ما  باجتهادهم، فلم يلزم في جميع تفسير القرآن "التوقيف". وأيضًا الصحابة كانوا يفسرون 
  (.95القول بالتوقيف، والمنع من الرأي، ال يصح") جهتهم بلغنا تفسير معناه، والتوقيف ينافي هذا، فإطالق

على المفهوم منه  هنا، رأينا اإلمام الطبري يحمل األخبار الواردة في النهي عن تفسير القرآن بالرأي، ومن
  بين األمرين.(، ال الرأي بإطالق، كما قدمنا، توفيقًا 96خاصة)

يعفي المجتهد من  هذا، فال يعفي المجتهد ما بينه الرسول) مما اختصه هللا تعالى به من البيان، أقول ال وعلى
ولعل هذا هو المعني به، في قوله تعالى:  إعمال الرأي تعقاًل، فيما تركه الشارع للمجتهدين قصدًا دون بيان،

( بإطالق، أي فيما بيَّن، وفيما لم يبين، ولكن 97إليهم، ولعلهم يتفكرون)) ل)وأنزلنا إليك الذكر، لتبين للناس ما نز



  المبيَّن. في ضوء

  كافة على النواحي التالية: فيما بيَّن، فينبغي أن ينصبَّ النظر االجتهادي تفسيرًا، واستثمارًا لطاقات النص أما

األحكام، واألحاديث الصحيحة الثابتة التي  وآياتتعليل النص: ألن المفروض أن النص يتعلق بالمعامالت، -أوالً 
وبسطًا لمختصرها، دون "التعبديات" التي ال تدرك فيها العلل الموجبة تفصياًل،  جاءت تبيينًا لها، وتفصياًل لمجملها،

حاجات ومطالب  كان يمكن تعليلها بوجه عام، ونصوص المعامالت كلها، أساسها "المصالح" اتفاقًا، وهي وإن
لكونه قائمًا على تصرف عقلي في النص،  تمع والدولة واألفراد. هذا، ومعلوم أن "التعليل" منهج عقلي غائي،للمج

ُكالًّ من النص القطعي والظني على سواء، ألنه يتجرد لتبيين  يجاوز إدراك مدلوله اللغوي األول، ولذا يتناول
انت اجتماعية، أم اقتصادية، أم سياسية، أم مضمون النص، غاية لحكمه، سواء أك "المصالح" التي يستهدفها

عليها النص، أو  أم خلقية، وهذه "المصالح" هي ما يطلق عليها "الحكم التشريعية" الباعثة التي ينطوي  عسكرية،
شرع حكمه، وسيلة لتحقيقها بالتنفيذ  يستهدفها بحكمه، فكانت روح النص ومعقوله، أو الغاية التي من أجلها

المصلحة" المتوخاة منه، عنصر عقلي خالص خارج عن منطوق " ، ومعلوم أن "حكمة التشريع" أوواالمتثال عمالً 
 جوهريًا في منطقه ومعقوليته، مما يتفاوت المجتهدون في تبينه وتحديده، وال سبيل إلى النص، وإن كان عنصراً 

قطعيًا كان أم -يتصور انفكاكه عنه،  ال استنباطه إال بالرأي اجتهادًا، فكان "الرأي" مالزمًا لتفسير النص التشريعي،
  القرآن وظيفته كاملة إال به. كما ترى، بل ال يمكن أن يؤدي تفسير -ظنياً 

من  -نصوص السنة وكذلك–وإذا كان "التعليل" منهجًا عقليًا قويمًا لتبيين ما ينطوي عليه النص القرآني  هذا،
النص وحكمه، واتجه قصده إلى تحقيقها،  ع من وراء تشريع"حكمة" أو "مصلحة حقيقية معتبرة قد تغياها الشار 

وقوعًا، وعماًل، من خالل تنفيذ الحكم وامتثاله، أقول إذا كان األمر  فكانت هي الثمرة المرجو تحقيقها في المجتمع
  هذا "التعليل" أمور على غاية من األهمية: كذلك، ترتب على

يشير إلى أن القرآن الكريم ينشد أن يكون  عنها "قناعة" المكلف، مما أولها: تبيين "معقولية" التشريع التي ينشأ
التشريع، وثمراته، أو بعبارة أخرى، لينطلق المكلف عن طواعية وحرية  االمتثال ذاتيًا عن قناعة تامة بجدوى هذا

بأحكامه مكلفين  هذا التكليف فضاًل عن بواعثه العقائدية، ألن المفروض أن القرآن الكريم يخاطب تامة في تنفيذ
( ولينفي عن أذهانهم فكرة "التحكم" أو 98وللمؤمنين)) أحرارًا ذوي عزة، مصداقًا لقوله تعالى: )وهلل العزَّة، ولرسوله،

قسرًا لسلطان التكليف، وهذه خصيصة تفرد بها التشريع اإلسالمي، بدليل أن  تجرد القصد اإللهي إلى إخضاعهم
الموافقات في  لل كثيرًا من أحكامها، وال يتسع المقام إليرادها، ونحيلك إلى كتابالكريم قد جاءت تع نصوص القرآن

  لبحث مقاصد التشريع خاصة. أصول الشريعة، حيث أورد شواهد عديدة على ذلك، بل خصص المجلد الثاني

طرد ينبغي أن للشارع م أن ظاهرة "التعليل" في نصوص القرآن الكريم، والسنة المطهرة، تشير إلى أنه سنن على
تصرفه على وفق تصرف الشارع، سننًا ومنهجًا  يترسمه المفسر منهجًا أصياًل عند تصديه للتفسير ابتداء، ليكون 

  وغاية.

تطبيقًا، ليكون الحكم التطبيقي في مواقع  وجوب مراعاة "المصلحة" بعد تبينها تعلياًل، عند تناول الحكم-الثاني
عينها، وإال ضاعت الثمرة المرجوة من التشريع نظرًا، ومن التطبيق  المصلحةالوجود، مفضيًا إلى تحقيق تلك 

حكمة " يصار إليه قطعًا بأي حال من األحوال، لفوات قصد الشارع من أصل تشريعه، فإذا تحققت عماًل، وهذا ال



قيقة ومصلحة، حتى وغاية، أو ح التشريع" إبان التطبيق، كان الحكم التطبيقي على وزان الحكم التكليفي، مضموناً 
تحت تأثير الظروف المالبسة، بأن أفضى إلى نتائج  –مآاًل  قصدًا أو –إذا أفضى التطبيق إلى تنكب تلك الغاية 

 اجتماعية راجحة، لم يأذن بها الشارع أصاًل، فال يطبق الحكم في ظل تلك الظروف، ال عكسية ضررية، أو مفاسد

السالم بقوله: "كل تصرف تقاعد  ، وهو ما أشار إليه اإلمام العز بن عبدبالنظر إلى الحكم في حد ذاته، بل لمآله
إلى تحقيق العدل والمصلحة، ألن الظروف  ( بل يطبق حكم آخر يكون أدنى99عن تحصيل مقصوده باطل)

 (،100كما يقول اإلمام الشاطبي) –تعارض حكم األصل، فوجب الترجيح  المتغايرة، تنشأ عنها دالئل تكليفية أخرى 
آليًا عشوائيًا،  من التفسير هو التطبيق بداهة، والعبرة في التطبيق، بالنتائج والمآالت، وإال كان "ذلك ألن "الغاية

حيث يبين بجالء، أن تنفيذ الحكم )الفعل( يكيف  وهو ما أرساه اإلمام الشاطبي أصاًل عتيدًا في التشريع واالجتهاد،
ائج تطبيقه، ال على أساس من أصل مشروعيته النظري المجرد، نت بالمشروعية وعدمها، على ضوء من طبيعة

التعليل" " التطبيق بغاية الحكم النظري، تتوقف على التعليل للنص القرآني ابتداء، فكان ومعلوم، أن مقارنة نتائج
وإال  معًا، حتى يتم التطابق بينهما، شرطًا أساسيًا، لتفهم معقول النص، وضمان سالمة تطبيق حكمه -كما ترى –

له اإلمام الشاطبي حيث يقول: "النظر في "مآالت" األفعال، معتبر مقصود شرعًا،  سقطت "المشروعية" وهو ما فصَّ
وذلك أن المجتهد ال يحكم على فعل  –أي مشروعة في األصل أو غير مشروعة  –مخالفة  كانت األفعال موافقة أو

ذلك الفعل، فقد يكون  م، إال بعد نظره إلى ما يؤول إليهاألفعال الصادرة عن المكلفين باإلقدام أو اإلحجا من
ولكن له مآل على خالف ما  -تشريعه ابتداء أي من حيث أصل -مشروعًا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ

لمفسدة تنشأ -أي في األصل–وقد يكون غير مشروع  –مالبسة  أي عند التطبيق والتنفيذ، لظروف –قصد منه 
فإذا أطلق -أي في التطبيق والعمل لعوارض قائمة –ولكن له مآل على خالف ذلك  تندفع به، عنه، أو مصلحة

عليها،  األول بالمشروعية، فربما أدى استجالب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة، أو تزيد القول في
"بعدم المشروعية" ربما أدى الثاني  فيكون هذا "مانعًا" من إطالق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في

يصح إطالق القول بعدم المشروعية، وهو مجال صعب الورود..  استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فال
  (.101الشريعة") ولكنه جار على مقاصد

ألساسية، والمبادئ ا جار في النصوص الظنية الداللة، ال القطعية، وال األحكام –في نظرنا  –أن هذا األصل  غير
اختلفت األزمنة والظروف والبينات، فكانت من  البتنائها على "مصالح إنسانية ثابتة" ال يعتريها تغير مهما

التشريعية" بما تنهض به من النظام العام الثابت في التشريع  "األساسيات" التي تمثل بمجموعها "الوحدة
  ى الظنيات.قليلة نسبيًا بالنظر إل –حال  اإلسالمي، ولكنها على كل

مًا وتطبيقاً  –هذا األصل الذي قرره اإلمام الشاطبي في التفسير االجتهادي  ولعل مصداقه فيما أثر عن  يجد -تفهُّ
جريمة السرقة في ظروف الحرب، ذلك ألن إقامة  الرسول) من قوله: "ال تقطع األيدي في الغزو" جزاء على اقتراف

ثنائي قد يغري مقترفها بالفرار واللحاق بالعدو، تخلصًا من تنفيذ العقوبة االست في مثل هذا الظرف -العقوبة–الحد 
أو أمن الدولة  ومعلوم أن مفسدة اللحاق هذه، وما يترتب عليها من أضرار قد تمس أسرار الجيش المقاتل، عليه،

رجأ تنفيذ أن يُ  -بين المفسدتين نتيجة للموازنة -هي أشد من مفسدة عدم إقامة الحد عليه، فاقتضى هذا –
الظرف الموقوت العارض، وهو ما يعتبره الفقهاء  العقوبة إلى وقت السلم، دفعًا للضرر األشد في ظل ذلك

  التشريع في اإلسالم، قد استند إلى توجيه النبوة، كما رأيت. واألصوليون أصاًل من أصول سياسة

التفسير أو التطبيق، إن دل  الذي رأيت، أن في المنهج الذي رسم معالمه اإلمام الشاطبي على النحو التفصيلي هذا



لكل ما يستجد ويطرأ من الوقائع والعوارض، بظروفها  على شيء، فإنما يدل على قابلية هذا التشريع لالستجابة
وأساس ذلك هو "التعليل" وهو ضرب من التصرف العقلي في نطاق النصوص،  وحاالتها المتغايرة عبر العصور،

تتصور استحالة  تفهمًا وتحديدًا وتطبيقًا، وتحريًا دقيقًا لمقصد الشارع، ومن هنا أمكنك أن غاياتها، مستشرفاً 
بل عن تفسير التشريع جملة، لما يتوقف  عن التفسير القرآني، –والتعليل صورة منه  –انفكاك االجتهاد بالرأي 

مضمونًا وغاية، وتطبيقه على سمت  معقوليته، ليتأتى تفهمه كاماًل، عليه استبطان معنى النص، واستنباط عنصر
 يحقق ويصون مضمونه، ومقصد الشارع منه، وإال كان التفسير حرفيًا سطحيًا ضحاًل، وكان هذا السنن، بحيث

ال يخفى..! بل يغدو ضربًا  التطبيق آليًا عشوائيًا غير مستبصر، وفيه من إهدار حقائق التشريع، وهدم مقاصده، ما
  اضعه.من تحريف الَكلِّمِّ عن مو 

في التشريع، في  واإلجماع منعقد على وجوب أن يتم "التطابق" بين مقصد المكلف في العمل، ومقصد المشرع هذا،
الشارع من المكلف، أن يكون  شتى الظروف والعوارض، وهو ما صرح به الشاطبي حيث يقول ما نصه: "قصد

يتأتى إال باالجتهاد بالرأي بداهة على النحو الذي  ال (" وهذا102قصده في العمل، موافقًا لقصد هللا في التشريع)
  بينا.

