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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مختصر قواعد التفسير

 الثانيالمجلس 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آلو، وصحبو أجمعين.

تنوع القراءات بمنزلة تعدد : قاعدة :تبارك وتعالى-حفظو اهلل بن عثمان السبت،  خالد :الشيخقال 
 .اآليات

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد:
م اليت يذكرىا العلماء يف كَ ومن احلِ  ،يعرب بو باأللفاظ القليلة الدالة على ادلعاين الكثَتة :فالقرآن كما ىو معلوم

أن ىذه القراءات اليت تتنوع يف  :وذلك ،عجازاإل :يذكرون ،تعليل نزول القرآن على سبعة أحرفالكالم على 
وىم يعجزون  ،يصرف ىذا الكالم هبذا التصريفمث  ،يتحداىم أن يأتوا دبثلو -تبارك وتعاىل-اهلل  ،اآلية الواحدة

 .عن زلاكاتو ورلاراتو
 ،وتتنوع ،فإنو يكثر معها ادلعاين ،فإن تنوع ىذه القراءات إذا كانت كل قراءة ربمل معٌت :ومن جهة أخرى

أو تنوع القراءات دبنزلة تعدد  ،بأن تعدد القراءات :وذلذا يقال ؛ويكون ذلك زيادة يف الداللة على األحكام
، [٘ٔ]الربوج: {اْلَمِجيدِ  }ُذو اْلَعْرشِ : يقول -عز وجل-فاهلل ، كل قراءة معٌتلوىذا إذا كان  ،اآليات

}ُذو  :فعلى القراءة األوىل بالضم، ،[٘ٔ]الربوج: }ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد{ :ويف القراءة األخرى ادلتواترةبالكسر، 
وعلى ، فصفة ىذا العرش أنو رليد ،للعرش ؟صفة دلاذابالكسر، تكون اجمليد  ،[٘ٔ]الربوج: {اْلَمِجيدِ اْلَعْرِش 

تنوع القراءات دبنزلة ف ،عز وجل-صفة هلل تكون  بالضم، [،٘ٔ]الربوج:  }ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد{: القراءة الثانية
فبهذا  ،وتلك آية تذكر صفة العرش أنو رليد، أنو رليد -عز وجل-كأن ىذه آية تذكر صفة اهلل ف ،تعدد اآليات

 .كثرة ادلعاينتظهر  
}َبْل : يف القراءة األخرى ادلتواترةبفتح التاء،  ،[ٕٔ]الصافات: َوَيْسَخُروَن{}َبْل َعِجْبَت  :قولو تعاىلكذلك يف و 

أي:  [،ٕٔ]الصافات: }َبْل َعِجْبَت َوَيْسَخُروَن{فبفتح التاء: بضمها،  [،ٕٔ:]الصافات َعِجْبُت َوَيْسَخُروَن{
اهلل أي: [، ٕٔ:]الصافات َوَيْسَخُروَن{}َبْل َعِجْبُت بضمها: ويف القراءة األخرى  ،صلى اهلل عليو وسلم-النيب 

 :ىيو  ،عز وجل-ثبات ىذه الصفة هلل إيها ف القراءةىذه تكون  :وعلى ىذا ،قراءة متواترة :وىي ،تبارك وتعاىل-
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غَت ذلك من  إىل ،(ٔ)((هعجب ربنا من قنوط عباد)) :صلى اهلل عليو وسلم-كقولو   ،أحاديثيف  ،ثابتة بالسنة
}َبْل بالضم:  ىذه اآلية على ىذه القراءة الثانية ؟الذي يدل على ىذه الصفة من القرآنلكن ما ، األحاديث

 [.ٕٔ]الصافات: َعِجْبُت َوَيْسَخُروَن{
كان ذلك من   ،وعادتا إلى ذات واحدة ،ولم يظهر تعارضهما ،إذا اختلف معناىما القراءتان: اعدةققال: 

 .الزيادة في الحكم لهذه الذات
ومل يظهر ، لكن إذا اختلف معناذنا، دبعٌت واحدات تكون القراءفأحيانا  ،اختلف معناذناإذا  القراءتان

كل قراءة تنزل أن   :وإدنا ادلقصود ،القرآن ليس فيو تناقض، فالتناقض :ىذا التعارض ليس ادلقصود بو ،تعارضهما
الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَََّلِة َفاْغِسُلوا }يَا َأي َُّها  :قولو تعاىليف  ،يف آية الوضوء :الً مث :يعٍت ،على حال

، مفعول بو منصوب }فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم{ ،منصوباته هذ، ف[ٙ:]ادلائدة ُوُجوَىُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق{
}َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم ، الباء رلرور حبرف اجلر [ٙ]ادلائدة: }َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم{

، على خالف يف توجيو ىذا اجلر ىنا ،افجاء رلرورً ، معطوف على الرؤوسبالكسر، ، [ٙ]ادلائدة: ُكْم{َوَأْرُجلِ 
}َواْمَسُحوا : ن قراءة اجلرإ :من أىل العلم من يقول، فخرآأو باعتبار معٌت  ،جملاورةوا للمقاربة :ىل ىو

كيف ،  مسح الرجلادلقصود ىو: وأن  ،معطوف على الرؤوس[، بالكسر، ٙ]ادلائدة: ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجِلُكْم{
فتمسح إذا كان عليها اجلورب أو  ،مغطاة ،ما أن تكون مستورةإ ،الرجل ذلا حاالن :قالوا ؟يكون مسح الرجل

فتدل عليها  ،فحكمها الغسل ،تكون مكشوفةما أن إو  ،دلت على ىذه احلال ،فدلت عليها قراءة اجلر ،اخلف
كما   ،اجلمع بُت القراءتُتب :فهنا ىل شنكن أن نقول، بالفتح، [ٙ]ادلائدة: }َوَأْرُجَلُكْم{ :القراءة األخرى ادلتواترة

  ؟واحدوقت بأن الرجل تكون شلسوحة مغسولة يف  :ىو مقتضى ىذه القاعدة
بأن القراءتُت   :ابن جرير يقولف ،رمحو اهلل-ال قول ابن جرير إ ،ومل يظهر تعارضهما ا:نال؛ ألننا قل :اجلواب

كثَت من أىل العلم لردبا مل يفهموا مراد ابن جرير و ، (ٕ)حيث سبسح وتغسل يف آن واحد ،كليهما يف حال الرجل
 ،بأنو رنوز مسح الرجل يف الوضوء :بن جرير قالاوظنوا أن  ،يف كالمو يف التفسَت على ىذه اآلية -رمحو اهلل-

                                                           

وأخرجو ابن ماجو، أبواب السنة، باب فيما أنكرت  ،حديث حسن(: )وقال (ٖٔص )الواسطية، يف العقيدة ة ييمشيخ اإلسالم ابن تذكره  - ٔ
 (.ٕٓٔٛ(، رقم)ٕٖٚ/ٙحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا )(، بلفظ: "ضحك ربنا"، انظر: سلسلة األحاديث الصٔٛٔاجلهمية، برقم )

))عجب قال:  ،صلى اهلل عليو وسلم-عن النيب  ،رضي اهلل عنو-وصفة العجب ثابتة هلل تبارك وتعاىل بغَت ىذا، ففي صحيح البخاري عن أيب ىريرة 
-(، ويف صحيح مسلم، عن أيب ىريرة ٖٓٔٓ، كتاب اجلهاد والسَت، باب األسارى يف السالسل، برقم )اهلل من قوم يدخلون اجلنة يف السالسل((

، كتاب األشربة، باب إكرام الضيف وفضل ))قد عجب اهلل من صنيعكما بضيفكما الليلة((قال:  -صلى اهلل عليو وسلم-أن النيب  ،ضي اهلل عنور 
 (.ٕٗ٘ٓإيثاره، برقم )

