الجفسّػ الؿكلُ

مسائو فَ ًغا المٍضٍع
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اوال
ثؿػِف الجفسّػ بالػاي

 ُيطلق الرأى على االعتقاد ،وعلى
االجتهاد ،وعلى القياس ،ومنه :أصحاب
الرأى :أى أصحاب القياس.
والمراد بالرأى هنا "االجتهاد”




فالمدرسة العقلية في التفسير
(تشمل مناهج التفسير التي تعتمد االجتهاد في بيان
معاني القرآن الكريم باستعمال العلوم العقلية بما يتفق
مع الشريعة ويستند إلى نصوصها المعتبرة ).

وؾلّي فالجفسّػ بالػاى:
المفسػ لنالم الؿػب
ؾبارة ؾن ثفسّػ الكػان باالزجٌاد بؿع مؿػفة ِّ
ومواشٌّم فَ الكٍل ،ومؿػفجي لال لفاظ الؿػبّة ووزٍى دالالثٌا،
واسجؿاهجي فَ ذلم بالصؿػ الراًلَ وولٍفي ؾلَ اسباب الوؼول،
ومؿػفجي بالواسض والموسٍخ من اِات الكػان ،وغّػ ذلم من االدوات
المفسػ
الجَ ِصجاج إلٌّا ِّ



 – 2االمٍر الجُ ِرب االسجواد لٌا فُ الجفسّػ بالػاي.



األمور التً ٌجب استناد الرأي ألٌها فً التفسٌر نقلها السٌوطً فً االتقان عن الزركشً
فقال ما ملخصه  ،للناظر فً القرآن لطلب التفسٌر مآخذ كثٌرة أهمها أربعة :

االول  :الوكو ؾن الػسٍل  مؽ الجصػِػ ؾن الضؿّف والمٍضٍع .
الداهّة  :االطغ بكٍل العصابة فكع لّو إهي فُ شنم المػفٍع ً
معلكا وطعي بؿضٌم باسباب الوؼول وهصًٍا مما ال مرال للػاي فّي
.

الدالدة  :االطغ بمعلق اللغة مؽ االشجػاز ؾن ظػف االِات إلَ ما ال ِعل ؾلّي هالم الؿػب .
الػابؿة  :االطغ بما ِكجضّي النالم وِعل ؾلّي لاهٍن الصػع وًغا الوٍع الػابؽ ًٍ الغي دؾا بي الوبُ الهن ؾباس فُ لٍلي ((

اللٌم فكٌي فُ العِن وؾلمي الجاوِو )) .

سػ الكػان بػاِي اي بازجٌادى ً
ملجؼما الٍلٍف ؾوع ًغى الماطغ مؿجمعاً
 فمن ف َ
ً
ً
ً
ؾلٌّا فّما ِػى من مؿاهُ هـجاب هللا هان ثفسّػى سائغا زائؼا طلّكا بان
ِسمَ الجفسّػ الرائؼ او الجفسّػ المصمٍد
 ومن شاد ؾن ًغا االظٍل َو َ
فسػ الكػان غّػ مؿجمع ؾلٌّا هان ثفسّػى
ً
ً
ً
سالعا مػذوال طلّكا بان ِسمَ الجفسّػ غّػ الرائؼ او الجفسّػ المغمٍم



االمٍر الجُ ِرب البؿع ؾوٌا فُ الجفسّػ بالػاي



 .1الجٌرم ؾلَ ثبّّن مػاد هللا من هالمي ؾلَ زٌالة بكٍاهّن اللغة او الصػِؿة



 .2شمو هالم هللا ؾلَ المغاًب الفاسعة



 .3الظٍض فّما اسجاخػ هللا بؿلمي



 .4الكعؽ مػاد هللا هغا من غّػ دلّو



 .5السّػ مؽ الٌٍى واالسجصسان وثجلظط ًغى االمٍر فُ هلمجّن ًما (الرٌالة والضاللة)



.5شنم الجفسّػ بالػاي

شنم الجفسّػ من شّح زٍازى وؾعمي مػثبط بما وافق ضػوط الجفسّػ  ،فما وافق
ضػوط الجفسّػ فّسلم فّي المفسػ الصػوط دون إطالل فالجفسّػ زائؼ
واما إذ طالف ضػوط الجفسّػ باثباع الٌٍى بعون بػًان وال دلّو فغلم الجفسّػ غّػ
زائؼ.