وهي عنصر  –التي من أجلها شرع النص  وأيضًا، إذا كان قصد الشارع إنما يتمثل في "حكمة التشريع" والغاية
وقوانينها لم تعد سبياًل مجديًا إلى تبيُّنها، ألنها ذات طبيعة  فإن اللغة –عقلي محض خارج عن لغوية النص 

 النص بمنطوقه، فال ندحة إذن من إعمال الرأي في التفسير الستخالصها، فلزم عن ذلك عقلية، ال يتناولها

بينهما، وهو ما أكده اإلمام  ضرورة، أن يكون الشرع "وحيًا ورأيًا" معًا، عنصرين متالزمين بال مراء، ال انفكاك
  يره من األصوليين وفي مقدمتهم اإلمام الشاطبي.وغ ،(103الغزالي، في مقدمة كتابه المستصفى في علم األصول)

أن التشريع  أن طبيعة التشريع نفسه تقتضي هذا المنهج الغائي في تفسيره وتطبيقه على سواء، من حيث على
هي "مصالح" حقيقية مؤكدة  قوامه مبادئ وأحكام ليست مقصودة لذاتها، بل لما رسم لها من غايات ومقاصد

ُتتحرى وُتتبين بالرأي اجتهادًا، لكونها "عناصر عقلية  (، فينبغي أن104مكلفين باإلجماع)معقولة راجعة إلى ال
 الرأي" سبياًل الستنباطها من مطويات النص، باعتبارها روحه، ومالك آمره، ومعنى" فتعين -كما ذكرنا-خالصة

  معناه، كما أسلفنا.

التفصيلية واإلجمالية،  تشريع" الخاصة والعامة، أوأجل هذا، عني المحققون من األصوليين ببحث "مقاصد ال من
غائي بداهة، كما نوهنا، فتعين أن يكون المنهج  عناية بالغة، استقراء، وتمحيصًا، وتجلية، إذ التشريع بطبيعته

ث إذ من المعلوم، أن  المنهج العلمي المتخذ في بح -حرفيًا وال لغويًا صرفاً  ال –المتخذ في تفسيره غائبًا ضرورة 
صعب  يجب أن يكون مشتقًا من طبيعتها، ومن أهم عناصر المنهج الغائي "التعليل" وهو مورد مادة ما،

  للمجتهدين، على حد تعبير اإلمام الشاطبي.

تفسير هذا التشريع، بما يقضي من  وتأسيسًا على هذا، يمكنك الحكم على منهج الظاهرية الذي اصطنعوه في
النفاذ العقلي إلى دالالته العقلية، أو استبطان روحه، وتبين  النص وحرفيته، دون  وجوب الوقوف عند ظاهر لغوية

  مبنى الحكم، وأساسه، ومالك أمره. غايته ومرماه الذي هو

المنطقي" في التشريع والتطبيق معًا، توسيعًا  الثالث: أن "التعليل" هو األساس الذي ينهض عليه "قانون التالزم



الوجود، تحقيقًا لمراد الشارع في أوسع مدى، دون انتقاص له، أو افتئات  لحكمه في مواقع لمفاد النص، وتعميماً 
  عليه.

(، أو العلة 105اقتضاء السبب للمسبب) وقانون التالزم هذا، قانون عقلي صرف، ألنه ال يعدو أن يحكم بوجوب
  (.106قانون السببية")" للمعلول، اقتضاء حتميًا، وهو ما يطلق عليه

تشريع الحكم ابتداء،  أنه قانون عقلي صرف، فذلك لمكان "العلة" أو "المصلحة" التي تشكل السبب الباعث على اأم
وتعقاًل، وعلى أساسها بنى الحكم، فأضحى من غير  تفهماً  –كما قدمنا  –وهي مستنبطة من النص اجتهادًا بالرأي 

على تبين الحكم وحده من المنطوق اللغوي  –اجتهاد  إن كان ثمة –االجتهاد  المعقول، وال المقبول، أن ينصبَّ 
مستوجبًا  يطرح أساسه أو يبتر عن معقوله، والغاية من أصل تشريعه، فكان هذا القانون المنطقي، للنص، ثم

في كل عصر وبيئة، ولو لم يرد  سحب حكم النص، وتعميمه عقليًا، على كافة مظان ِّ علته، من الوقائع المتجددة
( 107التالزم المنطقي هذا، ألن نقضه أو إنكاره)  منها بعينها، وال يسع أحدًا إنكار قانون نص بخصوص كل ِّ 

راحه من التناقض البين في مخالفة عن أمر الشرع نفسه، لقوله  تعالى: )فاعتبروا يا أولي األبصار)، بما يوجب اط ِّ

صراحة، لقوله  في الشرع بالنص التشريع، فضاًل عن إيقاعه في مآزق يصعب التخلص منها، والتناقض منفي
أي تناقضًا أو تضادًا، لمنافاة ذلك للحكمة  (108تعالى: )ولو كان من عند غير هللا، لوجدوا فيه اختالفًا كثيرًا))

لنا من حجية هذا التالزم المنطقي بين "السبب" الذي هو العلة، و"المسبب" الذي هو  اإللهية بداهة، فثبت ما أصَّ
إليه اإلمام  (، وهو ما ينهض به "التعليل" أساسًا لهذا القانون، وهو ما أشار107مآل السبب) الحكم "الحكم" إذ

مقدمات لنتائج  –إذا تأملتها – الشاطبي في صدد التدليل على حجية هذا األصل، حيث يقول: "فإن األعمال
ببات هي مآالت األسباب، هي مقصودة للشارع، والمس أسباب لمسببات –أي المصالح والعلل  –المصالح، فإنها 

( بمعنى أنه مطلوب من المجتهد أن يعتبرها، لكون الشارع الحكيم قد 109مطلوب") فاعتبارها في جريان األسباب
نن، من تعليل نصوص القرآن الكريم قصدها في كثير من  واعتبرها، إذ جرى تصرفه في التشريع على هذا السَّ

االعتبار، ينبغي أن يكون متفقًا ومتساوقًا  لك األحكام، وقصد المجتهد فيأحكامها، استخالصًا لألسباب الموجبة لت
الُخلف" وإذا كان "الخلف" فقد فَقد التفسير وظيفته ومعناه، إذ لم يعد " مع سنن المشرع في التشريع، وإال كان

ر، وال كاشفًا عن حقائقه، وغاياته. التفسير في   حدود المفسَّ

اتخذ من النص نفسه مجااًل  عنصرًا تكوينيًا من مفهوم التفسير، ال قوام له إال به، وقد أجل هذا، كان "التعليل" من
اجتهاد في مورد النص" ليست على إطالقها، كما ترى، وهذا هو  له، تبيينًا لمعقوله، فالقاعدة التي مفادها، أن "ال

 م الشافعي في كتابه "الرسالة" يحصريعتبر مصدرًا من مصادر التشريع، بل رأينا اإلما "القياس األصولي" الذي

  (.110االجتهاد في القياس، بقوله: "واالجتهاد القياس")

خاصًا بواقعته المنصوص  عامًا عمومًا عقليًا ال لغويًا، بعد أن كان -بالتعليل–هذا، فإن حكم النص أضحى  وعلى
المستوجبة له، والمستلزمة لوجوده حيث وجدت، مهما  عليها، ذلك، ألنه يتناول كافة الوقائع التي هي مظاُن علته

 بمعقوله، وإن لم يتناولها بمنطوقه اللغوي، وتصبح الواقعة التي تناولها النص بحكمه تجددت تلك الوقائع، يتناولها

، القرآني، لزومًا وتعقالً  لغة، واردة فيه على سبيل المثال ال الحصر، وفي هذا من المرونة والتوسع في مفاد النص
  قضية كمال التشريع وخصوبته وخلوده!. ما فيه! فكان ذلك دلياًل بينًا من األدلة التي تنهض بصدق

العدل" في القرآن " وإذا الحظنا أن "العلة" تنطوي على "حكمة التشريع" وأن هذه "الحكمة" هي من مفهوم هذا،



بين لك بجالء، أنه لوال االجتهاد بالرأي في ت الكريم، إذ العدل ال يجافي الحكمة اإللهية، بل هو من صميمها،
يعرف نظرًا وما به يتحقق عماًل، والعدل هو الغاية القصوى من التشريع كله،  التفسير تعلياًل، لفقد "العدل" ما به

هذا واجبًا  تبين العدل، وتحقيقه عماًل في مواقع الوجود الحيوي لألمة، على االجتهاد بالرأي، كان فإذا توقف
بمقتضى القاعدة المقررة عقاًل وشرعًا،  ضًا، بل ومتعبدًا به شرعًا، لوجوب ما يتوقف عليه، بال مراء، عمالً ومفرو 

  واجب". ومفادها، أن "ما ال يتم الواجب إال به، فهو

الخمر والميسر  ومن أبسط األمثلة على ما قدمنا، النص القرآني المحرم للخمر، في قوله تعالى: )إنما هذا
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في  ب واألزالم رجٌس من عمل الشيطان، فاجتنبوه، إنما يريد الشيطانواألنصا

كم عن ذكر هللا، وعن ( فقوله تعالى: )فاجتنبوه) أمر يفيد 111الصالة، فهل أنتم منتهون)) الخمر والميسر، ويصدَّ
معنى  ) االستفهام ليس على حقيقته، بل هو فيالتحريم، وقوله تعالى: )فهل أنتم ُمنتَهون  وجوب االجتناب وهو

الخطاب بعد أن سمع تالوة اآلية  األمر باالنتهاء، وهو يفيد وجوب الكف، وهو التحريم أيضًا، ولذا قال عمر بن
 الخمر بكونها من "عمل الشيطان" للتقبيح، ومثل هذا األسلوب الكريمة: )انتهينا ورب  الكعبة) هذا فضاًل عن وصف

  يفيد التحريم قطعًا. لقرآن الكريم،في عرف ا
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األصولية، بل يجب  القواعد أن المفسر ال يقف باجتهاده عند تبين الحكم الشرعي من النص على أساس من على
التي توخاها الشارع من وراء هذا التحريم،  أن يتعدى ذلك إلى تبين أساس هذا الحكم الذي بني عليه، والحكمة

فيتبين له أنه "عنصر اإلسكار" وهو "الخاصية" التي تشتمل  أعني مقصد الشارع من أصل تشريع حكم الخمر،
العقل،  ية المودعة فيه، بل تزيله فترة المخامرة، فيغدو الثَّمل كالمجنون زائلالعقل الفكر  عليها الخمر، فتشل طاقات

التوازن، كما هو مشهود،  سواء بسواء، هذا، فضاًل عن سريان أثر المخامرة إلى سائر أعصاب جسمه، فتفقده
فتك بأجهزة الجسم باإلضافة إلى األضرار األخرى التي ت وفي هذا من االمتهان لكرامة العقل واإلنسان، ما فيه،

التحريم، كامنة في "عنصر اإلسكار" وهو "خاصية" اشتملت عليها الخمر، فكانت  والقوى النفسية، فتبين أن علة
وأجهزته، وهذا المعقول  للتحريم، حفظًا للعقل، وقوى النفس، وملكاتها، ومواهبها العليا، فضاًل عن الجسم مستوجبة

هذا العنصر من كل مادة اشتملت عليه "لوحدة  م على كافة مظان  وجودللنص، يقتضي أن ينسحب حكُمُه المحر  
هو التعميم للحكم عقليًا ومنطقيًا، وإن لم يفده النص لغويًا. إذا تبين هذا،  األثر" الذي هو "مناط حكم التحريم" وهذا
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بروح النص  طعاً األفيون" و"الحشيش" و"الهيرويين" وغيرها من المواد التي تختلف أسماؤها، محرم ق" فإن
المواد، التي استلزمت تعميم الحكم  ومعقوله، أي بعلة الحكم، إذ هي دليله، وهي "الخاصية المشتركة" في هذه

كل ما يشل طاقاته ووظيفته، وحركة الفكر فيه، فكان الحكم  عليها، تحقيقًا لحكمة التشريع، من صيانة العقل من
وجدت  قول األصوليين: "إن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا" فحيثماو"المآل" وهذا معنى  "منوطًا بهذا "األثر

