
 بالرأي التفسير

 أنواعه.. حكمه.. مفهومه
(1/2) 

 الطيار مساعد
 :الرأي مفهوم
 .وأرءاء   آراء على وُيجمع مهموز،. رأيا   رأى مصدر: الرأي

 (.1)والصواب الخطأ من إليه تؤول ما عواقبها،وعلم األمور،ونظر مبادئ في التفّكرُ : والرأي
 للرأي وي ِردُ . االجتهاد آالت مستخدمــــا   منه، واالستنباط القرآن، ْهِمف   في عقله المفسر ُيْعِمل   أن: بالرأي والتفسير

 ُجِعل   ولذا العقُل،: الرأيِ  ومصدر. االجتهادي والتـفـسـيـر العقلي، التفسير: وهي التفسير، في مرادفة   مصطلحات  
 .بالرأي للتفسير مرادفا   العقليُ  التفسيرُ 
 .بالرأي للتفسير مرادفا   باالجتهادِ  التفسيرُ  ُجِعل   ولذا به، ائلالق من اجتهاد  : بالـــــرأي والـقـول
 .بالرأي القول ق ِبيلِ  من المفسرين استنباطات فإن ولذا فائدة ، أو حكم اسـتـنـبــــاط: الرأي ونتيجة

 موقف منه يقف بعضهم تجعل خاصة، حساسية( الرأي) مصطلح يحمل: مـنـهـــــا السـلـف وموقف الّرأي، أ ْنو اعُ 
د؛  .ذمِّه في آثار   السلف، عن ورد أنه ذلك المتردِّ

 ذلك؟ في السلف موقف فما للرأي، منهم إعماال   يجد( الرأي: أي) الـبـــاب هذا في عنهم ورد ما المستقرئ  أنّ  ب ْيد  
 .منه موقفهم نتبّين ثمّ  ذلك، في أقوالهم بعض لنعرض

 :الرأي ذمِّ  في أقوال  
 (.2()دينكم في الرأي اتقوا: )قوله - عنه هللا رضي - الخطاب بن عمر األمة ق فـــارو عـــــن ورد -1

 فضّلوا برأيهم، فقالوا يحفظوها، أن األحاديث أعيتهم. السنن أعداء فإنهم الرأي؛ وأصحاب إياكم: )وقال
 (.3()وأضلوا

 على هللا كتاب وانتصحوا ،هللا دين على ورأيكم أهواءكم اتهموا: )قوله( 110: ت) البصري  الحـســن عن وورد -2
 (.4()ودينكم أنفسكم

 :الرأي إعمالِ  في أقوال  
 إعمال إجازتهما على يدلّ  ما الرأي بذمِّ  لهما قوال   نقلت اللذين - البصري  والحسن الخطـــاب بن عمر عن ورد

 :األقوال وهذه الرأي،
 فال هللا؛ كتاب في لك تبين ما انظر) :الكوفة قضاء على بعثه لما - لشريح فقـولـــه عمر عن ورد ما أما -1

 سنة، فيه لك يتبّين لم وما هلل، هللا رسول سنة فيه فاتبع هللا، كتاب في لك يتبّين لم وما أحـــــدا ، عنه تسأل
 (.5()رأيك فاجتهد

 أم سمعته أشيء   الناس، به يفتى ما أريت: سأله الرحمن عبد بن سلمة أبا فإن الحسن، عن ورد ما أّما -2
 برأيك؟
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نــــــا ولـكـــــنّ  سمعناه، الناس به يفتى ما كل ما: الحسن فقال  (.6()ألنفسهم رأيهم من خير   لهم ر ا يــ 
ل مان هذان  أن لك تبّين قولهم، تدّبرت إذا أنك غير الظاهر، في مختلفان قوالن عنهما ورد السلف أعالم من ع 
 :نوعان عندهم الرأي

 .نهيهم عليه وقع الذي وهو مذموم، رأي* 
 .عملهم عليه الذي وهو محمود، ورأي* 

 أنه عنه ُحِفظ من ذكر لما -( هـ463: ت) الب رِّ  عبد ابن قال كما أقوالهم، في التناقض أوقعت بهذا ت ُقلْ  لم وإذا
 ،القياس ذمّ  - الشعبي وعن عنهما - جــــــــاء وقد سيرين، وابن الحسن: البصرة أهل ومن: )مجتهدا   وأفتى قال