واطجلف الؿلماء فُ زٍاز الجفسّػ الؿكلُ (الجفسّػ بالػاي ) إلَ فػِكّن وهما ِاثُ :

ا ً
وال  :فػِق اهنػى ولم ِرؼى:
وًم الماهؿٍن للجفسّػ بالػاي ولع ضعدوا باالهنار ؾلَ من لال بٌغا الجفسّػ واسجعلٍا ؾلَ ؾعم زٍازى بادلة هـدّػة من
النـجاب والسوة والٍال السلف موٌا :
من الكػان النػِم  :فكع اسجعلٍا بالكػان النػِم باِات هـدّػة موٌا :
َ
َ
َ
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اإلخم َوا َلبغ َُ ِّب َغّ ِّػ ا َلص ِّق َوان َثص ِّػهٍا ِّب َّاللي ما لم ِ َو ِّؼل
لٍلــي  لو إهما َش َّػ َم َربُ الف ِّ
بي سل َع ًاها َو َان َثكٍلٍا َؾ َلَ َّالل ِّي َما ال َثؿ َلم َ
ٍن ( االؾػاف )33:
ِّ
إذ لالٍا الجفسّػ بالػاي ًٍ لٍل ؾلَ هللا بغّػ ؾلم موٌُ ؾوي  ،وذلم الن المفسػ غّػ مجّكن فٌٍ ِؼن ؛ والكائو بالؼن
لائو ؾلَ هللا بغّػ ؾلم .

من السنة النبوية المطهرة :
فقد استدلوا بؤحاديث لرسول هللا  منها :
ما ٌروٌه الترمذي فً ( َحدٌث ٌ َح َس ٌن) عن سعد بْن ُج َبٌر َعن أبن
عباس عن النبً محمد  قال  (( :أتقوا الحديث عني إال ما
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من أقوال سلف األمة :
فكع اسجعل الماهؿٍن للجفسّػ بالػاي بالٍال من سلف االمة موٌا :
1ـ لٍل ابُ بنػ الععِق  ( :اي ارض ثكلوُ واي سماء ثؼلوُ إذا للت فُ هـجاب هللا بػاِــُ او بما ال
ؾلم ).
2ـ وعن اإلمام علً بن أبً طالب  أنه قال  ( :لٍ هان العِن بالػاي لنان اسفو
الظف اولَ بالمسس من اؾالى ).
5ـ وعن مسروق (رحمه هللا ) أنه قال  ( :اثكٍا الجفسّػ فإهما ًٍ الػواِة ؾلَ هللا ) .

ثانيا  :فريق أجازه ولم ينكره:

المٍزؼون للجفسّػ بالػاي فكع اسجعلٍا ؾلَ راٌِم  ،بادلة من هـجاب هللا وسوة

رسٍل هللا  وادلة ؾكلّة معؾمة بادلة هكلّة  ،هما ؾملٍا ؾلَ ثكّّع اراء
وادلة الماهؿّن  ،وسوجواول ادلجٌم هما ِاثُ :

من القرآن الكريم :
فقد استدلوا بالقرآن الكريم بآيات كثيرة منها :

قولــه 

أَ َف َل َي َتدَب ُرونَ ا ْلقُ ْرآنَ أَ ْم َع َلى قُلُوب أَ ْق َفالُ َها


فّسجعلٍا باهي امػ من هللا لجعبػ هـجابي الؿؼِؼ وِفٌمٍى  ،وااللجعار ؾلَ الوكو ال ٍِظلوا إلَ

مػاد هللا  فال ٍِزع فُ الوكو هو ما ثكٍم الصازة الَ فٌمي .

من السنة النبوية المطهرة :
فقد استدلوا بؤحادٌث لرسول هللا وأبرزها :
ُدعاء النبً ألبن عباس الذي ٌخرجه األمام احمد فً مسنده أن سعد بن ُج َبٌر

سمع ابن عباس ٌقول  { :وضع رسول هللا  يدهُ َبينَ كتفي أو قال على
منكبي فقال  (( :اللهم فقه ُه في الدين وعلمه التؤويلْ)) }

ً
فكالٍا إن الجاوِو ِظالف الوكو والسماع  ،ولٍ هان االمػ واشعا لما هاهت ًواك فائعة

لجصعّعي بٌغا العؾاء  ،فّجبّن ان لفغ الجاوِو فُ دؾاء الوبُِ ؿوُ الجفسّػ بالػاي
الموضبط .