 (.ٕٙ-ٔٙ/ٓٔ) تفسَت الطربي :انظر - ٕ
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أشد من قول القائلُت  :يعٍت ،يعد قولو يف ىذا الباب من أشد األقوال -رمحو اهلل-أن ابن جرير  :والواقع
 ،مع أن عامة أىل العلم حينما يذكرون مسألة ادلسح ،أشد من قول اجلمهوريعٍت:  ،وىذا عجيب ،بالغسل

 ،وتأملوا فيو ،وا كالموؤ واقر  ،ما يقصد ىذا ر، وابن جريىل السنةمن أ ال ابن جريرإمل يقل بو  ون:يقول
لردبا  ونبوفيها ما فيها شلا ي ،عالقلألوضار واأل الً الرجل دلا كانت زلأن  :يرىابن جرير ف ،ستجدون ما ذكرتف

ممكن ف ،خبالف األعضاء األخرى ،ليكون ذلك أبلغ يف غسلها ؛هايأهنا مع الغسل سبرر اليد عل :يرى ،عنو ادلاء
يكون ذلك أبلغ يف إيصال ل ؛اجلمع بُت الغسل وادلسح :فَتى ،وتغسلها بدون إمرار اليد ،أن تضعها ربت ادلاء

ذا هب وقولو كما ترون ،مسح الرجل يف الوضوء رنوز :فهموا أن ابن جرير يقول كثَت من أىل العلمو  ،ادلاء
 .مقارنة بقول اجلمهور ،التشديد
كل قراءة إىل  إذا عادةما  :خبالف ،وعادت إىل ذات واحدة ،ومل يظهر تعارضهمابقولنا: ىذا ادلراد  :فالشاىد

 }َبْل َعِجْبَت َوَيْسَخُروَن{، بالضم، و[ٕٔ]الصافات: َوَيْسَخُروَن{ َعِجْبتُ }َبْل كقولو:  ،ذات أخرى
 {اْلَعْرِش اْلَمِجيدِ }ُذو وقولو:  ،يف اهلل هوىذ ،صلى اهلل عليو وسلم-يف النيب  ههذف ،[ٕٔ]الصافات:

إىل  وأتعود إىل ذات واحدة فهل ىذه بالضم، ، [٘ٔ]الربوج: }ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد{، بالكسر، و[٘ٔ]الربوج:
يف فيكون ىذا من باب الزيادة  ،تعود كل قراءة إىل ذات واحدة :لكن ىنا يف ىذه القاعدةإىل ذاتُت،  ؟ذاتيُت

أو   ،كان صفةسواء   ،ادلعٌت :وإدنا أقصد ،لزوم احلكم الشرعي الفقهي :باحلكم ىناوال أقصد ، الذات هحلكم ذلذا
 .ذلكغَت أو  ،افقهيً  اكان حكمً 

}َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُىَو َأًذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِفي  قولو تعاىل:يف وىذا حكم فقهي،  :ذلك مثال
 :وأصلها ،}َحتَّى َيطََّهْرَن{: يف القراءة األخرى ادلتواترة، [ٕٕٕ]البقرة: تَّى َيْطُهْرَن{اْلَمِحيِض َوََل تَ ْقَربُوُىنَّ حَ 

}َوََل فقولو:  ،رأة احلائضوىي: ادل ،القراءتان تعودان إىل ذات واحدةفهل  ،الطلب :فيها معٌته هذف ،يتطهرن
  ؟نرْ هُ طْ يَ  :ما معٌت، تَ ْقَربُوُىنَّ َحتَّى َيْطُهْرَن{

بشيء  ،ىذا يكون بفعلها، }َحتَّى َيطََّهْرَن{وقولو:  ،من انقطاع الدم ال بد ،القراءة على انقطاع الدمدلت ىذه 
 .الغسل ؟ما ىو ،تتطلبو

كان ذلك من الزيادة يف احلكم   ،وعادت إىل ذات واحدة ،ومل يظهر تعارضهما ،القراءتان إذا اختلف معناذناف
 ؛غتسالاال :والثاين، انقطاع الدم :األول ،ىاؤ من أمرين حىت زنل وط ال بدأنو  :فعرفنا من القراءتُت ،ذلذه الذات
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إذا حصل  :فبعض أىل العلم يقول، (ٖ)وذلذا تعرفون كالم أىل العلم فيما ورد من أنو يتصدق بدينار أو بدينارين
نصف رواية: ب، ويف بدينارأنو يتصدق : اليت ورد فيها والرواية الثانية ،يتصدق بدينارينف ،الوطء قبل انقطاع الدم

أخف من  ولكن ،هذا ال رنوزف ،ىذا زنمل على أنو إذا حصل الوطء بعد انقطاع الدم وقبل الغسل :قالوا دينار،
 : أنو محل على ىذا وىذا.الشاىد، فالوطء حال احليض

مْ : خر يف قصة ذي القرنُتآمثال   ِس َوَجَدَىا تَ ْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة{}فَأَتْ َبَع َسَبًبا * َحتَّى ِإَذا بَ َلَغ َمْغِرَب الشَّ
َئةٍ : معٌتما  ،ٍة{يَ مِ ا}َوَجَدَىا تَ ْغُرُب ِفي َعْيٍن حَ  :يف القراءة األخرى ادلتواترة، [ٙٛ-٘ٛ:]الكهف منتنة  :يعٍت ؟محَِ

ادلاء من األرض اليت يكون فيها  قاع تغَت لونإذا  ،برَ يسميو العامة غَ وىو: ما  ،برَ الغَ ، مثل: متغَتة سوداء
 .اللون والرائحة طينة متغَتة :يعٍت ،مسودوىو:  ،لو رائحةفيكون  ،طول ادلكث

، القراءتُت اختلف معناذنا، ف}ِفي َعْيٍن َحاِمَيٍة{ :ويف القراءة األخرى، }َوَجَدَىا تَ ْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة{فقولو: 
 ،ذلك من باب الزيادة يف احلكم ذلذه الذات كانف ،العُت :يوى ،وعادت إىل ذات واحدة ،ومل يظهر تعارضهما

ومن ، صفتها أهنا حارةمن فهذه العُت ، فهذا من باب زيادة الصفة ،احلكم ال يقصد بو فقط احلكم الشرعيف
 .والرائحة ،يف طينتها :يعٍت ،صفتها أهنا منتنة متغَتة اللون

 التفسير.طريقة  :المقصد الثانيقال: 
 .ن لم تكن فاللغويةإف، فإن لم تكن فالعرفية ،على المعاني الشرعية ألفاظ الشارع محمولة: قاعدة

 ؟ادلعاين الشرعية دلاذا ربمل على، ألفاظ الشارع ربمل على ادلعاين الشرعيةف ،منو ال بدىذا تكون هبذا الًتتيب، و 
 ،أن كل متكلم زنمل كالمو على عرفو :واألصل ،ألن كالم الشارع يف الشرعيات ؛ربمل على ادلعاين الشرعية

و ، فإنغَتىم أو ةويذكرون بعض ادلصطلحات ادلشًتكة بينهم وبُت غَتىم من أىل البالغ ة،حينما تقرأ للنحاف
 .النحاةرنب أن ربمل مصطلحات ىؤالء الناس على عرف 

اللفظ ادلفيد  :ىو النحاةعن  الكالمف، غَت الكالم عند الفقهاء، و لغويُتغَت الكالم عند ال ةفالكالم عند النحا
كل ما يتلفظ بو اإلنسان يقال   :لكن عند الفقهاء، النحاةهذا الكالم عند ، ففائدة أن زنسن السكوت عليها