ضرورة، إذ السبب يقتضي المسبب حتمًا،  العلة، وجد الحكم قطعًا، طردًا وعكسًا أيضًا، حتى إذا انتفت، انتفى الحكم
ن كون الخمر لتلك المواد، أو اختالف أسمائها المتعددة، م بقطع النظر عن سائر الصفات والخصائص األخرى 

مادة جامدة، ألن هذه خصائص أو صفات عرضية اتفاقية ال يلتفت الشارع إليها عند  قوامها السيولة، واألفيون 
فقد علَّق الحكم  "الحكم، وإنما العبرة بالعنصر المؤثر، وهو ما تؤكده السنة، من قوله): "كل مسكر حرام تشريع

أي  –بعل ِّيَّة ما منه االشتقاق )وهو المصدر  ق "مسكر" يؤذنعلى عنصر اإلسكار، ألن بناء الحكم على المشت
 .(اإلسكار

وأصبح حكم الخمر  هذا، تبين لنا، أن تخصيص الخمر بالذكر في النص، كان على سبيل المثال، ال الحصر، وعلى
وأيًا كان قوامها، مهما تنوعت واتخذت من أسماء،  بالتعليل عامًا في كافة أنواع المسكرات والمخدرات عمومًا عقليًا،

المشتركة فيها، بما لها من "أثر" ضار أو فتاك بالعقل والجسم والنفس، وهذا  سائلة أم جامدة، إذ العبرة بالخاصية
  إال بالتحليل العلمي، والنفاذ العقلي إلى حكمة تشريع النص. ال ُيعرف

فية النص، ومنطوقه اللغوي، ال يجاوزه، حر  وتأسيسًا على هذا، أمكن القول بأن المنهج الذي يقضي بالوقوف عند
يتعداها، وهذا يوجب التناقض والالمعقولية في التشريع، إذ ليس من  يجعل تحريم الخمر مقصورًا عليها، وحدها ال

 شيء، أن يسد باب إفساد العقل أو زواله بالخمر، ثم تفتح أبواب أخرى على مصاريعها، هي حكمة التشريع في

ذريعًا، بحجة أن النص لم يتناولها  أثرًا، في زواله، بل وشل طاقات الجسم كله، والفتك به فتكاً أشد إفسادًا، وأبلغ 
  ورسوله!!. بمنطوقه اللغوي، وهو منطق فاسد يأباه تشريع هللا

في الوقائع بصورة أشد،  أنه كلما تقررت وتمكنت "علة" الحكم -تحكيمًا للتالزم المنطقي –ومن الثابت أصوليًا  هذا،
قوة ورسوخًا وتأصاًل، وال جرم أن المخدرات الفتاكة  استوجبت الحكم على نحو آكد، تقريرًا للحكم على قدر الدليل،

والنفس من الخمر، على ما تقرره الخبرة العلمية في الطب، فإذا كان ما هو أدنى  أشد ضررًا في العقل والجسم
تحقيقًا لمقاصد التشريع،  أشد فتكًا، محرمًا من باب أولى،محرمًا قطعًا، كان ما هو أعلى وأقوى ضررًا، و  ضررًا،

ومعقوليته، وتقريرًا للحكم على قدر علته ودليله،  وصونًا للحكمة الغائية من تشريع الحكم التي تنهض بمنطقيته
  محرمًا دوليًا!!. "كما أشرنا، ولهذا كانت المخدرات

تفسيرًا، وتفهمًا وتطبيقًا، التصاله بمقاصد لتشريع،  نص القرآنيفتلخص، أن االجتهاد بالرأي تعلياًل،ال ينفك عن ال
  ومفهوم العدل فيه، كما بينا.

  ُبين من النصوص. "دالالته العقلية". ثانيًا: من األمور التي ينصبُّ االجتهاد بالرأي عليها بالنسبة إلى

على تعميم حكمه في  ال يقتصر أثرها – (112كما يقول اإلمام الغزالي ) –أن "حكمة تشريع" النص القرآني  على
وهو ما يطلق عليه األصوليون  –االجتهاد فيها  كافة مظان ِّ علته في الوقائع الجديدة التي يكتشفها أو يحققها

أيضًا على "مضمون النص" نفسه، توسعة أو تقييدًا، حسبما توحي به  "بل تؤثر هذه "الحكمة-"تحقيق المناط"



األحكام"  ام على حدة، مما يجعل للعنصر العقلي مدخاًل دالليًا في "المعاني" ال في "تكييفمق هذه "الحكمة" في كل
المجازي، باألدلة والشواهد الناهضة، أو  فحسب، شمواًل وتخصيصًا، أو إطالقًا وتقييدًا، أو صرفًا للفظ إلى معناه

 –تفسيره مضمونًا وحكمًا معًا، مما ينعكس بالغًا فيه، من حيث توجيه  بعبارة أخرى، أن لحكمة تشريع النص، أثراً 
في علم  على مجال تطبيقه، كل ذلك على مقتضى من قواعد وأصول علمية ومنهجية معروفة –التوجيه  أثرًا لهذا

وأعمقه، وأكمله، كيال يخرج  األصول المشتق من خصائص اللغة، ومقاصد التشريع، تفسيرًا للنص على أدق وجه
أو يخالف عن مراد الشارع من أصل تشريعه، جملة، تفهمًا  يَّن، أو يؤدي إلى االجتزاء فيه،المبي ِّن عن حدود المب

  لتناوله مفصاًل. وتطبيقًا، مما ال يتسع المقام

داللته العقلية" فضاًل عن "داللته اللغوية" وهو " ثالثًا: من أهم ما يتناوله االجتهاد بالرأي في النص القرآني أيضاً 
يتعلق بأصل الداللة، بل بكيفيتها، وال يتسع المقام لتفصيل القول في هذا الشأن،  ية، من قِّبل أنه الأمر بالغ األهم

تام يستلزمه المعنى اللغوي  ذلك "اللوازم العقلية" للمعنى العباري للنص، ومعلوم أن الالزم العقلي للنص، معنى ومن
صود للشارع أيضًا، كما أشرنا، ألنه مما تقتضيه دالالت مق الظاهر المتبادر من العبارة، استلزامًا منطقيًا، وهو

 اشتقاقًا من خصائص اللغة، –بكيفيات وطرق مختلفة، ولذلك، استقر في علم األصول  اللغة، وأسلوبها في البيان،

 على الزمه العقلي، وحجة دال –أي المعنى اللغوي الظاهر  –أن النص الدال على الملزوم  –وأساليبها في البيان 
فضاًل عن المجتهد المتخصص، لكونه طاقة منطقية  فيه، فال يسع عالمًا بالعربية تجاهله أو إغفاله، أو اطراحه،

اجتهادًا، وإال كان االجتزاء أو الهدر لمعان مقصودة من النص، قامت به حجية  من طاقات النص الواجب استثمارها
ولكل ِّ طريق داللته.  – كما قدمنا –ي، للتالزم المنطقي بينهما إذ ال ينفصل المعنى العقلي عن المعنى اللغو  دالالته،

على أساسها أنزل، وتبقى هذه الداللة العقلية  حسبما تقتضيه طبيعة اللغة، وخصائصها في البيان، والنص القرآني
وبنص صريح يخالف عن مقتضاها، فيقدم عند التعارض، ألن الصريح  حجة ما لم يقم دليل من المشرع نفسه،

 اللزومي، أو الضمني بداهة، لكون إرادة المشرع فيه أوضح، والقصد إليه أقوى، تجد هذا أقوى داللة من المعنى

يبتغون فضاًل من هللا ورضوانًا،  بينًا في مثل قوله تعالى: )للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم،
  (.113وينصرون هللا ورسوله، أولئك هم الصادقون))

عن أموالهم التي تركوها في مكة، ألن  على زوال ملكهم -ولكن بطريق اللزوم العقلي  –فاآلية الكريمة دالة 
وبالضرورة، أال تكون أموالهم باقية على ملكهم بعد اضطهادهم  ( يستلزم عقالً 114وصفهم بكونهم "فقراء")

 د أن هذا المعنى العقلي قد قام النص الصريحالفقير" حقيقة، من ال يملك شيئًا، بي" وإخراجهم من ديارهم، ألن

واألموال إليهم،  على بطالنه، من قبل المشرع نفسه، بل وفي اآلية الكريمة عينها، ذلك ألنه أضاف الديار
اللغوي الصريح المتبادر على اللزوم  واإلضافة تقتضي الملك واالختصاص حقيقة، فانعكس هذا المعنى العباري 

  المجاز، بقرينة هذه اإلضافة للديار واألمالك إليهم كما ذكرنا. معنى "الفقراء" على سبيل العقلي فأبطله، وجعل

وبقوة السالح، حتى لم  ذلك المعنى المجازي، أنهم لما بعدوا عن أمالكهم وديارهم باالضطهاد واإلخراج عنوة ووجه
سادات المهاجرين، والقرينة الدالة  حقيقة، وهم يعهد لهم سلطان فعلي عليها، صاروا كأنهم فقراء، ال فقراء

الحقيقي إلى هذا المعنى المجازي، هي إضافة األموال والديار التي أخرجوا منها  الصارفة للفظ "الفقراء" عن معناه
  لما بيَّنا. في قوله تعالى: )ُأخرِّجوا من ديارهم وأموالهم) وهو صريح، فيقدم على اللزوم العقلي، إليهم،

يدًا مبطلة، ألنه عين الظلم  األدلة، أن منطق القوة لم ُيعهد في الشرع مزياًل ليد محقة، لُيقِّرَّ إلى ذلك من  أضف
من "اإلجرام الدولي" المحرم في الشريعة تحريمًا قاطعًا،  المنافي للشرع رأسًا، لكونه محض بغي وعدوان، بل ضرباً 



الوضعية،  مبدأ العدوان هذا في بعض الفلسفات السياسيةللملك بالبداهة، ولذا كان إقرار  فال يصلح طريقًا وال سنداً 
المدمرة، وسببًا رئيسيًا الضطراب  من مثل فلسفة ميكيفيلي وغيرها، مما يدور في فلكها، منشأ الحروب المستعرة

إرسال ينادي بأن الغاية القصوى من إنزال الشرائع السماوية جميعًا، و  حبل األمن في العالم كله، ولهذا، نرى اإلسالم
الدين. اجتثاثًا  إقامة "العدل" المطلق، حقًا إنسانيًا مشتركًا بين البشر، على الرغم من اختالف الرسل كافة، هو

على الصعيد الدولي، ترى هذا المعنى  ألصول العدوان من األرض، ولإلطاحة بمظاهر البغي المسلح، وال سيما
( والميزان، ليقوم الناس 115بالبي ِّنات، وأنزلنا معهم الكتاب) ُرُسَلنا واضحًا في مثل قوله تعالى: )لقد أرَسلنا

كلمة هللا) ) :إعالء لشأن القيم الموضوعية اإلنسانية الخالدة التي أطلق عليها القرآن الكريم (116بالقسط))
من أجل  وتجنيبًا للتطاحن وتسافك الدماء، )وترسيخها في المجتمع البشري، في مثل قوله: )وكلمة هللا هي العليا

وبسط الهيمنة الدولية، في مثل قوله تعالى: )تلك الدار اآلخرة نجعلها  مغانم مادية عاجلة، أو االستعالء بالعنصر،
  (.117يريدون علوًا في األرض، وال فسادًا)) للذين ال

سًا للحضارة تعتبر أس وقد تضافرت أدلة ال ُتحصى كثرة على تقرير هذا المعنى، أو ترسيخ هذه القيم التي هذا،
واإلخاء اإلنساني العام، والتواصل الحضاري الذي  اإلنسانية في كل عصر، من الحق والعدل، والمساواة والحرية،

على البر والتقوى، وتحريم تقطيع آواصره بالتعاون على اإلثم، والتحالف على  عب ر عنه القرآن الكريم بالتعاون 
على سواء،  عينيًا على كل قادر على حمل السالح، رجااًل ونساء بل وفرض اإلسالم "الجهاد" فرضاً  العدوان،

وبذل أغلى التضحيات باألنفس  باإلجماع، حالة استيالء العدو على جزء من أراضي العرب وديار المسلمين،
في مثل قوله تعالى: )وأخرجوهم من حيث أخرجوكم،  واألموال، من أجل استرداد ما استولى عليه العدو عنوة،

في –القرآن الكريم يرتب على التهاون في أمر النهوض بعبء الجهاد، والنفير العام  نة أشدُّ من القتل) بل ترى والفت
الدارين، لوحدة السبب، كل  جزاء الخزي في الدنيا، والعذاب األليم في اآلخرة، توحيدًا للمصير في -هذه الحال مثل