؛ غيرِ  على قياس   عندنا ومعناه  .سيأتي كما الرأي؛ من نوع: والقياس(. 7()عنهم جاء ما يتناقض لئال أصل 
 :الرأي يدخلها التي العلوم

 وعلم الفقه، وعلم التوحيد، علم: وهي علوم، ثالثة في يبرز أنه غير الدينية، العلوم من كـثـير فـي الـرأي يدخـــــل
 .التفسير

 السلف كتب من كثير في تجد ولذا(. وبدعة هوى  : )فيه الرأي ويسمى المذموم، الرأي فيدخله حيد،التو  علم أما
 .سبحانه - هللا ذات في برأيهم قالوا الذين وهم ،(والبدع األهواء أهل: )مصطلح

 بعض تجد لذاو  رأيا ، يسمى كما ،(قياسا  : )فيه الرأي ويسمى والمذموم، المحمود: الرأيان فيدخله الفقه، علم وأما
 .المذموم والرأي القياس به والمراد األحكام، فروع في الرأي أو القياس عن تنهى للسلف عبارات  

 وإنما السلف، عند مرادف   له يرد ولم ،(رأيا  : )فيه ويسمى والمذموم، المحمود: الرأيان فيدخله التفسير، علم وأما
 (.العقلي التفسير: )مصطلح مؤخرا   ورد

 والرأي الفاسد، القياس وأهل والبدع، األهواء أهل يلحق فإنه الرأي عن السلف نهي من ورد ما نأ يظهر وبهذا
 .مذموما   أو فاسدا   رأي   أو قياس   كلّ  ليس إذ المذموم؛

ْولِ  ُحْكمُ   :بالّرأي الق 
 في والقياس الرأي عليه يغلب كان وإن - عموما   الشرعية بالعلوم المتعلق الرأي حكم في الحديث سيكون 
 .محمود ورأي مذموم، رأي: نوعان الرأي أن سبق وقد - األحكام

ْذُمومُ  الّرا يُ : أوال    :الم 
 .عنه السلف نهي ورد كما هلل، نبيِّه وسنة - تعالى - هللا كتاب في النوع هذا عن النهي ورد
دّ   وينشأ تام غير علم أو هوى،ال عنه ينشأ فاسد علم: نوعـان وهـو عـلم   بغير قوال   يـكون  أن: المذموم الرأي وح 
 .الهوى  أو الجهـل منشؤه ويكون  الجهـل، عنه
 .هلل رسوله وسنة هللا كتاب من مستنبط الحدّ  وهذا

 :يلي فما هللا كتاب من أّما
ا ُقلْ : ))تعالى - قوله -1 م   إنَّم  رَّ بِّي   ح  و اِحش   ر  ا الف  ر   م  ا ظ ه  ا ِمْنه  م  قِّ  غ ْيرِ بِ  و اْلب ْغي   و اإلْثم   ب ط ن   و   ُتْشِرُكوا و أ ن الح 

ا ِباّللَِّ  لْ  ل مْ  م  ل ى ت ُقوُلوا و أ ن ُسْلط انا   ِبهِ  ُين زِّ  [.33: األعراف(( ]ت ْعل ُمون   ال م ا ّللاَِّ  ع 
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ْيط انِ  ُخُطو اتِ  ت تَِّبُعوا و ال: ))تعالى - وقوله -2 ُدو   ل ُكمْ  إنَّهُ  الشَّ ِبين   ع  ا( 168) مُّ وءِ  ُكمي ا ُمرُ  إنَّم  اءِ  ِبالسُّ ن و اْلف ْحش   َ  و أ 
ل ى ت ُقوُلوا ا ّللاَِّ  ع   [.169 ،168: البقرة(( ]ت ْعل ُمون   ال م 