هذا ف ،إن جاء زيد :قالف ،لو تكلم يف الصالةف ،وال زنسن السكوت عليو ،غَت مفيد افلو قال كالم، كالم  :لو
 يقول ابن مالك: ،ألنو مل يفد فائدة زنسن السكوت عليها ؛عند النحاة اكالمً ليس  

                                                           

باب  ،صلى اهلل عليو وسلم-(، والًتمذي، أبواب الطهارة عن رسول اهلل ٕٗٙ) برقمأبو داود، كتاب الطهارة، باب يف إتيان احلائض،  أخرجو - ٖ
عز -(، والنسائي، كتاب الطهارة، باب ما رنب على من أتى حليلتو يف حال حيضتها بعد علمو بنهي اهلل ٖٙٔ) برقمما جاء يف الكفارة يف ذلك، 

صحيح أيب  (. وصححو األلباين يفٓٗٙ) برقم، باب يف كفارة من أتى حائضا، (، وابن ماجو، أبواب الطهارة وسننهاٜٕٛ) برقمعن وطئها،  -وجل
 .(ٕٚ٘) برقم(، ٘ٔ/ٕ) ،داود
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 *** ....................... ستقماكالمنا لفظ مفيد ك
ىذا كالم يبطل  :قالوا ،ن جاء زيدٌ لو قال: إ :يقولونلفقهاء الكن ، ستقم أنتيعٍت: استقم، افائدة أي: ك
دلا تقرأ غَت فحينما تقرأ للفقهاء  ،يعلم :وىو ،اعمدً الكالم يف الصالة يبطلها إذا كان ؛ فلهذا يقولون: الصالة
 .، وىكذا غَت ذلكلغَتىم

أو  أو فعل من قول -صلى اهلل عليو وسلم-كل ما ثبت عن النيب : يوى ،عند احملدثُتسنة تعريف اللما تقرأ ف
 ، ىي:الفقهاء يف السنةالكالم عند ف ،ودلا يكون الكالم عند الفقهاء يف السنة ،تقرير أو صفة خلقية أو خلقيو

 :وتقول ئ،ط  ما ذبيء زبَُ ، فغَت جازم اما أمر الشارع بو أمرً  :عند األصوليُتو  ،وال يعاقب تاركو ،ما يثاب فاعلو
 .على اصطالحويعٍت:  ،كل متكلم زنمل كالمو على عرفوف ،وكذا ،ىذا غلط ،ال

فكالم الشارع زنمل على ادلعٌت  ،الشرعيات ؟ما ىو عرف الشارع ،فألفاظ الشارع ربمل على عرف الشارع
ة، الثاني اخلطوةفنلجأ إىل  ،ما ذلا معٌت شرعي عند الشارع حىت نفسرىا بو :ىذه اللفظة اأحيانً و  ،الشرعي

 ؛ي نزل عليهم القرآنذلايف عرف ادلخاطبُت  ،ال ؟عرفنا حننىل يف  ؟رفع :أي، فنحملها على ادلعٌت العريف
 ،على عرف حادث :يعٍت ،ال رنوز محل ألفاظ القرآن على اصطالح حادثأنو  :وذلذا سيأيت يف قاعدة أخرى

يقول صاحب نظم مراقي  ،على ادلعٌت اللغوي ؟حنملهاماذا فعندئذ على  ،للمخاطبُت مل يوجد معٌت عريفن فإ
 السعود:

 واللفظ زلمول على الشرعي *** إن مل يكن فمطلق العريف
 *** حبث عن اجملاز يف الذي انُتخب على اجلِلي ومل رنب فاللغوي

ألن لو اإلنسان بدأ كما يفعل بعض أىل  ؛لطالب العلم اوىذا ضروري جدً  ،محل األلفاظ هذه مراتب ثالث يفف
 ،حنن عربلك: قول يو  ،الناس اليومبعض وكما ينادي أفضل، ىذا  :يقولو  ،البدع يفسر القرآن باللغة فقط

فهذا سيشطح يف  ،حنن عرب نفسر دبقتضى اللغة العربية ؟وفهم السلف الصاحل ،بفهم الصحابةلماذا نلزم ف
 .سيأيت بأشياء عجيبة غريبةو  ،الفهم

احلقيقة الشرعية واحلقيقة  :يسمونو ،نعطيكم بعض األمثلة على دوران اللفظ بُت ادلعٌت الشرعي وادلعٌت اللغوي
  :احلقائق ثالثف ،اللغوية

 .حقيقة شرعية -

 .حقيقة عرفيةو  -

 .وحقيقة لغوية -
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من  ،يًتدد زنتمل بُت احلقيقة الشرعية واحلقيقة اللغوية :يعٍت ة،ما يدور فيها اللفظ بُت احلقيقف ،وعرفنا الًتتيب
 و معٌتىل ل ؟احلج ما معناه، [ٜٚ]آل عمران: {َلً }َولِلَِّو َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َسِبي: األمثلة

التدقيق يف  نامقصود ليسو  ،ألداء النسك ؛قصد بيت اهلل احلرام يف وقت سلصوص :ىونعم،  ؟يف الشرع
لكن  ،زلدد لو معٌت عريفليس و  ،لو معٌت شرعياحلج هذا ف ،بيان ادلراد بأقرب طريق :إدنا ادلقصودو  ،التعريفات

  ؟ما معٌت احلج يف اللغة ،فيو معٌت لغوي
على ادلعٌت  ؟هنا ىل حنمل اللفظ الشرعي على ادلعٌت اللغوي أو على ادلعٌت الشرعيف ،القصد مطلقىو: 

}َولِلَِّو َعَلى النَّاِس و: قولنقول يف ف ،فال رنوز أن نفسره بادلعٌت اللغوي ،ألن كالم الشارع يف الشرعيات ؛الشرعي
ألداء  ؛قصد بيت اهلل احلرام يف وقت سلصوص :ىو [،ٜٚ]آل عمران: {َلً ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َسِبي

 .النسك
َماَواِت َواْْلَْرِض َطْوًعا وََكْرًىا{ :قولو تعاىليف و   ،}َولِلَِّو َيْسُجُد{فقولو: [، ٘ٔ]الرعد: }َوِللَِّو َيْسُجُد َمْن ِفي السَّ

قولو فهنا يف  ،اخلضوع :وىو ،لغوي الو معٌت أيضً و  ،ة على األرضهوضع اجلب :معٌت السجود يف الشرع ىو
َماَواِت َواْْلَْرِض{ :تعاىل   ؟على ادلعٌت الشرعي وأ ،حنملو على ادلعٌت اللغويىل  ،}َولِلَِّو َيْسُجُد َمْن ِفي السَّ
 :بعض ادلفسرين فسروهو  ،وعضوال نفسره دبجرد اخل ،وسجود كل شيء حبسبو، على ادلعٌت الشرعي :نقول

ويف   ،ألنو حىت يف دمائو اليت ذبري يف عروقو ؛اوقهرً  اوالكافر سنضع قدرً  ،اادلؤمن سنضع طوعً  :وقالوا ،باخلضوع
بعض العلماء ف ،اوال كثَتً  الً ال سنرج عنو قلي ،عز وجل-قدر اهلل بكل ذلك زلكوم  ،كل ما رنري يف جسمو

 .اخلضوع :ادلقصود :قالوا
اهلل قال  ،واهلل شنكن أن رنعل للجمادات إدراكات ،حبسبوسجود كل شيء و  ،السجودبأن يفسر ذلك  :واألقرب

َنا طَائِِعيَن{: وات واألرضاللسم  -صلى اهلل عليو وسلم-والنيب  [،ٔٔ:]فصلت }اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًىا قَالََتا َأتَ ي ْ
عليو -يف قصة داود  -عز وجل-وقال اهلل ، (ٗ)((دبكة قبل أن أبعث كان يسلم عليّ   اين ألعرف حجرً ))إ :يقول