والتشريد من الديار، واالستالب واالستضعاف في األرض،  أولئك، للقضاء على ظاهرة البغي والعدوان، واإلخراج
  (.118يعذبكم عذابًا أليمًا، ويستبدل قومًا غيركم، وال تضروه شيئًا)) لقوله عز شأنه: )إال تنفروا،

(. وقوله سبحانه: )والذين إذا أصابهم 119والمستضعفين)) ولقوله جل ثناؤه: )وما لكم ال تقاتلون في سبيل هللا،
انتصافًا ألنفسهم من عدوهم، ولقوله عز وجل: )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه  (120، هم ينتصرون))البغيُ 

عن غيه  اعتدى عليكم) بل ترى القرآن الكريم ال ينهي عن التهاون في طلب العدو لمقاتلته، ورده بمثل ما
طبيعي مشترك بينه وبين عدوه، ألن  أمروعدوانه، ودحره، مشيرًا إلى أن ما يلقاه المجاهد من النصب واآلالم، هو 

نه  هذا هو شأن الجهاد وآثاره، فينبغي أن يمضي المؤمن في جهاده، مرابطًا صابرًا محتماًل أشد المشاق، وال يصدَّ
 أمر مشترك، وإنما -كما يشير القرآن الكريم –المحن، ويعاني من أفدح اآلالم، ألنها  عنه ما يلقى من عظائم

والجنة، في اآلخرة، خالف  ين المجاهد وعدوه، أن ما يرجو المؤمن من النصر في الدنيا، والمثوبةالفارق الحاسم ب
ابتغاءِّ القوم، فإن كنُتم َتأَلمون، فإنهم يألمون كما تألمون،  ما يرجو عدوه!، مصداقًا لقوله سبحانه: )وال َتهنوا في

  (.121يرجوَن)) وترجون من هللا ما ال

المغتصب أرضهم  العظيم، بصريح نصوصه، أن "العالقة الدولية" بين المجاهدين وبين عدوهمويقرر القرآن  هذا،
العدوان، ألن فرضية الجهاد تبقى  وديارهم، بعد إخراجهم وتشريدهم منها، هي عالقة حرب مستمرة، حتى يندفع

مع علته وجودًا وعدمًا، وال يجوز مناط حكم الجهاد، والحكم يدور  مستمرة، ما دام سببها قائمًا، وهو "العدوان" ألنه
 ما دامت آثار عدوانه قائمة، كما ال تجوز الدعوة إلى "السلم" أيضًا، ألنها تنطوي على عقد "سلم" مع العدو،



العدو على عدوانه، والرضا  النزول عن الحقوق، والتسليم باستمرار العدوان، أو بعبارة أخرى، ألنها نقضي بإقرار
القرآن الكريم على هذا النوع من السلم "ُسلُم الهوان"  و محرم شرعًا بالنص الصريح، وقد أطلقبالمذلة والهوان، وه

لم، وأنتم األعلون)) وقد جاء النهي الصريح من قوله ُنوا، وَتْدُعوا إلى السَّ السلم  (. فقرن هذه122عز وجل: )فال َتهِّ
  بالهوان، إذ ال قيام لسلم على عدوان وظلم في شرع اإلسالم.

العباري الظاهر إشارة،  وإنما أفضنا القول في هذه المسألة، مقارنة بين اللزوم العقلي الذي يدل عليه المعنى هذا،
وأموالهم) وبين صريح النصوص في آيات عدة،  في قوله تعالى: )للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم

لقول في هذه المسألة، لخطورتها، وأهميتها البالغة، بالنسبة أقول أفضنا ا وتصرفًا في االجتهاد بالرأي في المعاني،
من جهة، ولشدة  العالقات الدولية، والقانون الدولي العام لبيان حقيقة موقف القرآن الكريم منها، هذا إلى كل ِّ من

صهيونية بموقفهم تجاه عدوهم المغتصب من ال مساسها بالقضية الجوهرية الكبرى للعرب والمسلمين، وقوة تعلقها
  العنصرية المجرمة، من جهة أخرى.

للفقراء المهاجرين الذين ) .واإلمام الطبري يقرر هذا المعنى في صدد تفسيره لآلية الكريمة المشار إليها آنفاً  هذا،
إنما نسبهم إلى أنهم فقراء، ليجعل لهم سهمًا في  أخرجوا من ديارهم وأموالهم) حيث يشير إلى أن هللا تعالى،

تلك الحالة العارضة، وسدًا لحاجتهم، أي مسوغًا إلدخالهم في أحد مصارف  ة، عالجًا لما صاروا إليه منالزكا
تعالى: )إنما  الوصف "فقراء" الذي ُنسبوا إليه مجرد نسبة، وتلك المصارف محددة بأوصافها، بقوله الزكاة، بهذا

لمنافاة ذلك لعديد من الشواهد والنصوص  حقيقة،(.. اآلية ال على أنهم فقراء 124الصدقات للفقراء والمساكين))
لنا، حيث يقول اإلمام الطبري ما نصه: "فنسبهم هللا إلى أنهم فقراء، وجعل لهم  الصريحة، على النحو الذي فصَّ

فارتضاه  ( وهذا المعنى مروي عن أحد الثقات من مفسري التابعين، وهو سعيد بن جبير،125الزكاة") سهمًا في
  أنه لم يعقب عليه، بالنقد أو الرفض. ي، تفسيرًا لآلية الكريمة، بما يتسق واألدلة الصريحة، بدليلاإلمام الطبر 

القرآني،  ترى، أن االجتهاد بالرأي، حتى في مجال النص، جزء من حقيقة التفسير، ألن طبيعة النص وهكذا
ال يسعه أن  -مفسرين اإلمام الطبري ال فضاًل عن شيخ–وأوضاع البيان فيه، تقتضي ذلك، كما نوهنا، وكل مفسر 

  التفسير جزءًا من حقيقته، ليعجز بالتالي عن أداء وظيفته. يخرج عن هذا السنن الشامل في البيان. وإال فقد

  النصوص. هو دور االجتهاد بالرأي فيما ُبين، لننتقل إلى بيان دوره فيما لم ُيبيَّن من ذلكم

متروك قصدًا  -كما أشرنا–وقواعده العامة فذلك  لنصوص المجملة أو كليات التشريع،ثالثًا: أما فيما لم ُيبيَّن من ا
(، مما 126على حد تعبير اإلمام الشاطبي)–بالبيان باجتهادهم بالرأي  من قبل المشرع إلى المجتهدين، ليتولوه

الغزالي في  ما قرره اإلمام التفسير، بل في الشريعة بعامة، ركنًا عظيمًا من أركان الدين، على يجعل االجتهاد في
  ( كما أشرنا.127كتابه، المنخول")

بدليل وجود قسم كبير  (، كما أسلفنا،128ذلك، أن من الثابت باالستقراء، أن الرسول) لم يفسر القرآن كله) وبيان
ن مثل "مبدأ على قواعد عامة، وكليات تشريعية، م منه لم يتناوله هللا تعالى، وال الرسول) بالبيان، مما يشتمل

الرسول) لم يكلف أصاًل ببيان هذا القسم وتفصيله، وإنما ُكلف ببيان بعض  الشورى" فدل ذلك قطعًا، على أن
حقيقته،  ال يتوصل إلى ذلك إال عن طريق الرسول نفسه) وذلك كالمجمل الذي ال يمكن الوقوف على القرآن، مما

البيان متعلقًا بالعبادات، وآيات األحكام،  سه، وغالبًا ما ترى هذاوتفاصيله، وكيفية أدائه، إال عن طريق المشر ِّع نف



فالقائل في تأويله كتاب هللا، الذي ال يدرك علمه إال ببيان رسول هللا) " :(129وهو ما أكده اإلمام الطبري بقوله)
االختصاص، كما هو  يفيدهللا إليه بيانه.." فتقديم الجار والمجرور في قوله "الذي جعل هللا إليه بيانه،  الذي جعل

لها، على هذا  معلوم، وقد أشرنا، إلى أن اإلمام الطبري، قد حمل األحاديث الواردة بالنهي عن التفسير بالرأي، وأوَّ
  هللا به نبيَّه ببيانه، وتطرح السنن، دون غيره مما لم ُيبيَّن أصاًل. المعنى، كيال يقتحم الرأي ما اختصَّ 

مزياًل لإلبهام كلية، بل بينه  ألحكام، مما اختصَّ هللا تعالى به نبيه) ببيانه، لم يبينه بياناً أن بعضًا من آيات ا على
أيضًا، مجال في بعضه اآلخر، كما في آية "الربا" إذ وقع  بعض البيان، مما يستلزم أن يكون لالجتهاد بالرأي

رضي هللا –ر إلى ذلك عمر بن الخطاب تخريج علة تحريمه، ومجال تطبيقه، وأشا الخالف فعاًل بين الفقهاء في
  بقوله: "توفي رسول هللا ولم يبين لنا أبوابًا من الربا". -عنه

لم يكلف ببيانه أصاًل،  وإنما قلنا، إن عدم تفسير الرسول) لقسم كبير من القرآن الكريم، يدل قطعًا على أنه هذا،
البيان، فعاًل، ولم يصدع بأمر ربه، لما ُيخل بأمانة  ذاألن من المحال عقاًل وشرعًا، أن يكون الرسول) قد ُكلف به

ل إليهم) كما يخل بأمانة التبليغ التكليف بالبيان بمقتضى قوله عن  تعالى: )وأنزلنا إليك الذكر، لتبي ِّن للناس ما نز ِّ
، بل ِّغ ما أنزل يا أيها الرسول) :ربه، والبيان الموحى به جزء من حقيقة التبليغ، وذلك تكليف أيضًا، لقوله تعالى

مما ال يتفق ومقتضى "العصمة" ألنه مخالفة عن أمر هللا، مما ال  إليك من رب ِّك) نصًا ومعنى، جملة وتفصياًل، وهذا
وسنة، من كل  بإطالق، بل الثابت يقينًا، أن الرسول) قد بلَّغ الرسالة، وأدى األمانة، قرآناً  )يتصور في حق الرسول

ُيبيَّن، غير مكلف ببيانه من قبل المشرع  لك إال ضال، فكان فيما عدا ذلك، مما لمما أوحى إليه، ال يشك في ذ
وبالضرورة، أن يكون هذا القسم من آي القرآن الكريم الذي لم يبينه هللا تعالى،  نفسه، عز وجل، وهذا يستلزم حتماً 

اإلمام  (، كما يقول130رسوله) متروكًا قصدًا من قبل المشرع، للمجتهدين، ليفسروه باجتهادهم) وال
الدين، وهو ما صار إليه اإلمام  (، فكان هذا دلياًل قاطعًا على أن االجتهاد بالرأي جزء من حقيقة130الشاطبي)

( وتعليل ذلك سهل ميسور، 131ركن عظيم من أركان الدين") الغزالي حيث يعب ِّر عن هذه الحقيقة بقوله: "االجتهاد
أشرنا، إذ  ن آي القرآن الكريم، حيث لم يتناوله هللا تعالى وال َرسوله) بالبيان، كماكبير م لِّما يتوقف عليه بيان قسم

يتأتى فهمه، وال امتثاله، أو تنفيذه على  لوال االجتهاد بالرأي في التفسير من أهله، لبقي هذا القسم على إبهامه، ال
لكريم دون بيان، وال امتثال، مما ال يجوز تعطيل لجزء كبير من القرآن ا الوجه الذي يحقق مراد الشارع منه، وهذا

لها، فكان وصف  بحال، فضاًل عن أنه ينافي األمر بالتدبر، والتفكر في آي القرآن الكريم، والتعقل المصير إليه
متجهًا، التجاه قصد المشرع نفسه إلى ذلك،  اإلمام الغزالي لالجتهاد بالرأي، بكونه ركنًا عظيمًا من أركان الدين،

المنع من االجتهاد بالرأي الوارد في األخبار واألحاديث، على ما  ا صار إليه اإلمام الطبري، حيث قصروهذا م
  (.132منهم) ببيانه، دون ما عداه، بل تراه يحضُّ العلماء على التفسير، وينعى على المتحرجين اختص به الرسول

المشرع، مما يشتمل على الكليات  قصدًا منالحكمة التشريعية من ترك قسم من آي القرآن الكريم دون بيان 
  بالرأي. والقواعد العامة، ليتوالها بالبيان المجتهدون 

لها تفصياًل في ذلك، ُنُظم آمرة، وفروع جزئية،  ألنه) لو بين تلك القواعد العامة، والكليات التشريعية، بأن فصَّ
عصر، إذ ربما تغدو هذه التفصيالت المحددة كل  ألفضى هذا التفصيل إلى إيقاع األمة في الحرج والعنت، في