ا ت ْقفُ  و ال: ))تعالى - وقوله -3 ْمع   إنَّ  ِعْلم   ِبهِ  ل ك   ل ْيس   م  ر   السَّ ان   ُأْول ِئك   ُكلُّ  و اْلُفؤ اد   و اْلب ص  ْنهُ  ك  ْسـُئـوال   ع  (( م 
 [.36: اإلسراء]

 اآلية وفي المحّرمات، من جعله األولى اآلية ففي علم؛ بغير هللا على القول على وتشنيع نهي اآليات هذه في
 جواز عدم على دليل   كلِّه هذا وفي. عنه منهيا   جعله الثالثة اآلية وفي الشيطان، خطوات اتباع من جعله الثانية
 .علم بغير هللا على القول

 : وسلم عليه هللا صلى الرسول سنة في وأما
 يقبض ولكن الناس، من ينتزعه انتزاعا   العلم يقبض ال - وجل عز - هللا إن: )قوله فيها ورد ما أصرح من فإن

 رواه( وأضلوا فضلوا علم، بغير فأفتوا ُجّهاال ، رؤساء الناس اتخذ عالما ، يترك لم إذا حتى العلم، فيقبض العلماء،
 (.8()القياس وتكلف الرأي ذمِّ  من يذكر ما بابُ : )بقوله له وترجم االعتصام، كتاب في البخاري 

 :فمنها السلف، عن ورد ما وأّما
 عن نهيهما من - هللا رحمه - البصري  والحسن - عنه هللا رضي - الخطاب بن عمر عن ذكره سبق ما -1

 .الرأي
 (.9()يضلّ  هللا أمر عن برأيه يرغب من: )قال( هـ63: ت) مسروق  عن -2
 (.10()يعوها أن األحاديث أعيتهم الرأي، وأصحاب إياكم(: )هـ124: ت) الزهري  وقال  -3

 تابعي من( هـ110: ت) سيرين وابن الصحابة، من( هـ33: ت) مسعود ابن القياس أو الرأي ذم عنه ُنِقل وممن
 (.11)وغيرهم الكوفة، تابعي من( هـ104: ت) الشعبي وعامر الكوفة،

 :المذموم الرأي صور
ر هذه على ويطغى المذموم، للرأي صورا   العلماء رذك  يتعّلق حيث له، الناس حاجة لكثرة الفقهي؛ الجانب الّصو 

 :يلي ما الصور هذه ومن. ومعامالتهم بحياتهم
 (.12)أصل غير على القياس -1
 (.13)الفروع على الفروع قياس -2
 (.14)بالمعضالت االشتغال -3
 (.15)وازلالنّ  من يقع لم ما على الحكم -4
 (.16)منه واإلكثار الرأي، على اقتصارا   السنن في النظر ترك -5
 (.17)بالتأويل النص لردِّ  وتكلف بالرأي، النّص  عارض من -6
 (.18)للسنن المخالفة العقدية البدع ُضروب -7

 .التفسير تخّص  أخرى  صور وسيأتي المذموم، الرأي في العلماء ذكرها التي الصور بعض هذه
 :المحمود الرأي: ثانيا  
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 مستندا   يكون  أن وحّده األّمة، علماء من بعدهم ومن والتابعون  الصحابة به ع ِمل   الذي هو الرأي من النوع هذا
 .الرأي في السلف ذكره الذي الذمِّ  معنى عن خارج فإنه كذلك كان وما ،(19)علم   إلى

 :يلي ما المحمود الرأي إعمال جواز أدلة ومن
 القول أن على تدل كلها ألنها المذموم؛ الرأي عن النهي أدلة في المذكور والحديث السابقة تاآليا مفهوم -1

 .يجوز بعلم القول أن ذلك من ويفهم يجوز، ال علم بغير
 :ومنها وأقوالهم، السلف فعل -2
 إنه الناس أيها: فقال يسألونه،( مسعود ابن: يعني) هللا عبد على الناس أكثر  : قال يزيد بن الرحمن عبد عن - أ