َر{ :السالم ِبي َمَعُو َوالطَّي ْ  .حينما يقرأ الزبور تردد معو :فهي [،ٓٔ]سبأ: }يَا ِجَباُل َأوِّ
َماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض{: وىكذا يف قولو َماَواِت [، ٔ]اجلمعة: }ُيَسبُِّح ِللَِّو َما ِفي السَّ }َسبََّح ِللَِّو َما ِفي السَّ

 .وات واألرض زنمل ىذا على اجلميعاحينما يضيف ذلك إىل أىل السمف ،[ٔ]احلديد: َواْْلَْرِض{

                                                           

 (.ٕٕٚٚ) برقموتسليم احلجر عليو قبل النبوة،  ،صلى اهلل عليو وسلم-مسلم، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النيب  أخرجو - ٗ
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كما يف صحيح مسلم قال لشجرتُت كما يف   -صلى اهلل عليو وسلم-النيب و  ،(٘)مجاد :حنُت اجلذع وىووكذا 
عز -اهلل  علفهذه األشياء رن ،جاءت كل شجرة سبشيو  تا،نقاداف، (ٙ)((قادا))ان :رضي اهلل عنو-حديث جابر 

 .فنحملو على ادلعٌت الشرعي ا،ذلا إدراكات تليق هب -وجل
ُهْم َماَت َأَبًدا َوََل تَ ُقْم َعَلى قَ ْبرِِه{: الً مث -قولو تعاىلويف  والصالة ذلا ، [ٗٛ]التوبة: }َوََل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمن ْ

يف هذه الصالة ف ،بنية ،ختتمة بالتسبيحادل ،بالتكبَت ةفتتحادل ،األقوال واألفعال ادلخصوصةوىي:  ،معٌت شرعي
ْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْيِل{ :عز وجل-فحينما يقول اهلل  ،الدعاء: ويف اللغة، الشرع  }َأِقِم الصَََّلَة ِلُدُلوِك الشَّ

وحينما  ،الصالة ادلعروفةادلقصود:  ؟الصالة ادلعروفة :ادلقصود بو وأ الدعاء :ىل ىو ؟ما ادلراد بو، [ٛٚ]اإلسراء:
يِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصََلَتَك َسَكٌن َلُهمْ  :عز وجل-يقول اهلل  ُرُىْم َوتُ زَكِّ  {}ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
  ؟يصلي عليهم صالة فريضة أو صالة جنازةىل  ؟ما ادلراد بو ،[ٖٓٔ]التوبة: 

 ؟ادلعٌت الشرعيغَت لما محلناه على ف ،ياللفظ زلمول على الشرع :طيب حنن قلنا ،الدعاء :ادلقصود بو ،ال
اللهم صل )) :فقال ،دلا جاءوا بصدقتهم، (ٚ)((ل أيب أوىفآاللهم صل على )) ؟ما ىو الدليل، لوجود الدليل

-ومل يرد عنو  ،يدعوا ذلم -صلى اهلل عليو وسلم-الناس إذا جاءوا بصدقتهم النيب  فكان ،((أيب أوىفآل على 
 فدل ىذا على أن ادلراد بالصالة ،على أحد جاء بصدقتوفة و عر أنو كان يصلي الصالة ادل -صلى اهلل عليو وسلم

-اهلل  يقولف ،ألنو خالف األصل ؛فهذا إذا دل الدليل على ذلك ،وليس ادلعٌت الشرعي ،ادلعٌت اللغوي :ىنا
نحن ال نأخذ اآلية دبجردىا ف ،[ٖٓٔ]التوبة: َلُهْم{}َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصََلَتَك َسَكٌن  :تبارك وتعاىل

 ،ذلذه النصوص ووإىل فهم ،صلى اهلل عليو وسلم-لكن ننظر إىل ىدي النيب  ،واحتماالهتا من ناحية الداللة
ففهمنا منو  ،ل فالنآاللهم صل على  :قال ،فكان إذا جاء أحد بصدقتو ؟ذلذا اوربقيقً  الً فماذا كان يصنع امتثا

ُهْم َماَت َأبًَدا َوََل تَ ُقْم  قولو تعاىل:لكن يف  ،}َوَصلِّ َعَلْيِهْم{ :قولو تعاىلادلراد من  }َوََل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمن ْ
 ؟ ما ادلقصود بو، [ٗٛ]التوبة: َعَلى قَ ْبرِِه{

 ؟دلاذا يقوم على قربهألنو  ؛َعَلى قَ ْبرِِه{}َوََل تَ ُقْم : لكنو يفهم من قولو ،الدعاء :اويدخل فيو أيضً  ،صالة اجلنازة
ُهْم َماَت َأبًَدا{ قولو تعاىل: :نقولف ،للدعاء لو }َوََل وقولو:  ،صالة اجلنازة : ىييتل، ا}َوََل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمن ْ

 .واهلل أعلم ،فهذا غَت ىذا ،من أجل الدعاء واالستغفار ؛تَ ُقْم َعَلى قَ ْبرِِه{

                                                           

 (.ٖٖٛ٘) برقمو البخاري، كتاب ادلناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم، أخرج - ٘
 .(ٕٖٔٓ) برقممسلم، كتاب الزىد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أيب اليسر،  أخرجو - ٙ
(، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الدعاء دلن أتى ٜٚٗٔ) برقمأخرجو البخاري، كتاب الزكاة، باب صالة اإلمام، ودعائو لصاحب الصدقة،  - ٚ

 (.ٛٚٓٔ) برقمبصدقتو، 
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}ِإْذ قَاَل اللَُّو يَا : يقول -عز وجل-اهلل  ،واحلقيقة اللغوية ،دوران اللفظ بُت احلقيقة العرفيةى عل طيكم مثاالنع
ُرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا{  ،}ِإنِّي ُمتَ َوفِّيَك{فقولو:  [،٘٘:]آل عمران ِعيَسى ِإنِّي ُمتَ َوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطهِّ

وىذا قال بو ه، وجسدو روحأي: أن يأخذه ب ،مستوفيك :يعٍت ،االستيفاء :معناىا ؟الوفاة يف اللغة ما معناىا
، اوجسدً  ا، يعٍت: مستوفيك روحً }ِإنِّي ُمتَ َوفِّيَك{فقولو:  ،من االستيفاء :بعض أىل العلم يف تفسَت ىذه اآلية

يرتفع معها  ،أو مفارقة جزئية ،تنتفي معها احلياة ،مفارقة كليةإما  ،مفارقة الروح للجسد :وادلعٌت العريف للوفاة ىو
}اللَُّو يَ تَ َوفَّى اْْلَنْ ُفَس ِحيَن َمْوتَِها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي : يقول -عز وجل-واهلل  ،النوم :ىوالذي  ،اإلدراك

َها اْلَمْوَت َويُ ْرِسُل اْْلُْخَرى ِإَلى  ى{َمَناِمَها فَ ُيْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَلي ْ  .[ٕٗ]الزمر: َأَجٍل ُمَسمِّ
وعندنا معٌت  ،فعندنا معٌت عريف، }ِإنِّي ُمتَ َوفِّيَك{ :عليو السالم-لعيسى  -عز وجل-فهنا حينما يقول اهلل 

العلماء ف ؟وذنا موجودان، كيف نرجح بُت القولُت يف التفسَت  ؟وعلى الًتتيب الذي ذكرناه دباذا نفسرىا ،لغوي
األصل يف  :القاعدة األخرىوعندنا  ،تقدمي وتأخَتأن فيها  :يدعي فيها بعضهم ،اآليةذلم كالم كثَت بُت ىذه 

