
 :في التفسير أصل االنحراف

 

 

كان  لنا إذا، وقبعدما علمنا قيمة التفسير بالمأثور وأهميته، تناولنا التفسير بالرأي

راعي ، وتهذا الرأي  مستَّنِدٌ على أسس منهجية ولغوية ال تخالف الكتاب والسنة

يح ل صحتفسير  السلف، فهو تفسير بالرأي المحمود، وإالّ فهو رأي مجرد عن دلي

لِّه وكنفه، ظهرت ونشأ ت أو استدالل صحيح، وهو الرأي المذموم؛ وتحت ّظِ

يع أن نستطاتجاهات منحرفة في تفسير القرآن، كان لها أثر سلبي في واقع األمة، و

عا، مونا نجمل أصل االنحراف في سببين: هما الخطأ في الدليل أو المدلول، أو يك

  :ْحدَاهَُماإ :ْينِ أُ ِمْن ِجَهتَ أَْكثَُر َما فِيِه اْلَخطَ بقوله:  هـ(728)وقد نبه على هذا ابن تيمية

ُروا اْلقُْرآَن قَْوٌم فَسَّ : ثَّانِيَةُ ْيَها. و الآِن َعلَ قُرْ قَْوٌم اْعتَقَدُوا َمعَانَِي ثُمَّ أََرادُوا َحْمَل أَْلفَاِظ الْ 

غُ أَْن يُِريدَهُ بَِكََلِمِه َمْن َكاَن مِ  ِد َما يَُسّوِ نََظٍر  ِة اْلعََرِب ِمْن َغْيرِ ِقيَن بِلُغَلنَّاطِ ا نْ بُِمَجرَّ

ِل َعلَْيِه َواْلُمخَ   . ِب بِهِ اطَ إلَى اْلُمتََكلِِّم بِاْلقُْرآِن َواْلُمنَزَّ

لُونَ  آِن ِمْن ِحقُّهُ أَْلفَاُظ اْلقُرْ ى َما تَْستَ ٍر إلَ نَظَ  َراَعْوا اْلَمْعنَى الَِّذي َرأَْوهُ ِمْن َغْيرِ  :فـاأْلَوَّ

 دَّاَللَِة َواْلبَيَاِن. ال

دَ اللَّْفِظ َوَما يَُجوُز ِعْندَُهْم أَْن يُِريدَ بِِه اْلعََربِيُّ ِمْن َغْيِر نََظٍر  :واْْلَخُرونَ  َراَعْوا ُمَجرَّ

ِليَن َكثِيًرا َما يَْغلَُطوَن فِي  ..إلَى َما يَْصلُُح ِلْلُمتََكلِِّم بِِه َوِلِسيَاِق اْلَكََلِم. َكَما أَنَّ اأْلَوَّ

ِة اْلَمْعنَى الَِّذي فَسَُّروا بِِه اْلقُْرآَن َكَما يَْغلَُط فِي ذَِلَك اْلخرون َوإِْن َكاَن نََظُر  ِصحَّ

لُ  ِليَن إلَى اْلَمْعنَى أَْسبََق َونََظُر اْلخرين إلَى اللَّْفِظ أَْسبَُق. َواأْلَوَّ ِصْنفَاِن: تَاَرةً  :ونَ اأْلَوَّ

 يَْسلُبُوَن لَْفَظ اْلقُْرآِن َما دَلَّ َعلَْيِه َوأُِريدَ بِِه َوتَاَرةً يَْحِملُونَهُ َعلَى َما لَْم يَدُلَّ َعلَْيِه َولَمْ 

بَاِطًَل فَيَُكوُن يَُرْد بِِه َوفِي َكََل اأْلَْمَرْيِن قَْد يَُكوُن َما قََصدُوا نَْفيَهُ أَْو إثْبَاتَهُ ِمْن اْلَمْعنَى 

َخَطُؤُهْم فِي الدَِّليِل َواْلَمْدلُوِل َوقَْد يَُكوُن َحقًّا فَيَُكوُن َخَطُؤُهْم فِي الدَِّليِل اَل فِي 

 (1) اْلَمدْلُوِل.

قَْوٌم اْعتَقَدُوا َمعَانَِي ثُمَّ أََرادُوا َحْمَل أَْلفَاِظ اْلقُْرآِن " إن ما ذكره ابن تيمية بقوله:

هو مبدأ أصيل في  االنحراف لكثير من الفرق المنحرفة، وله أسبابه  ."َعلَْيَها

المتعددة، نجملها في تغير منهج التلقي من الكتاب والسنّة على فهم سلف األمة، 

فالمناهج المنحرفة تأثرت بمناهج عقلية وفلسفية، وروحانية، وسياسية، ثم أسست 

المنحرف بشعار "اعتقد ثم  بعد ذلك فهمها للقرآن الكريم انطَلقا من مبدئها

استدل"، بخَلف أهل السنّة " استدل ثم اعتقد" ويقول في هذا الصدد أبو العز 

 َظنَّه َوَما بِْدَعتِه، على النُُّصوصَ  يَْعِرضُ  اْلبِدَعِ  أَْربَابِ  ِمنْ  فَِريقٍ  ُكلُّ  الحنفي:" بَلْ 

 ثُمَّ  ُمتََشابِه، أنه: قَالَ  َخالَفَه َوَما!!  به تَجَّ َواحْ  وقبله ُمْحَكٌم، أنه: قَالَ  َوافَقَه فََما: َمْعقُواًل 

ى َردَّه، فَه، أَوْ !!  تَْفِويًضا َردَّه َوَسمَّ ى َحرَّ  إِْنَكارُ  اْشتَدَّ  فَِلذَِلكَ !!  تَأِْويًَل  تَْحِريفَه َوَسمَّ
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ِحيحِ، النَّّصِ  َعنِ  يَْعِدلُوا اَل  أَنْ : السنة أَْهلِ  َوَطِريقُ  .َعلَْيِهمْ  السنة أَْهلِ   َواَل  الصَّ

  (2)فََُلٍن. قَْولِ  َواَل  بَِمْعقُوٍل، يُعَاِرُضوه

 وبعض هذه المناهج جعلت العقل عياراً  يقاس عليه النصوص، قال ابن عبد البر

أْيِ َواْلِعيَاُر َعلَْيِه : هـ(463: ت) َواْعلَْم يَا أَِخي أَنَّ السُّنََن َواْلقُْرآَن ُهَما أَْصُل الرَّ

أُْي بِاْلِعيَاِر َعلَى السُّنَِّة بَِل السُّنَّةُ ِعيَاٌر َعلَْيِه، َوَمْن َجِهَل اأْلَْصَل لَْم يُِصِب َولَْيَس  الرَّ

 (3).اْلفَْرَع أَبَدًا

 وهذا المبدأ دخلهم من جهة ادعائهم أن العقول قطعية والنصوص ظنية، قال

تَْستَِقلُّ بِإِْدَراِك َمَصاِلِحَها دُوَن فَعَلَى اْلُجْملَِة: اْلعُقُوُل اَل  :هـ(790: تلشاطبي )ا

اْلَوْحيِ، فَااِلْبتِدَاعُ ُمَضادٌّ ِلَهذَا اأْلَْصِل، أِلَنَّهُ لَْيَس لَهُ ُمْستَنَدٌ َشْرِعيٌّ بِاْلفَْرِض، فَََل 

  (4)يَْبقَى إِالَّ َما ادََّعْوهُ ِمَن اْلعَْقِل.
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