 ليس ما أتاه فإن هللا، كتاب في بما فليقض اليوم بعد بقضاء   ابتلي فمن هناك، ولسنا نقضي زمان علينا أتى قد
 وليس - الصالحون  به يقض لم أمر أتاه فإن الصالحون، به قضى بما فليقض - نبّيه ي ُقْلهُ  ولم - هللا كتاب في
، الحالل فإن وأرى، أخاف: يقول وال رأيه، جتهدفلي - نبّيه فيه يقل ولم هللا، كتاب في ، والحرام ب يِّن   ذلك وب ْين   ب يِّن 

 (.20()يريبكم ال ما إلى يريبكم ما فدعوا مشتبهات، أمور  
 أصول   على إال يكون  ال االجتهاد أن لك يوضح هذا: )القول هذا على معلقا  ( هـ463: ت) البر عبد ابن قال

 أن له ي ُجز ولم الوقوف، لزمه شيء   عليه أشكل ومن بها، عالم إال يجتهد ال وأنه ريم،والتح التحليل إليها يضاف
 األمصار أئمة بين فيه خالف ال وهذا. أصل   معنى في هو وال أصل   من له نظير ال دينه في قوال   هللا على ُيحيل  
 (.21()فتدّبره وحديثا ؛ قديما  

 في لك تبّين ما انظر: له قال الكوفة قضاء على شريحا   رُ عم بعث لما: قال( هـ104: ت) الشعبي وعن - ب
 فيه لك يتبين لم وما ،- هللا رسول سنة فيه فاّتبع هللا كتاب في لك يتبّين لم وما أحدا ، عنه تسأل فال هللا كتاب
 (.22()رأيك فاجتهد السنة

؛ عن كعب بن ُأب يّ  سألت: قال( هـ63: ت) مسروق  وعن - ج  ا؟هذ أكان: فقال شيء 
 .ال: قلت
 (.23()رأينا لك اجتهدنا كان فإذا يكون؛ حتى( أرحنا أو اتركنا: أي) فأجّمنا: قال

 :الّتْفِسير ِفي الّرأيُ 
 من البحث لهذا بدّ  ال وكان بالـرأي، التفسيـر وهو األساس، الموضوع في للدخول مقدمة كان سبق ما أن اعلم
 ما تكرار عدم على سأحرص ولذا بعض، عن بعضه كيكتف يصعب متشابكا   الموضوع كان وإن المدخل، هذا

 .ذلك إلى األمر احتاج إن عليه، باإلحالة وسأكتفي سبق،
 :موضوعات ثالثة هذا في وسأطرح

 .التفسير في القول من السلف موقف: األول
 .التفسير في الرأي أنواع: الثاني
 .والرأي المأثور بين التفسير: الثالث

 الرأي وصور التفسير، في الرأي جواز وأدلة بالرأي، القول كشروط ِعّدة؛ مسائل الموضوعات هذه وسيتخّلل
 :الموضوعات هذه تفصيل اآلن وإليك إلخ،.... المذموم
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 :التفسير في القول من السلف موقف: أوال  
 عنىم: يقول ألن عرضة للتفسير المتصدي فإن كذلك، كان ولما بكالمه، - سبحانه - هللا لمراد بيان: التفسير

 .كذا هللا قول
 الرواية هو فإنما التفسير؛ اتقوا(: )هـ63: ت) األجدع بن مسروق  قال ولذا. قال ما بخالف األمر يكون  قد ثم

 (.وجل عز - هللا عن
 كان حتى التفسير، في القول من وتحرجهم السلف بعض توقِّي حيث من خاصا   طابعا   العلم هذا اتخذ وقد

 .يسمع لم كأن سكت هللا كتاب من آية عن سئل فإذا أفتى، لحراموا الحالل عن سئل إذا بعضهم
 فيه واجتهد التفسير في تكّلم فريق: فريقان - للتفسير التصدي حيث من - السلف إن: القول يمكن هنا ومن
 .التفسير في القول عنه ن ُدر   أو فقلّ  توّرع وفريق رأيه،

 مسعود وابن( هـ40:ت) طالب أبي بن وعلي( هـ23: ت) خطابال بن عمر فيه رأيه وُنِقل   التفسير في تكلم وممن
 .الصحابة من وغيرهم( هـ67: ت) عباس وابن( هـ33: ت)