أن اهلل  :دبعٌت ،حنمل الوفاة على مفارقة الروح للجسد :فنقول ،حنملو على ادلعٌت العريف :فنقول ،الكالم الًتتيب
 .السالمعليو -مل شنت  :ال فهوإو  ،حالة النوميف رفعو 

ىو:  ،مع وجود قرينة تدل على إرادة ادلعٌت اللغوي ،ادلعٌت اللغويو  الشرعي ادلعٌت بُتمثال على دوران اللفظ 
فعندنا ىذا مثال على محلو  [،ٖٓٔ]التوبة: }َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصََلَتَك َسَكٌن َلُهْم{: قولويف ادلثال الذي ذكرتو 
ُهْم َماَت َأبًَدا َوََل قولو: ف ،اللفظ لو معٌت شرعي أنلوجود قرينة مع  ؛على ادلعٌت اللغوي }َوََل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمن ْ

ُرُىْم قولو: لكن  ،حنملها على ادلعٌت الشرعي ههذ[، فٗٛ]التوبة: تَ ُقْم َعَلى قَ ْبرِِه{ }ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
يِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصََلَتَك َسَكٌن َلُهمْ   اذا؟دل ؟حنملها على ادلعٌت اللغوي هىذ، [ٖٓٔ]التوبة: {َوتُ زَكِّ

فهذا  ،ل فالنآاللهم صل على  :كان يقول  -صلى اهلل عليو وسلم-أن النيب  :وىو ،أو دليل ،لوجود قرينة
 .هو خالف األصلفال إو  ،إذا وجدت القرينة :شرط

 :تنبيهات زنتاج طالب العلم إىل معرفتها يف ىذا الباب ةىنا ثالثو 
حبيث ال يدخل  ،وأن يقف عند ذلك احلد ،على ادلفسر أن ينظر أو يعرف حدود األلفاظ الشرعيةأن  :األول

وأكد  ،رمحو اهلل-ذكرىا ابن القيم  هوىذ ،ا يدخل فيوشل ،من موضوعو اوال سنرج منو شيئً  ،فيو غَت موضوعة
 .يكون بسبب ذلك ،واإلفراط والتفريط ،وكثَت من الشطط يف األحكام ،عليها
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أدخلنا بعض ادلعامالت ف ،سعناه وأدخلنا فيو أشياء ليس من موضوعوو إذا  ،الربا :الً األلفاظ الشرعية مثففي 
 ،(ٛ)ال يف النسيئةإال ربا  :الً قلنا مثو  ،وإذا ضيقناه ،حرمناىا على الناسو  ،أدخلناىا يف الربا ،التجارية ادلباحة

 .ذبارة مباحةو  ،وجعلناىا معامالت مباحة ،أخرجنا أشياء من ادلعامالت الربوية
من األشياء  النبيذ، أخرجنا أنواع الً مثعصَت العنب ادلسكر  ىو :قلناو  ،اإذا ضيقناىا جدً  ،لفظة اخلمر :وكذا

أن ندخل بو أشياء يمكن ف ،وإذا وسعنا اخلمر ،وىذا غلط ،ليست من اخلمر هىذ :وقلنا ،األخرى من الفواكو
ال ف ،دود األلفاظ الشرعيةح من ضبط ال بدف ،يشملها لفظ اخلمر :ونقول ،وحنرمها على الناس ،مباحة

 .نضيقها وال ،نوسعها
فنخرج بعض أنواع الزواج  ،فيمكن أن نضيقها ،حقيقة شرعية ،ىذا مصطلح شرعي :الً كلمة النكاح مثو 

زواج  :الً يعٍت مث ،واعًتاضنا عليو من جهة أخرى ،ادلالحظاتو بغض النظر عن بعض األشياء  ،الصحيح
ىذا عقد  !رنوز يا أخي استغفر اهلل، ال نقول لو: ،ىذا زنا؟ ازواجليس ىذا  ،ال: واحد وقال لو جاء ،ادلسيار

 الكن قد تقتضيو أحيانً  ،ال: نقول ؟لكن ىل ىذا الذي ننصح بو الناس ،الشروطجلميع صحيح مستوف 
 .لكنو نكاح صحيح ،وليس البحث اآلن يف ىذا ،مصلحة ادلرأة

وإال رنلد؟  ،ن كان زلصن يرجمإ :نقولو  ،ونأيت هبذا اإلنسان ،ىل ىذا يعترب زنا ،الزواج بنية الطالقوكذا: 
دلا زنصل بسبب ذلك من  ؛لكن ننهى الناس عنو ،ىذا عقد صحيح مستوف للشروط ،زنابما ىو  :اجلواب

تنطبق عليو النصوص و  ،وال نقول دلن فعلو بأنو زاين ،لكنو ليس بزنا ،كما ال سنفى  ،ادلفاسد الكثَتة واألضرار
 .والوعيد الوارد يف الزنا

، لو وسعنا لفظة النكاح قد ندخل فيو أشياء :الً مث، فالنكاح سندخل فيو أشياء ليست منوحقيقة وإذا وسعنا 
يتفق أن  :لكن أقصد هبذا ،أكثر من شيء يطلق على اطبعً الزواج العريف ف ،بالزواج العريف :بعضهم ا يسميوشل

 ،تزوجهاسأيقول و  ،ويتفق ىو وإياىا ،أو يف أي مكان يف بعض البالد ،و يف اجلامعةتعجبإذا أ ،الرجل وادلرأة
غَت ب نكحت نفسها أشنا امرأة)) :يقول -صلى اهلل عليو وسلم-النيب ، أو كذا، و واحد يعقد لو عليها يذىبو 

 ،وال ربل لو رنوز، وىذا ال ،ىذا زنا :لو فنق، (ٜ)((!فنكاحها باطل !فنكاحها باطل !فنكاحها باطل ،أذن وليها

                                                           

 برقم(، ومسلم، كتاب ادلساقاة، باب بيع الطعام مثال دبثل، ٕٛٚٔ) برقمالبخاري، كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نساء،  أخرجو - ٛ
(ٜٔ٘ٙ). 
باب ما  ،صلى اهلل عليو وسلم-(، والًتمذي، أبواب النكاح عن رسول اهلل ٖٕٛٓ) برقم أبو داود، أول كتاب النكاح، باب يف الويل، أخرجو - ٜ

(، وصححو ٜٚٛٔ) برقموابن ماجو، أبواب النكاح، باب ال نكاح إال بويل، وقال: ىذا حديث حسن، (، ٕٓٔٔ) برقمجاء ال نكاح إال بويل، 
 .(ٜٕٓٚ) برقم(، ٕٙ٘/ ٔاأللباين يف صحيح اجلامع الصغَت وزيادتو )
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من ضبط ىذه احلقائق  ال بدف ،يدخلون فيها أشياء ليست منها ،نكاحال :فالذين يوسعون ىذه احلقيقة الشرعية
 .وال نضيقها فنخرج منها أشياء تدخل ربتها ،فال نوسعها أكثر شلا ربتمل ،الشرعية

كما سيأيت يف قاعدة  ،نزول الوحييف عصر ينبغي أن حنمل ألفاظ الشارع على ما كان متعارف : ادللحظ الثاين
رلمع البنيان  :تطلق على ،يف عرفنا اليوم ،القرية يف اصطالحنا اليومف ،القرية :إذا قيلف ،توضح ىذا إن شاء اهلل

 .ىذا وىذا :القرية تطلق علىف ،يف وقت نزول الوحيأما  ،الكبَت نرلمع البنيا :وادلدينة ،الصغَت
 ؟ما معٌت السيارة يف عصرنا، [ٜٔ]يوسف: }َوَجاَءْت َسيَّارٌَة َفَأْرَسُلوا َواِرَدُىْم فََأْدَلى َدْلَوُه{ قولو تعاىل:وكذا 