غير مالئمة لحاجات ومطالب العصور التالية، بما يعتريها من  –السنة  باعتبارها صادرة عن –الواجب العمل بها 
واسعًا  الظروف، فكان إبقاؤها على عمومها دون بيان أو تفصيل محدد، مما يجعل منها مجاالً  تطور بفعل تغير
وتنظيمات جديدة في كل عصر بما  ليشتق منه فروعاً  –كما أشرنا  –بالرأي، وذلك كمبدأ الشورى  ورحبًا لالجتهاد



أن هللا تعالى يبعث في األمة في رأس كل مائة عام َمْن  يالئمه، ويلبي حاجات األمة فيه، ولعل هذا هو السر في
ستخلص منها، وفي نطاقها، ما يفي بالرأي في عمومات الشريعة وكلياتها، لي يجدد لها دينها، أي باالجتهاد

، بحاجات ومجال خصب  األمة، مهما تتابعت العصور، واختلفت البيئات، ألن هذه المفاهيم الكبرى، معيٌن ثرٌّ
دام ال يتوقف تفهم هذه القواعد  لالجتهاد بالرأي، وذلك آية الصالحية، والمرونة، واالتساع، في التشريع، ما

برهان قوي على كمال هذا التشريع وخلوده، مصداقًا لقوله  وراء االجتهاد، وهذاالكلية، ومقاصدها، على شيء 
  دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم اإلسالم دينًا). تعالى: )اليوم أكملت لكم

بعضه باالجتهاد الذي  الثابت أن بيان الرسول) وتفسيره للشريعة بعامة، لم يكن منشؤه النص دائمًا، بل كان من
  قه إقرار الوحي.لح

كما  –عليه بعينه  إلى هذا، أن كثيرًا مما ورد في السنة، قد جاء زائدًا عما في الكتاب، وليس منصوصاً  يرشدك
التشريع العامة، أو مقاصده الكلية، أو قياسه  قدمنا في المقال السابق. فدل ذلك حتمًا، على أنه مشتق من قواعد

فاجتهاد الرسول) أمر واقع ال شك فيه، إذ كان يلجأ إليه) كلما أعوزه الوحي  (، وهذا اجتهاد بال ريب،133العام)
البيان عن وقت الحاجة، كما  الوقائع المعروضة التي ال تحتمل التأخير، فيجتهد برأيه فيها، إذ ال يجوز تأخير في

  عام.سبيل االجتهاد بالرأي بوجه  هو معلوم، فضرب بذلك مثاًل حيًا، لُيتأسى به) في سلوكه

الخطأ قائم، لكن الرسول ال  ولما كان االجتهاد موطن االحتماالت، ما دام يجتهد) بوصفه بشرًا عاديًا، فاحتمال هذا،
  بالتصويب. ُيقر على الخطأ، إجماعًا، إذ يتواله الوحي بعد ذلك

لوقائع المتجددة، غير أن ا هذا، يمكن القول، بأن االجتهاد بالرأي، هو مسلك النبوة في بيانها لبعض أحكام وعلى
الخطأ" ألن مال اجتهاده) تشريع ملزم موحى به معنى، أو  الفارق الحاسم بينه) وبين المجتهدين، أنه "ال ُيقر على

فإنه مصفوح عنه، بل مأجور عليه، ما دام قد بذل أقصى وسعه العلمي، بحثًا عن  إقرارًا؛ بخالف خطأ المجتهد،
أن اجتهاد) إنما  اجتهاده تشريعًا ملزمًا للناس. وأيضًا، فإن ما ُيستشف من ذلك، بإخالص وتجرد، وليس الحقيقة،

وهذا هو عين السر في ترك قسم من آي  كان استجابة لما كانت تقتضيه المطالب الملحة، والمتجددة والحالَّة،
لتشريع، ومقاصده يشتمل على القواعد العامة، وكليات ا القرآن الكريم دون بيان، بعد انقطاع الوحي، مما

 المجتهدين، ليتولُّوا تفسيره وتفصيله باجتهادهم، في نطاق مضمون تلك القواعد، األساسية، أقول ترك قصدًا إلى

ة، نتيجة لتطور الحياة  ومقاصدها، في كل عصر، بما يفي بحاجاته المتنوعة، والمتكاثرة، والمتطورة، والملحَّ
الناس في العنت في أجيالهم المتعاقبة على ما  ُفصلت زمن النبوة، لوقع بالناس، وتلك حكمة بالغة، بال ريب، ولو

  بينا.

منشؤه النص دائمًا، بل كان شطر منه،  فتلخص، أن بيان الرسول) للقرآن الكريم، بل للشريعة بعامة، لم يكن
( 134ين الناس بما أراك هللا))وعلَّمُه، مصداقًا لقوله تعالى: )لتحكم ب اجتهادًا بالرأي على ضوء مما أراه هللا تعالى

الوحي بالتصويب أو  علَّمك" من سنن التشريع، وأن اجتهاده بالرأي) ال يحتمل الخطأ انتهاء، بما يتواله" أي بما
  (.135اإلقرار مآال)

  أنه واجب. اإلمام الزركشي ذهب إلى أن االجتهاد بالرأي في التفسير جائز والحق

 (136في النوازل جائز") ركشي، في ذهابه إلى أن "الرأي الذي يسنده برهان، فالحكم بهأنه يرد على اإلمام الز  غير



إلى المجتهد، ألنه هو "عين الحق" في اجتهاده،  ، ابتداء وانتهاء، بالنسبة-ال جائز فحسب  –والحق أنه واجب 
  كما قدمنا.

  على األدلة والشواهد. ماإلمام الماوردي يؤكد وجود إعمال الرأي في القرآن تفسيرًا بما يقو 

المتحرجين المتأثمين من  ويؤكد اإلمام الماوردي، وجوب إعمال الرأي في القرآن الكريم تفسيرًا، وينعي على هذا،
من أن يستنبط معاني القرآن  –بعض المتورعة  – المجتهدين، من النهوض بأداء هذا الفرض، حيث يقول: "امتنع

شواهدها نص صريح، وهذا عدول عما "ُتُعب ِّْدنا من معرفة" من النظر  ولم يعارض باجتهاده، ولو صحبتها الشواهد،
قوله: )ولو صح  (، ثم يتابع137واستنباط األحكام منه، كما قال تعالى: )لعلمه الذين يستنبطونه منهم)) في القرآن،

  (.138هللا() ما ذهب إليه، لم يعلم شيء من االستنباط، ولما فهم األكثر من كتاب

  نظر اإلمام الطبري في مبدأ االجتهاد بالرأي في التفسير، تستخلص من أمرين: وجهة

  أحدهما: نعيه على المتحرجين من اإلقدام على التفسير، وهم أهل لذلك.

القرآن بأنها محمولة على ما اختص هللا تعالى  وثانيهما: تأويله األحاديث التي وردت بالنهي عن إعمال الرأي في
(، ويؤتى بالرأي المناقض، فبقي ما عدا ذلك على أصل الحل 139ُتطَّرح السنن) ه ببيانه، كما قدمنا، كيالبه نبي

المواضع، اجتهادًا  الوجوب، حسبما ينتجه الدليل، هذا فضاًل عن واقع تصرفه في تفسيره في كثير من العام، أو
  برأيه.

بالخشية من عدم إصابة  السلف عن تفسير القرآن بوجه عام،ويفسر لنا اإلمام الطبري إحجام بعض التابعين و  هذا،
فكانوا حراصًا على أال يقعوا في إثم النقول على هللا،  وجه الحق، بما كانوا يرون أن التفسير رواية عن هللا تعالى،

 إن فعل مناألخبار التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين، بإحجامه عن التأويل، ف حيث يقول ما نصه: "وأما

هللا جل ثناؤه لم َيقبض نبيه  فَعل ذلك منهم، كفِّعل من أحجم منهم عن الفتيا في النوازل، والحوادث، مع إقراره بأن
( موجودًا بنص أو داللة، فلم 140في كل نازلة وحادثة حكمًا) إليه، إال بعد إكمال الدين به لعباده، وعلمه بأن هلل

م جاحد أن يكون هلل فيه حكم موجود بين أظهر عباده، ولكن إحجام خائف ذلك إحجا يكن إحجامه عن القول في
في تأويل القرآن  يبلغ في اجتهاده ما كلف هللا العلماء من عباده فيه، فكذلك إحجام من أحجم عن القيل أن ال

ذارًا أن ال يبلغ القول فيه، ال  أداء ما كلف من إصابة صواب وتفسيره من العلماء السلف، إنما كان إحجامه عنه حِّ
  (.141غير موجود بين أظهرهم") على أن تأويل ذلك محجوب عن علماء األمة،

فبعد أن أورد عن  ويشير اإلمام الشاطبي بدوره إلى سبب آخر لإلحجام هو أخص مما ذكره اإلمام الطبري، هذا،
ٌر أن هذا بقول (، علل142مسروق، قوله: "اتقوا التفسير، فإنما هو الرواية عن هللا") ه: "إنما هذا كلُّه َتَوق ِّ وتحرُّ

  (.143المذموم") يقع الناظر فيه، في الرأي

دون شاهد، وال  المحظور المتحد، قد اتخذ عند اإلمام الشاطبي، مفهومًا أخص، وهو االجتهاد بالرأي، هذا
نساني، فدفعًا لهذا القرآني والعقل اإل  (، وال جرم أن االجتهاد بالرأي هو معقد الصلة بين النص144برهان)

وجه يعصم الرأي من القول الجزاف، أو المعنى غير المعضود  المحظور، ُثمَّ تحديد هذه الصلة بينهما، على
 الصلة وشروط تضبطها، مما يرفع ما استقر في نفوس المتورعة من أسباب التخوف من بالدليل، بقواعد تحكم تلك



اإلمام الشافعي في  – جمعًا وتصنيفاً  –هض بإرساء قواعده األولى التقول، وهو ما تكفل به علم األصول الذي ن
والدقة، والموضوعية في االجتهاد، استنباطًا نظريًا،  ( بما ُيؤم ِّن للمفسر أسباب الحيطة145كتابه "الرسالة" )

  وتطبيقًا عمليًا على السواء.

تثبته معرفته، كانت  كلف ما جهل، وما لمهذا المعنى يقول اإلمام الشافعي في رسالته األصولية: "ومن ت وفي
(. إذا نطق فيما ال 146بخطئه غير معذور) غير محمودة، وكان –إن وافقه من حيث ال يعرفه  –موافقته للصواب 

(، وهذا هو المعنى الذي قرره أيضًا ابن رشد بقوله: "وهذا الخطأ 147فيه") يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب
كلفهم الشرع  الشرع، إنما هو الخطأ الذي يقع من العلماء إذا نظروا في األشياء العويصة التيفي  المصفوح عنه

محض، وسواء أكان الخطأ في األمور  النظر فيها، وأما الخطأ الذي يقع من غير هذا الصنف من الناس، فهو إثم
  ( وقد تقدم رأيه هذا.148النظرية أو العملية")

من مبدأ إعمال الرأي  –اإلمام الطبري  التفسير واألصوليين والفقهاء، يؤيدون موقفالمحققون من أئمة -سادساً 
مواقف صريحة من أصل االجتهاد بالرأي في التفسير، واعتبروه  وقد اتخذوا -فيما فيه مجال -في القرآن الكريم

 الطبري، والماوردي، من الكتاب، والسنة وعمل الصحابة والمعقول، من مثل اإلمام مستقرًا تنهض بحجيته أدلة

مؤلفاتهم، مما يعتبر سندًا  والقرطبي، والشاطبي، والغزالي، وابن القيم، وغيرهم، ونورد فيما يلي، نصوصًا من واقع
  لموقف كل منهم، وتعلياًل لوجهة نظره في هذا الصدد.