 عباس ابن مولى وعكرمة( هـ95: ت) جبير بن وسعيد( هـ103: ت) جبر بن مجاهد: وأتباعهم التابعين ومن
: ت) أسلم بن وزيد( هـ93: ت) ليةالعا وأبو( هـ117: ت) وقتادة( هـ110: ت) البصري  والحسن( هـ107: ت)

: ت) أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد( هـ117: ت) القرظي كعب ابن ومحمد( هـ96: ت) النخعي وإبراهيم( هـ136
( هـ150: ت) حيان بن ومقاتل( هـ150: ت) سليمان بن ومقاتل( هـ150: ت) جريج بن الملك وعبد( هـ182

 .وغيرهم ،(هـ200: ت) سالم بن ويحيى( هـ105: ت) زاحمم بن والضحاك( هـ127: ت) السدي وإسماعيل
 .والكوفة المدينة أهل من( 24) التابعين من فجمع   التفسير في توّرع من وأما
 التفسير؛ في القول ليغلظون  وإنهم المدينة، فقهاء أدركت لقد: عمر بن هللا عبيد عنهم فقال المدينة، أهل أما

 (.25)ونافع المسيب، بن وسعيد محمد، بن والقاسم هللا، عبد بن سالم: منهم
 عن سألناه فإذا - الناس أعلم وكان - والحرام الحالل عن المسيب بن سعيد نسأل كنا: )يزيد أبي بن يزيد وقال

 (.26()يسمع لم كأن سكت القرآن من آية تفسير
 (.27()قطّ  هللا كتاب من آية يتأّول أبي سمعت ما: )الزبير بن عروة بن هشام وقال
 التفسير يّتقون  - الكوفة علماء: يعني - أصحابنا كان: )ق ول ه إليهم النخعي إبراهيم أسند فقد الكوفة أهل وأّما

 (.28()ويهابونه
 تبيين يتوّقى كان أنه عنه نقل حيث ،(هـ215: ت) األصمعي اللغة إمام فيه وبالغ الحذر مسلك سلك ولقد.. هذا

 (.29)القرآن في وردت لفظة معنى
 .القول في يصيبوا أالّ  وخشية منهم، توّرعا   كان إنما التفسير في التوقي من الكرام هؤالء عن ردو  فما

 :التفسير في الرأي أنواع: ثانيا  
 .ومذموم محمود،: نوعان التفسير في الرأي
 .المحمود الرأي: األول النوع
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 جواز على تدلّ  أدلة   استنباط ويمكن .الخطأ في الوقوع صاحبه يقي علم إلى مستندا   كان إذا الرأي يحمد إنما
 .المحمود بالرأي القول
 :يلي ما األدّلة هذه ومن
 :بالتدّبر اآلمرة اآليات -1

بَُّرون   أ ف ال: ))تعالى - كقوله التدّبر؛ على تحثّ  آيات عّدة وردت ل ى أ مْ  الُقْرآن   ي ت د  ا ُقُلوب   ع  اُله   ،[24: محمد(( ]أ ْقف 
ك   إل ْيك   ز ْلن اهُ أ ن ِكت اب  : ))وقوله بَُّروا ُمب ار  ِلي ت ذ كَّر   آي اِتهِ  لِّي دَّ  .اآليات من وغيرها[. 29: ص(( ]األ ْلب ابِ  ُأْوُلوا و 

 ال لمن يقال أن محال   ألنه تأويله؛ عنا ُيحجب لم ما تأويل معرفة علينا أن على يدلّ  ما التدبر على هللا حثِّ  وفي
 (.30)به لك فهم ال بما اعتبر: له يقال ما يفهم

 كثير اللفظ قليل كالم   في ذلك يكون  وإنما المعاني، من المراد معرفة صاحبه به يبلغ الذي والتأّمل التفّكر: والتدّبر
 (.31)النظر بادئ له تكن لم معان   له انكشف تدّبرا   المتدبِّر ازداد كلما بحيث فيه، أودعت التي المعاني
 له يظهر ما أن شك وال ومراداتـه، القرآني الخطـاب معاني فهـم أجل من لمتدبـرا يجريها عقلية عملية: والتدّبر