 ،القافلة أو الركب الذين يسبقون ،اجملموعة من الناس :ىم ،لكن يف عرف ادلخاطبُت ،ادلركوب ادلعروف :ىي
من  ؛القوم الذين خلفهم فهؤالء تقدموا ىؤالء ،}َوَجاَءْت َسيَّارٌَة{ ،سيارة :يقال ذلم ،رلموعة من الركبفهم: 

ن شاء إوسيأيت ما يوضح ىذا  ،وىكذا ،سيارة :يقال ذلم ،رلموعة من ادلسافرينفهم:  ،أجل أن يردوا على ادلاء
 .اهلل

ألفاظ  والنظر يف قرائن الكالم عند تفسَت ،ومقتضى احلال أنو ينبغي مراعاة السياق :وىو ،ادللحظ الثالث
 ،عن السياق الذي وردت فيو اما نأيت إىل اللفظة دبجردىا ونفسرىا بعيدً  :يعٍت، وضم النظَت إىل نظَته ،الشارع
 ،سياق التكرمييف هل ىذه جاءت ف ،[ٜٗ]الدخان: }ُذْق ِإنََّك َأْنَت اْلَعزِيُز اْلَكرِيُم{: الً مث -قولو تعاىلففي 

يف  عزيزالمع أن لفظة ، والتبكيت ،والتحقَت لو ،يف مقام اإلىانة هىذ ،ال ؟ما شاء اهلل أنت عزيز وكرمي: لول اويق
 .وليس ىذا ىو ادلراد ىنا ،والعطاء ،والبذل ،صاحب اجلود :الكرمي ىوو  ،صاحب العزةتعٍت:  أصل معناىا

ما ادلراد  ،[ٕٗ]النساء: }َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء{قال تعاىل:  ،فيما زنرم من النساء ،نظر إىل آية النساءوا
فإنو  ،فإذا أخذنا سبايا من الكفار ،[ٕٗ]النساء: }ِإَلَّ َما َمَلَكْت َأْيَمانُُكْم{، ذوات األزواج :يعٍت ؟باحملصنات

مث بعد ذلك ولو   ة،يضحبتربأ تس ،مسألة االسترباءيف وعند ذلك على كالم ألىل العلم  ،ينقطع حبل الزوجية
 َأْن يَ ْنِكَح اْلُمْحَصَناتِ  َلً }َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطوْ  :قالمث  ،يطأىا من صارت لو كانت ذات زوج

}َفِمْن َما َمَلَكْت َأْيَمانُُكْم ِمْن فَ تَ َياِتُكُم  ،احلرائر احملصنات ىنا؟ما ادلراد ب ،[ٕ٘]النساء: {اْلُمْؤِمَناتِ 
{: قال، مث [ٕ٘]النساء: اْلُمْؤِمَناِت{ فَِإْن َأتَ ْيَن } ،تزوجن :يعٍت ؟نّ صِ حْ ما معٌت أُ  ،[ٕ٘]النساء: }فَِإَذا ُأْحِصنَّ

كيف لفظة   فانظر! ،احلرائر :يعٍت [،ٕ٘]النساء:  {ِمَن اْلَعَذابِ بَِفاِحَشٍة فَ َعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت 
وكذا:  ،وضم النظَت إىل نظَته ،ومقتضى احلال ،من مراعاة السياق ال بدف !؟بسبب السياق واحدة يتغَت معناىا

 .نظر يف القرائنال
 .عليو ن كان ظاىر السياق َل يدلإو  ،التفسير فيقول الصحابي مقدم على غيره : قاعدةقال: 
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فإنو ال يلتفت إىل قول أحد  -صلى اهلل عليو وسلم-التفسَت إذا ثبت عن النيب أن  :يوى ،حنن عندنا قاعدة
فإننا ال نرد أقوال  م،جاء بعدى نوعارضو قول أحد شل ،إذا ثبت التفسَت عن الصحايب :اىنا أيضً و  ،سواه

 .ولو كان ظاىر السياق ال يساعد على قول الصحايب ،صلى اهلل عليو وسلم-الصحابة لقول أحد بعد النيب 
}ُقْل َأرََأيْ ُتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اللَِّو وََكَفْرُتْم بِِو َوَشِهَد َشاِىٌد ِمْن بَِني : يقول -عز وجل-اهلل  :الً نعطيكم مثا

}ُقْل َأرََأيْ ُتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد : قال ،مكية ىذه اآلية، [ٓٔ]األحقاف: ِإْسَرائِيَل َعَلى ِمْثِلِو َفآَمَن َواْسَتْكبَ ْرتُْم{
الشاىد ىو  :بن األجدع يقول فمسروق، }وََكَفْرُتْم بِِو َوَشِهَد َشاِىٌد ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل{ ،القرآن :يعٍت، اللَِّو{

ثبت عن سعد بن أيب لكن ، (ٓٔ)التوراة أهنا من عند اهلل :يعٍت ،شهد على مثلويعٍت:  }َعَلى ِمْثِلِو{ ،موسى
، (ٔٔ)بن سالم أن ىذه اآلية نزلت يف عبد اهلل :بن مالك عن عوف اوأيضً  ،وعن عبد اهلل بن سالم ،وقاص

السياق ىل فانظر!  ،يف مكةنازلة وىذه اآلية  ،بعد اذلجرة يف ادلدينةأسلم  ،رضي اهلل عنو- بن سالم هللاعبد و 
فهل نأخذ بقول  ،على قول التابعُت ؟قول ىؤالء الصحابةعلى  أو ،قمسرو  :وىو ،يساعد على قول التابعي

نزلت ىذه  يفّ يقول: م وعبد اهلل بن سال ،ىم أعلم الناس يف القرآنن يذلاالتابعي ونًتك قول ىؤالء الصحابة 
 .(ٕٔ)اآلية

 .أعلم دبعاين القرآن مألهن ؛ن كان السياق ال يساعد عليوإو  ،نأخذ بأقوال الصحابة :نقولف
من القرآن ما ينزل قبل وقوع  :فيمكن أن نقول ،من الناحية الصناعية يف ىذا العلم ،ناحية التخريجأما من و 

قبل وقوع  قد ينزل بعض القرآنف ،أو ما يتعلق بو ،وإدنا مقتضاه ،أقصد باحلكم احلكم الفقهيوال  ،حكمو
بُ َر{}َسيُ ْهَزُم : قولو تعاىليف  يعٍت ،ن شاء اهللإوسيأيت ما يوضح ىذا  ،حكمو  ،[٘ٗ]القمر: اْلَجْمُع َويُ َولُّوَن الدُّ
 وال ،عو ما فيو مج ؟أي تولية الدبر ،يف مكةىذا  ؟ربأي د؟ و أي مجعكنت أقول:  :يقول -رضي اهلل عنو-عمر 

}َسيُ ْهَزُم  :وىو يقول ،بدريوم يثب يف الدرع يف  -صلى اهلل عليو وسلم-حىت رأيت النيب  :يقول ،فيو جيوش
بُ َر{اْلَجْمُع   .ووقعت يف يوم بدر، يف مكة فنزلت اآلية، (ٖٔ)[٘ٗ]القمر: َويُ َولُّوَن الدُّ

السورة  ،[ٕ]الكوثر: }َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر{ :قولو تعاىليف كما  ،بعض األمثلة اليت قد ال نسلم هبا وىناك
يف إال وىذا ما كان  ،والنحر لألضاحي ،حدث عن صالة العيدتألهنا ت ؛ىذه اآلية مدنية :لو فبعضهم يق ،مكية