  اإلمام الطبري، فقد سبق القول في وجهة نظره. أما-أ

( 149يستنبطونه منهم)) إعمال الرأي في التفسير إلى قوله تعالى: )لعلمه الذين أنه يستند أيضًا في وجوب على
الحكم من النص غير الصريح، ألن المتبادر الظاهر  واالستنباط يفتقر إلى فضل جهد عقلي في استخراج المعنى أو

  ما أشرنا.يفتقر إلى مثل هذا الجهد، بل يدركه كل عارف باللغة، ك من النص، بحكم وضعه اللغوي، ال

االستدالل، أن الكتمان وعدم  ( ووجه150ويستند أيضًا إلى عموم قوله تعالى: )لُتَبي ُِّننَُّه للناس، وال تكتمونه)) هذا،
تعالى ورسوله بالبيان، محرم لمقام النهي، في اآلية الكريمة،  التبيين لمعاني القرآن الكريم، فيما لم يتناوله هللا

إال  التبيين، وإظهار المعاني القرآنية ومقاصدها المرادة، وال سيما دقائقها التي ال يسع فثبت نقيُضُه، وهو وجوب
اختص العلماء ببيانه، على أساس  الصفوة المختارة من العلماء إظهارها، واستنباطها؛ وهو القسم من القرآن الذي

  على ما سيأتي بيانه. لوجوه تأويل القرآن،-رضي هللا عنه–تقسيم ابن عباس 

(، بقول ال يعتريه لبس وال إبهام، 151تفسيره) وأما اإلمام القرطبي، فقد أكد هذا األصل المنهجي، وفي مقدمة-ب
المخالفين حيث يقول: "قال بعض العلماء: إن التفسير موقوف على  وبما يتضمن من حجج دامغة تنقض آراء

النقل  ، إما أن يكون المراد به االقتصار علىفاسد، ألن النهي عن تفسير القرآن، ال يخلو ( وهذا153السماع)
(، في القرآن إال بما 154يتكلم أحد) المسموع، وترك االستنباط، أو المراد به أمر آخر، وباطل أن يكون المراد به أال

القرآن، واختلفوا في تفسيره على وجوه، وليس كل ما قالوه،  قد قرأوا -رضي هللا عنهم–سمعه، فإن الصحابة 
  (.155من النبي)")سمعوه 

والمأثور، إذ ليس  هذا، إن لبست كافة آي القرآن العظيم، موقوفًا تفسيرها على السماع والنقل من السنة ومفاد



  التأويل مسموعًا كله كالتنزيل.

ن في التفسير، على أصوله المقررة، من قواني وأيضًا علماء الصحابة، بل أكابرهم، قد نهضوا بعبء االجتهاد بالرأي
وقد تأثر نهجهم هذا،  -كما أسلفنا–( 156وقوع االختالف فيما بينهم) اللغة، وقواعد الشرع، ومقاصده، بدليل

باإلمامة في  التابعين، وتابع التابعين ومن بعدهم، وال سيما تلميذ ابن عباس، ممن اعترف له الخالفون من
تحصى، ومن قبله إمام أهل الرأي، عمر  كثر من أن( فاجتهاداته بالرأي في التفسير، أ157التفسير، وهو "مجاهد")

وهو عبد هللا بن مسعود، وغيرهم كثير،  -رضي هللا عنه– (، وعلي بن أبي طالب، وتلميذ عمر158بن الخطاب)
  (.159أولى الناس بالتحرز واالحتياط من الوقوع في المحرم) ولو كان هذا محرمًا، لكانوا

فثبت يقينًا، أن إطالق  ه االجتهاد بالرأي، وهذا ينافي القول "بالتوقيف" بداهة،وال مرية، إن االختالف منشؤ  هذا،
  شرعًا. القول بالتوقيف، والمنع من إعمال الرأي في القرآن، ال يصح

إعماله في التفسير،  اإلمام الشاطبي، فيرى أن إهمال الرأي في القرآن، محال شرعًا، ألن أدلة الشرع تقتضي أما-ج
  وضاع البيان القرآني تستلزمه، كما بيَّنا.فضاًل عن أ

منها، وعدم تدبر  ويترتب على إهمال االجتهاد بالرأي، لبيان حقائق معاني القرآن الكريم، تجهيل بالكثير هذا،
متروك من قبل المشرع  -في األصل–هو  أسراره، وحكمه ومراميه البعيدة، بل وتعطيل الكثير من أحكامه، مما

  (.160سبحانه: )لعلمه الذين يستنبطونه منهم)) المجتهدين باجتهادهم، عماًل بقولهقصدًا، إلدراك 

فيه رأي وال قول، أمر محال، شرعًا وعقاًل، ألن  وأيضًا، أن جعل التفسير كله توقيفًا، وبإطالق، بحيث ال يكون ألحد
له  – في منطق العقل والشرع –هذا يستقيم  توقيفًا، فال حاجة إذن لالجتهاد أن لو بين الرسول ) القرآن، وفص 

أن  (161) بينه الشارع، بل هو محرم شرعًا، ألنه رأى في مقابل السنن، كما قدمنا، ولكن الثابت بالرأي فيما
والحرام، غالبًا، وعلى هذا لم يلزم في  الرسول ) لم يفعل ذلك، بل فسر بعضه، بما يشمل آيات األحكام من الحالل

  (.162يتصور) التوقيف، بل الجميع القرآن، تفسيره ب

واستنباط حكم، وفهم مراد،  ببيان معنى، –كما يقول اإلمام الشاطبي  –أن القرآن الكريم، ال بد من القول فيه  على
يتوقف دون ذلك، وهذا غير ممكن، لما قدمنا، فال بد إذن من  ولم يأت ذلك عمن تقدم، مأثورًا، أو توقيفًا، فأما أن

  (.163االجتهاد بالرأي) يقتضيه منالقول فيه، بما 

  حجة. مفاد رأي اإلمام الشاطبي، مع كثير من التصرف والتفصيل، بما يزيده إيضاحًا، ويدعمه هذا

الشرعي، في حين أن ما  أنه يتجه على اإلمام الشاطبي، أنه كيَّف إعمال الرأي في القرآن، تفسيرًا، بالجواز غير
فقصرت بذلك الوسيلة عن بلوغ غايتها، أو المقدمة  يجعله واجبًا ال جائزًا فحسب، يترتب على إعماله من النتائج،

غير ممكن" وقوله "فال بد من القول فيه" هذا القول ال يستقيم منطقيًا إال " :عن نتيجتها، وإال فما معنى قوله
الرأي في القرآن  يف إعمالإعمال الرأي أمرًا واجبًا، ألن ما يتوقف عليه الواجب، فهو واجب، وإذا تك باعتبار

  زلفى، ألن ترك الواجب محرم. بالوجوب، كان ُمتعبدًا به شرعًا ضرورة، أي ُيتقرب به إلى هللا

يستنبط معاني القرآن  ( أيضًا بصريح قوله: "قد امتنع بعض المتحرجين، أن164ما أكده اإلمام الماوردي) وهو-د



عدول عما ُتُعب ِّْدنا بمعرفته من النظر في  دها، نص صريح، وهذاباجتهاده، ولو صحبها شواهد، ولم يعارض شواه
( ثم يتابع قوله: )ولو صح 166تعالى: )لعلمه الذين يستنبطونه منهم)) ( األحكام، كما قال165القرآن، واستنباط)

م الكثير من كتاب هللا() ما ذهبوا إليه،   (. كما قدمنا.167لم يعلم شيء من االستنباط، ولما ُفهِّ

 –رضي هللا عنه  –في دعائه البن عباس  )وأما اإلمام الغزالي، فمن أهم ما استند إليه، هو حديث رسول هللا-ـه
التأويل" وهذا هو االجتهاد بالرأي بعينه، ثم عمل الصحابة، وقد صرح اإلمام  بقوله: "اللهم فقهه في الدين، وعل ِّمه

أو بما  -القرآن برأيه أي من حديث من "فسر –ينبغي أن ُيفهم منه برأيه هذا في كتابه اإلحياء بقوله: "وال  الغزالي
باالستنباط والفكر، فإن من اآليات ما نقل عن  إنه يجب أن ال يفسر القرآن-فليتبوأ مقعده من النار" –ال يعلم 

وسبعة، ونعلم أن جميعها غير مسموع من النبي).. فيكون ذلك  الصحابة والمفسرين، خمسة معان، وستة،
بقوله: "اللهم فقهه في الدين،  -رضي هللا عنه–الفكر، ولهذا دعا) البن عباس  ستنبطًا بحسن الفهم، وطولم

  ( وهذا بي ِّن.168التأويل") وعل ِّمه

خروج عن  -يتناوله بيان من هللا ورسوله فيما لم –وبديهي أن االمتناع عن إعمال الرأي في القرآن الكريم 
والتعقل، المبثوثة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وال سبيل إلى ذلك  تدبر والتفكر،مقتضى األوامر الصريحة بال

  باالجتهاد بالرأي من أهله. إال

بتوفر عناصر االجتهاد في  خصوصية في دعاء النبي) البن عباس، بتعليم هللا تعالى له التأويل، لكونه معلالً  ال
القرآني، وتبيينه، مما ينبئ عن اتجاه النبوة إلى  في تحري الحقشخصيته المعنوية، وما امتاز به من إخالص 

  من أهل العلم، وفي كل عصر. االجتهاد بالرأي من قبل المتخصصين

وتشوفها إلى االجتهاد  ( يشير إلى اتجاه النبوة،169أنا نرى أن دعاء الرسول) البن عباس، بتعليمه "التأويل") على
بل كان  -رضي هللا عنه–على ابن عباس  ذ ال خصوصية تقتضي قصر الدعاءبالرأي من أهله، وفي كل عصر، إ

شخصيته المعنوية" وال سيما "الموهبة" التي أنشأتها الفطرة، " معلاًل بتوفر عناصر االجتهاد في -فيما نرى  -ذلك
 وأداء رسالة المران، وكثرة التلقي، واإلخالص في التتبع، والحرص على تحري الحقائق، وصقلها االكتساب، وطول

كم، وما انطوت عليه  هللا، تبليغًا لمعانيها ومقاصدها، وال سيما فيما يدق ويجلُّ، ويخفي المراد منه، من األسرار والحِّ
المجتهدين متفاوتون ملكات ومواهب، كلٌّ وما أوتي من السعة  بينات اإلقناع من الهدي القرآني، وال مرية أن

  )وفوق كل ذي علم عليم).

  هذا هو مفاد تعليل اإلمام الغزالي في نصه السابق. أن على

من أن جدارته بتقديره  وابن عباس هو حَبر هذه األمة، وترجمان القرآن، بشهادة الرسول نفسه) فثبت ما قلنا، هذا،
  .وسعة اإلدراك، ونفاذ البصيرة، وقوة التعقل الرسول) ودعائه له، كان مناطه ما كان يتحلى به، من عمق الفكر،

كان "التأويل" هو  أن بعض المتحرجين، قد فسر "التأويل" بأنه "التنزيل نفسه"، وهذا تعسف أو تمحل، إذ لو على
ثمة من وجه معقول لتخصيص ابن عباس بهذا  (، لما كان170عين "التنزيل"، أو هو "المأثور المروي المتناقل")

له، فدل على أن "التأويل" شيء وراء ظاهر التنزيل، ومأثور لغيره تناو  الدعاء، ألنه يغدو أمرًا مشتركًا وميسوراً 
الملكة العلمية  أن الميزة العقلية، أو –فيما نحسب  –الرسول): "اللهم حف ِّظه التأويل" فتبين بجالء  السنة، أو لقال

قلي وعر ال سبيله باقتداره، وهو مسلك ع المقتدرة، قد كانت هي الباعث على الدعاء له بتعليمه التأويل، ليسلك



 واالستنباط، حتى إذا توافرت هذه "الخصيصة" في اآلتين من العلماء عبر األجيال ينتهجه إال أولوا العلم، واالجتهاد

اتجهت إليه النبوة، ورغبت  المتعاقبة، كان الطلب والحث على سلوك هذا المنهج العلمي. لوحدة المناط، تنفيذًا لما
  ة.فيه، من قِّبل ذوي المكانة العلمي

أئمة التفسير، وعما  قد عَقل معنى "التأويل" بما ال يبعد عما أدركه –رضي هللا عنه  –أن ابن عباس نفسه  على
لنا القول فيه في المقال السابق، بدليل ما أثر عنه هو، وأثبته اإلمام الطبري في تفسيره من تقسيمه لوجوه  فصَّ

 ال منشأ، حيث خص في قسم منها العلماء ببيانه، دون غيرهم، لقوةتقسيمًا كاشفًا،  تأويل القرآن إلى أقسام أربعة

واالجتهاد، فدل ذلك على وجوب إعمال  اقتدارهم، ورسوخ قدمهم، وسعة مداركهم، مما ال سبيل إلى تبيينه إال بالرأي
مستخلصًا غيرهم، وفي كل عصر، وفيما يلي بيان هذه الوجوه،  الرأي في هذا القسم، قصرًا على أولي العلم دون 

  الطبري فيما يرويه عن ابن عباس. من واقع تفسير اإلمام

  التأويل على أربعة وجوه:

  تعرفه العرب من كالمها. وجه-أ

  تفسير ال ُيعذر أحد بجهله.-ب

  تفسير ال يعرفه إال العلماء.-جـ

  (.171هللا تعالى بعلمه بها) التي استأثر أي مما كان من أمور الغيب –وتأويل ال يعلمه إال هللا )تعالى( -د