 .إليه وصل الذي ورأيه بلغه، الذي اجتهاده هو إنما الفهم من
 عهد في نشأ بالرأي القرآن تفسير إن: يقال أن يبعد ال: التفسير في الصحابة اجتهاد   - الرسول إقرارُ  -2

 :يلي ما الوقائع هذه ومن منها، المسألة هذه استنباط يمكن وقائع ذلك وفي ،-وسلم عليه هللا صلى- الرسول
 ليلة في فاحتلمت الّسالِسِل، ذات عام -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول بعثني -: العاص بن عمرو قال - أ

 قدمت فلما الصبح، صالة بأصحابي صليت ثمّ  به، فتيّممت أهلك، أن اغتسلت إن فأشفقت البرد، شديدة باردة  
؟ وأنت بأصحابك صليت عمرو، يا: فقال له، ذلك ذكرت -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول على  ُجُنب 
، أن اغتسلت إن فأشفقت البرد شديدة باردة ليلة في احتلمت إني هللا، رسول يا نعم: قلت : هللا قول وذكرتُ  أ ْهل ك 

ُكمْ  ت ْقُتُلوا و ال))  (.32()شيئا   يقل ولم - فضحك صليت، ثم ْمُت،فتيمّ [ 29: النساء(( ]أ نُفس 
 وهو التيمم، بعد بالقوم فصلى نفسه، على وطّبقها اآلية، هذه فهم في رأيه اجتهد ع ْمرا   أن ترى  األثر هذا في

 .والرأي االجتهاد هذا -وسلم عليه هللا صلى- الرسول عليه ينكر ولم جنب،
ُنوا ِذين  الَّ : ))آية نزلت لما مسعود، ابن حديث وفي - ب ل مْ  آم  ْلِبُسوا و  ان ُهم ي   يا قلنا[ 82: األنعام(( ]ِبُظْلم   إيم 

 ال ُبن يَّ  ي ا)) الصالح العبد قول إلى تسمعوا ألم تعنون، الذي ليس إنه: فقال نفسه، يظلم لم وأينا: هللا رسول
ْرك   إنَّ  ِباّللَِّ  ُتْشِركْ  ِظيم   ل ُظْلم   الشِّ  ذلك كان وما العموم، على اآلية فهموا الصحابة أن ى تر  ،(33[()13: لقمان(( ]ع 

 إلى فأرشدهم ،-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول سألوا ذلك استشكلوا فلما الفهم، في منهم واجتهادا   رأيا   إال
 لم شيئا   يستشكلوا لم إذا أنهم على يدل كما. فهموه بما فيه والقول القرآن تفّهم عن ينههم ولم المراد، المعنى

 .أعلم وهللا. الرسول سؤال إلى يحتاجوا
 عباس البن -وسلم عليه هللا صلى- الرسول دعا :عباس البن -وسلم عليه هللا صلى- الرسول دعاء -3

هه اللهم: )بقوله  (.34()الكتاب علمه اللهم: )البخاري  روايات إحدى وفي( التأويل وعلِّمه الدين، في فقِّ
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 عباس البن كان لما -وسلم عليه هللا صلى- النبي عن التفسير من المسموع ادالمر  كان ولو التفسير،: والتأويل
ِزّية    وهذا ،(36)القرآن في الفهم: المراد التأويل أن على يدلّ  وهذا ،(35)غيره فيه يشاركه ألنه الدعاء؛ بهذا م 
 .لصاحبه رأي   هو إنما الفهم

 تفسير في اختالف   من عنهم ورد ما به وعملوا أيبالر  قالوا الصحابة أن على يدل مما: الصـحــابة عمل -4
 .االختالف هذا بينهم وقع لما -وسلم عليه هللا صلى- النبي عن مسموعا   التفسير كان لو إذ القرآن؛

يق قولُ  ذلك في نـصــــا   عنهم ورد ومما  أقول: )قال الكاللة، عن سئل لما - عنه هللا رضي - بكر أبي األمة صدِّ
 (.37()الشيطان ومن فمني خطأ  كان وإن هللا، فمن صوابا   كان فإن رأيي؛ب فـيـهــــــا