                                                           

 (.ٕٓٔ/ ٕٕ) ،أخرجو الطربي يف تفسَته - ٓٔ
 (.ٕٖٔٛ) برقم ،رضي اهلل عنو-البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب مناقب عبد اهلل بن سالم  أخرجو - ٔٔ
(، وقال: ٖٖٓٛ) برقم ،رضي اهلل عنو-باب مناقب عبد اهلل بن سالم  ،صلى اهلل عليو وسلم-الًتمذي، أبواب ادلناقب عن رسول اهلل  أخرجو - ٕٔ

 (.ٔٔ٘وانظر: ضعيف سنن الًتمذي )ص: ، ىذا حديث غريب إدنا نعرفو من حديث عبد ادللك بن عمَت
 (.ٕٓٙ/ ٕٕ) تفسَتالطربي يف  أخرجو - ٖٔ
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}ُقْل ِإنَّ َصََلِتي ما يف قولو: ، ك}َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر{قولو: وإدنا  ،ليس ىذا معٌت اآلية الً أصال،  :نقول ،ادلدينة
 :لو سلمنا أن ادلقصود بولكن فهذا ىو ادلعٌت،  ،[ٕٙٔ]األنعام: َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِلَِّو َربِّ اْلَعاَلِميَن{

إىل غَت ذلك من  ،وال مانع من ىذا ،ىذا شلا نزل قبل تشريع احلكم :فنقول ،وذبح األضاحي ،صالة العيد
 .األمثلة

ى :قولو تعاىلو  ىذه اآلية يف  :بعضهم يقول ،[٘ٔ-ٗٔ]األعلى: َوذََكَر اْسَم رَبِِّو َفَصلَّى{*  }َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّ
  ؟دلاذا ،لكنها نازلة يف ادلدينة ،سورة مكية

ى{فقولو:  ،تحدث عن صالة عيد الفطرتا ألهن :قالوا ، }َوذََكَر اْسَم رَبِِّو{ ،زكاة الفطر: ، أي}َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّ
ى{}َقْد َأفْ َلَح َمْن بل:  ،ليس ىذا ىو ادلراد :نقولف ،صالة العيد :يعٍت ،}َفَصلَّى{ ،ىذا التكبَت قبل العيد  ،تَ زَكَّ

بأن ىذه يف صالة  :لكن لو قلنا ،}َوذََكَر اْسَم رَبِِّو َفَصلَّى{ ،وطهرىا باإلشنان والعمل الصاحل ،زكى نفسوأي: 
ىذا من الناحية فانظر!  ،وال مانع من ىذا ،ىذا شلا نزل قبل تشريع احلكم :نقولف ،زكاة الفطريف و  ،العيد

 ؟!الصناعية كيف خنرج ىذه األشياء
حداث قول ثالث إإذا اختلف السلف في تفسير اآلية على قولين لم يجز لمن بعدىم  :قاعدةقال: 

 .يخرج عن قولهم
يعود بالتخطئة على  :يعٍت ،حداث قول ثالث سنرج عن قوذلمإ مل رنز دلن بعدىم :هبذا القيدو ذا الضابط هب

جاء و  ،اختلفوا على قولُت ،أو السلف ،الً الصحابة مث :يعٍت ،ىذا أشبو ما يكون خبرق اإلمجاعألن ؛ القولُت
أي:  ،أو معنيُت ،ذبمع األمة على معٌتو  ،ارنمعو أن ؤالء ذل شنكن الفنقول:  ،القولُت ئثالث سنط واحد بقول

اجتمعوا على اخلطأ ف ،وما عرفوا ىذا ادلعٌت الذي جئت بو ،ادلعاين هافًتقت األمة على ىذ ،على قولُت اختلفوا
لكن شنكن أن يأيت إنسان بقول رنمع فيو ، (ٗٔ)ال ذبتمع ىذه األمة على ضاللةألنو  ؛شنكن الىذا  ،يف قوليهم

ىل البسملة من  :اختلفوا :الً لو قال أحد مث :مثل ،عن أقواذلم اال يكون خارجً  ،ل فيوبقول يفصّ  ،بُت األقوال
شنكن لقائل أن  ؟ليست فيهاأو من السورة  :ىي ،ىل البسملة يف أوائل السور ؟الفاربة أو ليست من الفاربة

ال و  ،منها :فهي ،أو من الفاربة ،البسملة آية فيها من السورة فمن قرأ بقراءةٍ  ،بأن ذلك حبسب القراءة :يقول
 :كما قال يف ادلراقي  ،والسنة وادلستحب أن يقرأىا ،افإنو لو إسقاطه ،ومن قرأ بقراءة ال تكون منها ،يًتكها إذا قرأ

 .وذلك للوفاق رأي معترب***  ظروبعضهم إىل القراءة ن

                                                           

(، ٜٖٓ٘) برقم(، وابن ماجو، أبواب الفنت، باب السواد األعظم، ٖٕ٘ٗ) برقمأبو داود، أول كتاب الفنت، ذكر الفنت ودالئلها،  أخرجو - ٗٔ
 (.ٙٛٚٔ) برقم(، ٖٚٙ/ٔوحسنو األلباين يف صحيح اجلامع الصغَت وزيادتو )
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 .هبذه الطريقةالقول الثالث إذا كان  ،شكال فيوإهذا ال ف ،يجمع بُت ىذه األقوالف
فهذا  ،القول الصحيح :وىذا القول اجلديد ىو ،ما فهمواو  ،أخطئواكل ىؤالء   :يقول، و ثالث أما أن يأيت بقولو 

 ،ىذا بعض من يتكلم على التفسَت العلمي اليوم يقع يفولألسف  ،طأ اخلىلإمجيع األمة نسبة ألن فيو  ؛مردود
مُت بأقوال حنن غَت ملز  !يا أخي :لك ويقول ،بطالوتعود عليها باإل ،ويأتون بأشياء تنقض أقوال السلف

 !؟أال سنالف أقوال السلف :وبشرط ،أقوال السلف ىلإرجع او انظر أقوال السلف، يل:  تقول دلاذاأنت  ،السلف
ونفهم ما  ،حنن نفسر حبسب ادلعطيات اليت عندنا يف عصرناو  ،معطياهتم يف زماهنم وعصرىموا حبسب ر ىم فس

  ،ىذا مستحيل، اأبدً  شنكن الىذا ال،  :لو نقولف ،اهلل يأجرىم ،وىم يؤجرون ،سلطئُت نوقد يكونو  ،مل يفهموه
ادلعٌت  ىوىذا  :تقولوتأيت أنت و  ،ىا خطأو فهمو قرون ما فهموا اآلية  من ةأم ،كيف ذبمع األمة على خطأ

وال يقول  ، شنكنالهذا ف ،كلها غلط  ،على عشرة أقوالفيها اختلفوا وإن  خطأ، وكل األقوال السابقة ،الصحيح
وما  ،وخرق اإلمجاع ،فيما يتعلق باإلمجاع ،ومسائل تتعلق دببادئ العلوم ،وقدر السلف ،ىذا من يعرف السلف

 .أشبو ذلك
َرْت َأْبَصارُنَا{ }َوَلوْ : الً ففي قولو تعاىل مث َماِء َفظَلُّوا ِفيِو يَ ْعُرُجوَن * َلَقاُلوا ِإنََّما ُسكِّ  فَ َتْحَنا َعَلْيِهْم بَابًا ِمَن السَّ