وأخذ  -كما ترى –النبوة  من هذا، إلى أن إعمال الرأي في القرآن الكريم تفسيرًا وتأوياًل، قد وجد منذ عصر نخلص
بعض المتحرجين عن سلوك سبيله، وإن أئمة  في االتساع في عهد الصحابة والتابعين، على الرغم من امتناع

مستقرًا شرعًا، تقوم به الحجة، لما نهض به من األدلة التي فصلنا القول  روه أصالً التفسير واألصوليين، قد اعتب
نقطة تحول  يصح معه القول بأن اإلمام الطبري، بسلوكه سبيل المنقول والمعقول في تفسيره، قد كان فيها، مما ال

  (.172في تاريخ تفسير القرآن، إذ قد كان مسبوقًا إلى ذلك بقرون)

اجتهادًا في الشرع بعامة، وتفسيرًا للنص القرآني  – م ابن القيم، فقد ذهب إلى أن "الرأي" من أهلهوأما اإلما-و
ما يطلق عليه القرآن الكريم نفسه "الميزان" وهو الذي أنزل معه، فكان  وهو –بخاصة، فيما للرأي فيه مجال 

الميزان" هو األداة التي " ساسهما، ذلك ألنوالميزان كالهما، صنوين متالزمين، ليقوم الناس بالقسط على أ الكتاب
وبه ُيعرف العدل في مواقعه تفهمًا  –العقل الني ِّر فطرة  إن لم يكن هو "العدل" القائم معناه في–يتبين بها "العدل" 

 يضاده كذلك، وهذا ال يبعد عن نظر حجة اإلسالم، اإلمام الغزالي الذي قرره في غير وتطبيقًا، وبه يتميز عما

  (.173من مؤلفاته) موضع

الميزان" أيضًا بصريح " الكتاب العزيز قد أنزل هدى ورحمة وعداًل للناس كافة، غير أنه سبحانه، قد أنزل معه إن
قبسًا إلهيًا قد أشاعه هللا في البشر، ولذا، ترى القرآن  النص، وهو ما أودع الفطرة اإلنسانية من "العقل" الذي يعتبر

واستنباطًا،  بالتدبر، والتفقه، والتفكر في آياته البينات، طلبًا للوصول إلى "العدل" تعقالً  لعقلالعظيم ال يني يخاطب ا
بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ليقوم  ليقوم الناس به، بعد تبينه، مصداقًا لقوله تعالى: )لقد أرسلنا رسلنا



 : )هللا الذي أنزل الكتاب بالحق-جلَّ ثناؤه  –كتاب، لقوله وزيرًا وعضدًا لعلم ال ( فكان العقل174الناس بالقسط))

ويقصدون بالعلم، علم  (174والميزان) وهو ما فهمه "السلف" إذ كانت قولتهم: "نعم وزير العلم الرأي الحسن")
ر العقول، ونبَّه  –عز وجل  –تراه  الشرع نصوصًا، وفي هذا المعنى يقول ابن القيم ما نصه: "أفال الفطر، كيف ذكَّ

وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في الحكم؟  –القياس األصولي  –حكم نظيره  بما أودع فيها، من إعطاء النظير
  (.175الميزان" الذي أنزله هللا مع كتابه، وجعله قرينه ووزيره")" وكل هذا من

األصولي، والحق إنه عام  ياسأن ما يؤخذ على اإلمام ابن القيم، إنه قصر االجتهاد بالرأي على صورة الق غير
  يتناول كافة صوره، إذ ال دليل على التخصيص.

يناقضها، وال يضادها، وهو  كان الميزان هو الفطرة، أو هو العدل أو أداته، كان الشرع هو الفطرة، بداهة، ال وإذا
لتي فطر الناس عليها، ال تبديل للدين حنيفًا، فطرة هللا ا عين ما يدل عليه، قوله تعالى مخاطبًا نبيه): )فأقم وجهك

 ( ومن المقرر أصوليًا، إن خطاب الرسول خطاب176القيم، ولكن أكثر الناس ال يعلمون)) لخلق هللا، ذلك الدين

  ألمته، ما لم يرد دليل على الخصوصية، وال دليل.

الشرع عقل من الخارج"، " :لوال يبعد اإلمام الغزالي عن هذا المعنى يقرره في غير موضع من مؤلفاته إذ يقو هذا،
الشرع عقاًل من الخارج، سلب هللا تعالى اسم العقل  والعقل شرع من الداخل، وهما متعاضدان، بل متحدان، ولكون 

( ولكون العقل 177نحو قوله تعالى: )ُصمٌّ، ُبكٌم، ُعمٌي، فهم ال يعقلون)) عن الكافر في غير موضع من القرآن،
ذلك الدين القيم)  )فطرة هللا التي فطر الناس عليها، ال تبديل لخلق هللا، -صفة العقلفي  –الداخل قال  شرعًا من

  (.179( أي "نور العقل ونور الشرع")178نوٍر)) فسمي العقل دينًا، ولكونهما متحدين قال سبحانه: )نوٌر على

سيما األصولية فيجعل  نا، والأن اإلمام الغزالي، يؤكد هذا المعنى في أكثر من موضع من مؤلفاته، كما ذكر  على
الرأي كما ال يهتدي العقل إلى العدل، إال بتوجيه  "العقل صنو الشرع" إذ ال يبين "العدل" في الشرع في معزل عن

في كتابه المستصفى في أصول الفقه، ما نصه: "وأشرف العلوم ما ازدوج  من الشرع، نصًا أو داللة، حيث يقول
الشرع  طحب فيه الرأي والشرع.. فال هو تصرف بمحض العقول، بحيث ال يتلقاه( واص179والسمع") فيه العقل

  (.180والتسديد") بالقبول، وال هو مبني على محض التقليد الذي ال يشهد له العقل بالتأييد

مجال، مدعمة  نرى، أن آراء المحققين من األئمة، منعقدة على وجوب إعمال الرأي في التفسير فيما فيه وهكذا
  ألدلة.با

ينسق بينها، فكان لذلك  (181وباعتبار أن "التأويل" من أقوى صور الرأي، لتصرفه في المعاني ال في األلفاظ) هذا،
الطبري من أصل "التأويل" في منهجه العلمي في  منهجًا عقليًا قويمًا، رأينا أن نفصل القول في موقف اإلمام

  لقادم إن شاء هللا تعالى.العدد ا التفسير، وهو ما نرجئ البحث فيه إلى

  للبحث صلة-

  الحواشي:



  للسيوطي. -30ص  –طبقات المفسرين -(1)

  للشاطبي.–وما يليها  12ص-4جـ –الموافقات -(2)

  .67المائدة/ -(3)

  .105النساء/ -(4)

  .44النحل/ -(5)

  .193الشعراء/ -(6)

  للغزالي.-وما يليها 289ص-1جـ –اإلحياء -(7)

  .53فصلت/ -(8)

  .51الذاريات/ -(9)

  .85اإلسراء/ -(10)

البن –الحكمة والشريعة من االتصال  فصل المقال فيما بين –وما يليها للغزالي  290ص  1اإلحياء: جـ-(11)
  بيروت. المؤسسة العربية للنشر –تحقيق د.محمد عمارة  -رشد

  عبد القادر الجرجاني.-190ص –دالئل اإلعجاز -(12)

  .83النساء/ -(13)

  البن رشد. -24فصل المقال: ص -(14)

  لإلمام الغزالي.-291ص 1اإلحياء: جـ-(15)

  المعارف بالقاهرة. ط دار –تحقيق شاكر  –لإلمام الطبري  -322ص  12جامع البيان: جـ-(16)

  الذهبي. للشيخ – 217ص  1وراجع في هذا المعنى "التفسير والمفسرون" ط -(17)

  .14الملك/ -(18)

  .16ق/ -(19)

  .51الذاريات/ -(20)



  لإلمام الغزالي. -37ص-1جـ –اإلحياء -(21)

 -124ص -4جـ –الموافقات  –الجملتين  بتقديم وتأخير في –وأبي داود  –روي بهذا اللفظ عن الشيخين -(22)
  وانظر تعليق األستاذ الشيخ دراز في الهامش.

  .291ص 1المرجع السابق: جـ-(24)

  .290ص  1المرجع السابق: جـ-(25)

  .293ص 1المرجع السابق: جـ-(26)

  .293ص  1المرجع السابق: جـ-(27)

  طبع بوالق. -270ص  2جامع البيان: جـ-(28)

  .134ص  –المرجع السابق -(29)

  بوالق. –األميرية  –ط  -264ص  – 1جامع البيان: جـ-(30)

  .للزمخشري  –الكشاف -(31)

  المعارف بمصر. طبع دار –تحقيق شاكر  -لإلمام الطبري -322ص  12جامع البيان: جـ-(32)

  الصحابة والتابعين. يقصد بالحجة هنا ما يتصل بتفسير اآلية من أقوال السلف من-(33)

  .25ص  12المرجع السابق: جـ-(34)

  للشيخ الذهبي. – 217ص  1التفسير والمفسرون: جـ-(35)

  للشيخ محمد عبده. 379ص  1المنار: جـ-(36)

  وما يليها. 149ص  – 2البرهان: جـ -(37)

  اإلتقان: جـ ص.-(38)

 -111ص  -110ص  –الحليم النجار  ترجمة الدكتور عبد –للمستشرق جولد تسيهر  –مذاهب التفسير -(39)
  غير أن هذا الكتاب لم يصلنا.

  ابن القيم. لإلمام-66ص  1أعالم الموقعين: جـ-(40)



  .209-208مفردات الراغب األصفهاني: كلمة "رأي" ص -(41)

  .77اإلنعام/ -(42)

  .26مريم/ -(43)

  .22األحزاب/ -(44)

  .105التوبة/ -(45)

  المرجع السابق.-(46)

  لألصفهاني. 209المفردات في غريب القرآن: ص -(47)

ص  4وقاموس المحيط: جـ  –منظور  البن –وما يليها  12ص  19وراجع اللسان: جـ  –والتقدير أعلمكه -(48)
  .105النساء/  –للفيروز أبادي  -331

  للفيروز أبادي. -331ص -4جـ-(49)

  .209المفردات: ص -(50)

  .12-11النجم/ -(51)

  .6سبأ/ -(52)

  .27هود/ -(53)

ويقول الزمخشري في  –القاهرة  – مطبعة مصطفى محمد -هـ1354–أولى  -ط-213ص-2جـ –الكشاف -(54)
أن اتباعهم لك إنما هو شيء َعنَّ لهم بديهة من غير روية  تفسير اآلية: "اتبعوك أول الرأي أو ظاهر الرأي" أرادوا

يعلمون إال ظاهرًا  المؤمنين لفقرهم، وتأخرهم في األسباب الدنيوية، ألنهم كانوا جهااًل، ما كانوا ونظر، وإنما استرذلوا
  لحياة الدنيا".من ا

  .209المفردات/ -(55)

  .48األنفال/ -(56)

  لألصفهاني. -384ص  –المفردات -(57)

  المرجع السابق.-(58)



  .209ص  –المرجع السابق -(59)

  .50األنفال/ -(60)

  لألصفهاني. -384ص  –المفردات -(61)

  ابن القيم. -66ص  1أعالم الموقعين: جـ -(62)

  .100ف/ يوس-(63)

  .60اإلسراء/ -(64)

  .13ص-9ص-19لسان العرب: جـ -(65)

  المرجع السابق.-(66)

  .12-11النجم/ -(67)

  .179األعراف/ -(68)

  .24محمد/ -(69)

المعنى اللغوي الظاهر هو األساس أو  وهذا ما يقوله اإلمام الغزالي، مبينًا أن -291ص  1اإلحياء: جـ -(70)
  فهم المعاني الدقيقة.المنطلق إلى 

  .290المرجع السابق: ص -(71)

-1جـ–وراجع التوضيح مع التلويح  – البن القيم-225ص  1أعالم الموقعين: جـ  –راجع في هذا المعنى -(72)
  لإلمام صدر الشريعة. –وما يليها  10ص

  .122التوبة/ -(73)

بعيدان األزهر  -مطبعة صبيح– مام صدر الشريعةلإل –وما يليها  10ص -1جـ –التوضيح مع التلويح -(74)
  .-4جـ –الموافقات 

  لإلمام البزدوي. -16ص 1كشف األسرار: جـ-(75)

على أن اإلمام الشاطبي قد  –الحميد  تحقيق محي الدين عبد –وما يليها  82ص  – 1أعالم الموقعين: جـ-(76)
ر وال نظر في مقاصده ومعاقده، والقطع بالحكم به، ببادئ تبخ أشار إلى خطر اتباع ظواهر القرآن الكريم على غير