ومن اًم مواًذ الموٌذ الؿكلُ للجفسّػ (المعرسة الؿكلّة فُ الجفسّػ ) ما ِلُ :
6ـ موٌذ الجفسّػ الباظوُ
1ـ موٌذ الجفسّػ اللغٍي
2ـموٌذ الجفسّػ البّاهُ

7ـ موٌذ الجفسّػ االدبُ

3ـ موٌذ الجفسّػ الفكٌُ

8ـ موٌذ الجفسّػ االزجماؾُ

4ـ موٌذ الجفسّػ الفلسفُ

9ـ موٌذ الجفسّػ الؿلمُ

5ـ موٌذ الجفسّػ اإلضاري

10ـ موٌذ الجفسّػ المٍضٍؾُ

منهج التفسير العقلي العام
من العلماء من ركز على االجتهاد باستعمال العلوم العقلٌة بشكل عام فً التفسٌر القرآن الكرٌم
ومحاولة تثبٌت أركان العقٌدة ونصرة الدٌن فلم ٌجعل من أحد العلوم سمة طاغٌة على تفسٌره
فؤستعمل العلوم العقلٌة بدرجة متقاربة فكان منهج التفسٌر بالرأي .
فالمنج العقلي لتفسير القرآن الكريم
ً
(ًٍ الموٌذ الغي ِؿجمع االزجٌاد باسجؿمال الؿلٍم الؿكلّة ظػِكا للٍظٍل الَ بّان مػاد هللا  من اال لفاظ االِات والوعٍص
الكػاهّة ).
وسنتعرف على المنهج العقلً العام لتفسٌر القرآن الكرٌم من خالل التعرف على الرازي
والطباطبانً وتفسٌر ك ُل منهما ومنهجه فً تفسٌر القرآن الكرٌم  ،وكما ٌؤتً :

التفسير الكبير
او
مفاتيح الغيب

المإلف ومكانته العلمية :




فظػ العِن مصمع بن ؾمػ بن الصسّن الكػضُ الجمّمُ العبػسجاهُ الػازي  ،ولع سوة (ً543ـ ) بالػي  ،ووالعى
طعّبٌا واشع اال ئمة فُ ؾلم النالم .
رشو الػازي لعلب الؿلم  ،وهاػػ فُ رشالثي المؿجؼلة  ،وهال شؼٍة ؾؼّمة لعى الملٍك واالمػاء  ،وهان الػازي
فارس مّعان الؿلٍم الؿكلّة والوكلّة والعبّؿّة ؛ فعرس َّ
ودرس ؾلم النالم  ،وِػى الػازي ان ًغا الؿلم ًٍ اضػف
الؿلٍم الهي العػِق المٍظو الَ مؿػفة هللا  ، فّوال ظاشبي ؾؼ العهّا واالطػة  ،وللػازي مؤلفات هـدّػة زادت
ؾلَ مائـجُ هـجاب  ،واضٌػ مؤلفاثي وثعاهّفي واًمٌا ثفسّػى النبّػ المسمَ بـ ـ (مفاثّس الغّب ) الغي هصن بععد
دراسجي هاهمٍذج للجفسّػ الؿكلُ  ،ثٍفُ فُ ًػات ٍِم ؾّع الفعػ سوة ( ً606ـ) .





ِكؽ ًغا الجفسّػ فُ خمان مرلعات هبار  ،وثعل االلٍال ؾلَ اهي لم ِجمي وثجؿارض االلٍال فُ المٍاضّؽ الغي
اهجٌَ إلّي فُ ثفسّػى  ،وزُء من اثمي بؿعى؛ وِػزؽ الغًبُ (اهي هـجب ثفسّػى إلَ سٍرة االهبّاء ) فصػع بي
بؿعى ضٌاب العِن الظٍبُ  ،ولنوي لم ِجمي  ،فاثَ بؿعى هرم العِن الكامٍلُ فاثمي  ،ولع ِنٍن الظٍبُ لع اثمي
 ،وهـجب الكامٍلُ ثجمة اطػى لي .
ومّؼة ًغا الجفسّػ البارزة هـدّػة االسجعػاد فُ الؿلٍم الػِاضّة  ،والعبّؿّة  ،والفلنّة  ،والفلسفّة  ،شجَ
ًواك من لال فّي ( ان فّي هو ؾلم اال الجفسّػ )  ،وِصمو ابن ؾاضٍر ؾلَ من ِعلق ًغا الكٍل وِفوعى  ،هما
ثمّؼ بنـدػة االسجعػاد فُ مباشح االلٌّات ؾلَ همط اسجعالالت الفالسفة الؿكلّة ؛ فٌغا الجفسّػ مٍسٍؾة ؾلمّة
فُ ؾلم النالم  ،وفُ ؾلٍم النٍن والعبّؿة  ،لغلم فكع اًمّجي إلَ شع بؿّع هـجفسّػ للكػان النػِم .