 شيء   -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول عن عندكم هل: سئل لما - عـنـه هللا رضي - علي عن ورد ما وكذا
 (.38)(كتابه في فهما   عبدا   هللا ُيعِطي أن إال النسمة، وبرأ الحّبة، فلق والذي ال،: )قـال القرآن؟ سوى 

 .غيره عن فالن فهم اآلية معنى في يختلف ولذا القرآن؛ تفّهم عند للمرء يتوّلد رأي هو إما والفهم
 : الهوامش

 .1/63 للصفدي، العجم المية شرح في المسجم الغيث( 1)
 .217 رقم األثر ،192 ص وانظر، ،190 للبيهقي، الكبرى  السنن إلى المدخل( 2)
 للزهري، وقوال   ،2/168 العلم، بيان جامع في لمسروق  قوال   وانظر ،191 ،الكبرى  السنن إلى المدخل( 3)
2/169. 
 .196 الكبرى، السنن إلى المدخل( 4)
 .74 ص وانظر، ،2/71 البر، عبد البن وفضله العلم بيان جامع( 5)
 .2/75 العلم، بيان جامع( 6)
 .13/301 الباري، فتح في عالموضو  هذا في بطال ابن كالم وانظر ،2/77 العلم، بيان جامع( 7)
 (.13/295) الباري، فتح في الحديث انظر( 8)
 .2/168 العلم، بيان جامع( 9)
 .2/169 العلم بيان جامع( 10)
 .13/310 الباري، وفتح ،2/77 العلم، بيان جامع: انظر( 11)
 .77 ،71 ،2/70 العلم، بيان جامع( 12)
 .2/170 العلم، بيان جامع( 15 ،14 ،13)
 .1/104 للشاطبي، العتصاما( 16)
 .13/303 الباري، فتح( 17)
 .2/169 العلم، بيان جامع( 18)
ر ع   ألنّ  الورع؛ فيقابله الهوى، أما المذموم، الرأي حدِّ  في المذكور الجهل يقابل العلم( 19)  من صاحبه يقي الو 

 .الحقِّ  مخالفة
 .71 ـ 2/70 العلم، بيان جامع( 20)
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 .2/71 م،العل بيان جامع( 22 ،21)
 .79 ـ 69 ص اآلثار، من غيرها وانظر ،2/72 العلم، بيان جامع( 23)
 .التابعين عند برز الذي المذهب كهذا مذهبه أن على يدل الصحابة من أحد عن نقال   أجد لم( 24)
 .1/85 ،(شاكر ط) الطبري  تفسير( 25)
 .1/86 ،(شاكر ط) الطبري  تفسير( 26)
 .229 يد،عب ألبي القرآن فضائل( 28 ،27)
 القـرآن إعجـاز ،1/14 اللغة تهذيب ،4135 ،2/928( الدالي: تحقيق) للمبرد الكامل: ذلك في انظر( 29)

 .42( الصديق هللا عبد: تحقـيق) للخطابـي
 .83 ـ 1/82 ،(شاكر ط) الطبري  تفسير: انظر( 30)
 .23/252 والتنوير، التحرير( 31)
 المنثور، والدر ،2/480 كثير، ابن تفسير وانظر ،335 برقم داود ووأب ،204 ،4/203 أحمد، اإلمام مسند( 32)
2/497. 
 .3428 ،3360/األنبياء أحاديث ،32/ح اإليمان كتاب موضع، من أكثر في البخاري  أخرجه( 33)
 .205 ـ 1/204 حجر، ابن شرح وانظر ،1/204 الباري، فتح: انظر( 34)
 .2/4 ل،األصو وجامع ،1/33 القرطبي، تفسير: انظر( 35)
 .1/205 الباري، فتح: انظر( 36)
 .54 ،8/53 ،(شاكر ط) الطبري، تفسير في قوله انظر( 37)
 .الحديث لهذا ذكرها التي المواضع من وغيرها( 1/246 الباري، فتح) البخاري، رواه( 38)
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