 راجع –الذي نبه قوله) في الحديث: "يقرأون القرآن ال يجاوز حناجرهم" رواه الشيخان  الرأي والنظر األول، وهو



  .179ص -4جـ–الموافقات 

  لإلمام الغزالي. -462المنخول: ص -(77)

  وما يليها. 10ص  – 1جـ –اإلسالمي  ي االجتهاد بالرأي في التشريعالمناهج األصولية ف –راجع كتابنا -(78)

  للشاطبي. -367ص  3الموافقات: جـ -(79)

  للسايس. – تاريخ الفقه اإلسالمي –وما يليها  290ص  – 1اإلحياء: جـ -(80)

  د. محمد عمارة. تحقيق -44ص  –فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال -(81)

  المرجع السابق.-(82)

  المرجع السابق.-(83)

  البن رشد. -44فصل المقال: ص-(84)

التي رويت  –األحاديث  –األخبار  تحقيق شاكر، تحت عنوان: "ذكر بعض -77ص  1جامع البيان: جـ -(85)
 –يه أو بما ال يعلم ما روى عنه): "من قال في القرآن برأ بالنهي عن القول في تأويل آي القرآن بالرأي" من مثل

  انتفاء العلم، أو األصل الثابت في الشرع، ال بإطالق. –كما ترى  –ووجه التحريم  "فليتبوأ مقعده من النار

  .77المرجع السابق ص -(86)

  وما يليها.-77ص –المرجع السابق -(87)

  ة.بالقاهر  – عيسى البابي الحلبي -ط –وما يليها  30طبقات المفسرين: ص -(88)

  للشاطبي.-421ص -3جـ  –الموافقات -(89)

  المرجع السابق.-(90)

ص  3والموافقات: جـ  -شاكر تحقيق –دار المعارف  -ط -للطبري  -89-78ص  1جامع البيان: جـ -(91)
  للشاطبي. -421

  وما يليها. 421ص  3الموافقات: جـ -(92)

  وما يليها. -162ص  2الزركشي في البرهان: -(93)

  يليها. وما 162ص  3جـ –البرهان  –وهو ما صرح به اإلمام الماوردي -(94)



  وما يليها. 421ص  3الموافقات: جـ -(95)

األخبار التي رويت بالنهي عن القول  وعنون لهذا الموضوع بقوله: "ذكر بعض -77ص  1جامع البيان: جـ -(96)
  في تأويل القرآن بالرأي".

  .44النحل: -(97)

  .8المنافقون/ -(98)

  .121ص  – 2ج  –قواعد األحكام -(99)

  وما يليها. 89ص  – 4جـ  –الموافقات -(100)

هي المصالح والمطالب  –واقع األمر  في –ومقاصد الشريعة  –وما يليها  -194 – 4جـ  –الموافقات -(101)
تها على كفاية وقوة ومنعة وتقديم إال بها، سواء ال يستقيم أمر حيا والحاجات والمرافق التي تفتقر إليها األمة، مما

وغيرها من  وحاجات علمية، أم اقتصادية، أم اجتماعية، أم سياسية أم مدنية وعمرانية، أم عسكرية أكانت مطالب
  شؤون الدولة واألمة واألفراد على سواء.

  المرجع السابق.-(102)

  وما يليها. -5ص -1جـ-(103)

  رأي المخالف الذي يرفض التعليل كالظاهرية.وال عبرة بال-(104)

يفرقون بينهما من حيث الحقيقة والعمل،  اإلمام الشاطبي يعبر عن العلة بالسبب، خالفًا لألصوليين الذين-(105)
  في اصطالح لإلمام، وال مشاحة فيه.

سبب بذاته، بل يجعل هللا يقتضي الم واألصوليون ال ينكرون هذا القانون، ولكنهم يقولون إن السبب ال-(106)
  تعالى، أي ينفون عن السبب التأثير الذاتي.

  .2الحشر/ -(107)

  .82النساء/ -(108)

  وما يليها. 195ص  – 4جـ  –الموافقات -(109)

  تحقيق األستاذ شاكر. –ص  –الرسالة -(110)

  .90المائدة/ -(111)



  ل والتأويل.راجع كتابنا، الفقه المقارن، بحث التعلي-(112)

  .8سورة الحشر/ -(113)

 73ص  -2جـ –األزميري على المرآة  وحاشية –لإلمام صدر الشريعة  -130ص  -1جـ –راجع التوضيح -(114)
  .69ص -1جـ  –وأصول السرخسي  –يليها  وما -68ص  – 1جـ  –وكشف األسرار  –وما بعدها 

السماوية، لوحدة مضمونها، من أصل عقيدة التوحيد،  على الشرائعأطلق القرآن الكريم، لفظ الكتاب مفردًا، -(115)
بين البشر، على اختالف ألوانهم، وبيناتهم، ومنازعهم، وأديانهم، ألنه حق  "ووحدة مقصدها، من إقامة "العدل

  مشترك. إنساني

  .25الحديد/ -(116)

  .83القصص/ -(117)

  .39التوبة/ -(118)

  .75النساء/ -(119)

  .39الشورى/ -(120)

  .104النساء/ -(121)

  .35محمد/ -(122)

  .60التوبة/ -(124)

  بيروت. – تصوير دار المعرفة –المجلد الثاني عشر  -28جـ  –جامع البيان -(125)

  .421ص  – 3جـ  –الموافقات -(126)

  .462ص -(127)

  للغزالي. –ص  – 1جـ  – لعلوم الدينوراجع اإلحياء  –للشاطبي  -421ص -3جـ  –الموافقات -(128)

  القاهرة. – طبع دار المعارف –تحقيق شاكر  -79ص  – 1جـ  –جامع البيان -(129)

  لإلمام الشاطبي. -421ص  -3جـ  –الموافقات -(130)

  للغزالي. -462ص  –المنخول -(131)



  تحقيق شاكر. –وما يليها  79ص  – 1جـ  –جامع البيان -(132)

  لإلمام الشاطبي. –وما يليها  25ص  -4جـ  –الموافقات -(133)

  .105النساء/ -(134)

  للشيخ مصطفى شلبي. –وما يليها  -144ص  –الفقه اإلسالمي -(135)

  للزركشي. -162ص  2البرهان في علوم القرآن: جـ -(136)

  .83سورة النساء: -(137)

  المرجع السابق.-(138)

  بق.المرجع السا-(139)

الرسالة، حيث يقول: "فليست تنزل بأحد  ثمة تشابه كبير بين هذا النص، ونص اإلمام الشافعي في كتابه-(140)
  تحقيق شاكر. -20الدليل على سبيل الهدي فيها" ص  من أهل دين هللا نازلة، إال وفي كتاب هللا

  .89ص  1جامع البيان: جـ -(141)

  .423ص  4راجع الموافقات: جـ -(142)

  المرجع السابق.-(143)

  وما يليها. 421ص  3الموافقات: جـ -(144)

حققه األستاذ محمود محمد شاكر  وقد –كتاب الرسالة لإلمام الشافعي أول ما صنف في علم األصول -(145)
1940.  

تابه "فصل المقال" من واقع نصوصه في ك وهو عين ما أشار إليه ابن رشد فيما نقلناه عنه من رأي، آنفًا،-(146)
  ، كما أشرنا في المتن.44ص  –

  تحقيق د.عمارة. –لإلمام ابن رشد  – 44ص  –فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال -(148)

  محمود محمد شاكر. وما يليها، تحقيق 92وص  –وما يليها  78ص  1جامع البيان: جـ -(149)

  .187آل عمران/ -(150)

  .33ص  1الجامع ألحكام القرآن: جـ -(151)



  النقل والرواية والمأثور.-(152)

  .59النساء/ -(153)

  .80ص  1تفسير القرآن، جـ  انظر في هذا المعنى ما ذهب إليه اإلمام الطبري، من الحث على-(154)

ما نقلناه عنه من كتابه اإلمام الغزالي في ، وهو عين ما أشار إليه37ص  1الجامع ألحكام القرآن: جـ -(155)
  .421ص  – 3جـ  –الموافقات  –عن اإلمام الشاطبي  ، وما قدمناه كذلك288ص  – 1جـ  –اإلحياء 

  للزرقاني.-517مناهل العرفان: ص -(156)

  طبع بوالق. -264ص  1جامع البيان: جـ -(157)

  موسى. وسفوما يليها للدكتور محمد ي 10ص  2تاريخ الفقه اإلسالمي: جـ -(158)

  .83النساء/ -(160)

  .175-164ص  2اإلتقان: جـ -(161)

  .342ص  2الموافقات: جـ -(162)

  .342-3الموافقات: جـ -(163)

  أحمد أمين. -145ص  2ضحى اإلسالم: جـ -(164)

  للزركشي.-165-149ص  – 2البرهان في علوم القرآن: جـ  -(165)

  أحمد أمين. -145ص  2ضحى اإلسالم: جـ -(166)

  للزرقاني. 517العرفان: ص  مناهل –لإلمام الغزالي  -37ص  1إحياء علوم الدين: جـ -(167)

  بيروت. – دار المعرفة -37ص  – 1جـ  –راجع اإلحياء  –رواه البخاري -(168)

ص  1: جـ حجر وتفسير الطبري  لإلمام ابن -125-124ص  1فتح الباري: جـ  –راجع في هذا المعنى -(169)
  .10/59وما يليها: جـ  93وص  –وما يليها  78

  للقرطبي. -37ص  1الجامع ألحكام القرآن: جـ -(170)

 –وما يليها  150ص  2القرآن: جـ  تحقيق شاكر، وراجع البرهان في علوم -75ص  1جامع البيان: جـ -(171)
  للزركشي.



  تجديد: ص لألستاذ المرحوم أمين الخولي. مناهج –ليها وما ي 350ص  5دائرة المعارف اإلسالمية: جـ -(172)

  .462المنخول: ص  -5ص  1المستصفى: جـ -(173)

  ابن عبد البر. – 2العلم وفضله: جـ  –جامع البيان -(174)

  ابن القيم. -133ص  1أعالم الموقعين: جـ -(175)

(176)-  

(177)-  

  زالي.لإلمام الغ -60-57معارج القدس: ص -(178)

  أي نصوص الشرع كتابًا وسنة.-(179)

  .1937القاهرة  – المطبعة التجارية –مصطفى محمد  –ط  -3ص  1المستصفى: جـ -(180)

  بالرأي في التشريع اإلسالمي.." انظر بحث "التأويل" في كتابنا: المناهج األصولية في االجتهاد-(181)

  َثْبُت المصادر والمراجع

  المصادر:

  جامع البيان لإلمام الطبري.-1

  الكشاف للزمخشري -2

  الجامع ألحكام القرآن للقرطبي-3

  الرسالة لإلمام الشافعي.-4

  األسرار لإلمام البزدوي  كشف-5

  المستصفى لإلمام الغزالي-6

  المنخول لإلمام الغزالي.-7

  معارج القدس لإلمام الغزالي-8

  مام الغزالياإلحياء في علوم الدين لإل-9



  فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال البن رشد.-10

  الموافقات في أصول الشريعة لإلمام الشاطبي-11

  البرهان للزركشي.-12

  اإلتقان للسيوطي.-13

  طبقات المفسرين للسيوطي.-14

  أصول الفقه للسرخسي.-15

  التوضيح مع التلويح لصدر الشريعة-16

  قواعد األحكام لإلمام العز بن عبد السالم.-17

  المفردات في غريب القرآن لألصفهاني.-18

  فتح الباري شرح صحيح البخاري لإلمام ابن حجر.-19

  جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر.-20

  أعالم الموقعين البن قيم الجوزية.-21

  دالئل اإلعجاز عبد القاهر الجرجاني-22

  لمراجع:ا

  تفسير المنار للشيخ محمد عبده.-23

  مناهل العرفان للزرقاني.-24

  النجار. مذاهب التفسير للمستشرق جولد تسيهر ترجمة الدكتور عبد الحليم-25

  التفسير والمفسرون للشيخ الذهبي.-26

  الفقه المقارن للدكتور فتحي الدريني.-27

  محمد يوسف موسى.تاريخ الفقه اإلسالمي للدكتور -28

  ضحى اإلسالم لألستاذ أحمد أمين.-29



  تاريخ الفقه اإلسالمي للشيخ محمد السايس.-30

  مناهج تجديد لألستاذ أمين الخولي.-31

  دائرة المعارف اإلسالمية.-32

  المعاجم:

  العرب البن منظور. لسان

  القاموس المحيط للفيروز أبادي.

  

mail -E  :aru@net.sy 
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