السلف اختلفوا على ف ، بالتخفيف،}َلَقاُلوا ِإنََّما ُسِكَرْت َأْبَصارُنَا{ :يف القراءة األخرى ،[٘ٔ-ٗٔ]احلجر:
َماِء َفظَلُّوا ِفيِو يَ ْعُرُجوَن{}َوَلْو فَ َتْحَنا َعَليْ  :قولُت  .لوا يعرجون إىل السماءظأن ادلشركُت  :يعٍت ،ِهْم بَابًا ِمَن السَّ

َرْت ، ادلشركُت :يعٍت ،}َلَقاُلوا{ ،والناس يروهنم يصعدون ،ادلالئكة :يعٍت ،لوا فيوظ :وادلعٌت الثاين }ِإنََّما ُسكِّ
}َوَلْو َجاَءتْ ُهْم ُكلُّ آيٍَة  :يذكر مكابرة ىؤالء أهنم ال شنكن أن يؤمنوا اهللف ،ىذا على سبيل ادلكابرة ،َأْبَصارُنَا{

ىم  ،ليس على سبيل ادلكابرة ،ال :عجاز بعضهم يقولأصحاب اإلف ،[ٜٚ]يونس: َحتَّى يَ َرُوا اْلَعَذاَب اْْلَلِيَم{
 ،تغربونسسي ،فإذا صاروا إىل ظلمة ،يصَتون إىل ظلمة ،يفارقون الغالف اجلويو  ،دلا يرتفعون من الغالف

وكالم السلف  ،يدل على أنو يف ادلكابرةو  ،اهلل يذكر ىذا السياقو  ؟دلاذا ال نبصر ؟أين ذىبت أبصارنا :يقولونو 
ىذا  :قولفن ،عجازفهذا من اإل ،ظلمة تامةال ألن ئا؛يرون شي ال يصَتون ألهنم ؛ال :وىؤالء يقولون ،يف ىذا

 .بطاليعود إىل أقوال السلف باإل ألنو؛ وىذا القول الذي ذكرسبوه غلط ،ليس منوشلنوع، و 
َناَىا بِأَْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعوَن{ :يف قولو تعاىلو  َماَء بَ نَ ي ْ أن ىذا خرب ، بكالم أىل العلم واحد  ،[ٚٗ]الذاريات: }َوالسَّ

أن  : ادلستقبلد يفىذا وع :عجاز بعضهم يقولأصحاب اإلو  ،أن اهلل وسعها :وات واألرضاعن خلق السم
أو ما تولد رلرات  ،تولد رلرات جديدة اكوهن  :كالمالىذا  :قولفن ،وتولد رلرات جديدة ،الكون ال زال يتوسع

  ،أن اهلل خلقها فوسع خلقها ،ىذا خرب عن ادلاضيبل  ،فسر اآلية هبذا التلكن  ،قضية ال شأن لنا هبا ،جديدة
وكلهم  ،بطالويعود إليها باإل ،فكيف تأيت بقول سنرق أقواذلم ،يقولون هبذا اوخلفً  اكل أقوال أىل العلم سلفً 
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صلى اهلل عليو -أعلم الناس بالقرآن أصحاب النيب  ،ل األمةه   شنكن ذبَُ ال ،وجئت أنت بادلعٌت الصحيح ،واأأخط
 .، فهذه أمثلة شنكنالهذا ف ،وتأيت وتقول كل ىؤالء ما فهموا ،مث التابعون ،وسلم

في تفسير القرآن بمقتضى اللغة يراعى المعنى اْلغلب واْلشهر واْلفصح دون الشاذ أو  :قاعدةقال: 
 .القليل

من أنفع التفاسَت يف  :وىو ،يف تفسَته اكثَتً   -رمحو اهلل-ىذه القاعدة يرددىا كبَت ادلفسرين أبو جعفر ابن جرير 
األمثلة يف  ويطبق عليها ،دلا يذكر من القواعد ؛وتدريب طالب العلم على صحة النظر يف التفسَت ،تنمية ادللكة

فيجب أن يراعى  ،من أكثر القواعد اليت يرجح هبا بعض األقوال على بعض هوىذ ،يف الكتاب امواضع كثَتة جدً 
فإن ىذا خالف  ،دون ادلعٌت ادلغمور ،الً األكثر تداو و  ،ادلعٌت ادلشهورو  ،ادلتبادر إىل الذىن :يعٍت ،ادلعٌت األغلب

ال إألنو ال رنوز تفسَت القرآن  ؛وال نستجيز غَت ىذا القول: "كثَت من األحيان يقول يف هوذلذا ذبد ؛األصل
رمحو -ىذا الكالم مثل ما يردد  اكثَتً ف ،(٘ٔ)"دون النادر أو القليل أو الشاذ ،العربات لغمن ادلعروف  باألشهر

 .اهلل
ما يربد  :ىو ،د معروفرْ الب َ  ،[ٕٗ]النبأ: بَ ْرًدا َوََل َشَرابًا{ }ََل يَُذوُقوَن ِفيَها :قولو تعاىلفي ف ،األمثلةوأما 

 ينامون يف ال ،انومً  :يعٍت }ََل يَُذوُقوَن ِفيَها بَ ْرًدا{: وبعضهم يقولون ،وغَته برودة اذلواء ،برودةأي:  ،اجلسم
أن الربد يقال  :أو شواىد ،ويوجد لو شاىد ،ىذا موجود يف اللغة وا:قال ؟من أين ىذا ادلعٌت جاء ،(ٙٔ)رالنا

  ؟فماذا يفعل ،وذلك أن اإلنسان إذا كان يعاين من شدة العطش ،للنوم
فيطفئ ذلك شدة  ،ماين ؟إذا أشتد عليو العطش ماذا يفعل الً مث الصائمف ،عليو ذلك حر العطش در  ب َ فيُ  ،ينام

 ،ىل ىذا ىو ادلعٌت ادلشهور ادلتبادر ، ينامونال ،النوم :ادلقصود وا:قال ،}ََل يَُذوُقوَن ِفيَها بَ ْرًدا{، فقولو: العطش
  ؟لكن ىل ىذا ىو ادلعٌت ادلشهور، ن كان ىذا لو وجو يف اللغةإو 

وإدنا رندون  ،فال رندون فيها ما يربد أجسامهم ،هم يف محيمف ،اجلسم ما يربد :الربد :ادلعٌت ادلشهور ،ال :اجلواب
 .فنحمل اآلية على ىذا ادلعٌت ادلشهور ادلتبادر إىل األذىان عند اإلطالق ، زنرقهاال

 ِفي }ََل يَ تَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َلْيَس ِمَن اللَّوِ  : قولو تعاىلويف
ُهْم ت ُ  ُقوا ِمن ْ  يف قولو: -رضي اهلل عنهم- الكالم الذي يقولو السلفف ،[ٕٛ]آل عمران: َقاًة{َشْيٍء ِإَلَّ َأْن تَ ت َّ

ُهْم تُ َقاًة{} ُقوا ِمن ْ من أجل دفع صائلتهم  ؛بادلالطفة ذلمو  ،بالكالم اجلميلو  ،بادلصانعة بالقول :يعٍت ِإَلَّ َأْن تَ ت َّ

                                                           

 .(ٕٕٖ/ٕٔانظر: تفسَت الطربي ) - ٘ٔ
 (.ٖٙٔ/ٕٗ) ادلصدر السابقانظر:  - ٙٔ
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قرابة فتصلو  ال أن يكون بينك وبينوإ :يقول -رمحو اهلل-قتادة و  ،ذلم ةبادلدارا :يعٍت ،وشرىم عن ادلسلمُت
ُهْم تُ َقاًة{ ،ف ادلعٌت ادلتبادر إىل األذىانالال أنو خإن صح يف اللغة إىذا و  ،(ٚٔ)لذلك ُقوا ِمن ْ يعٍت:  }ِإَلَّ َأْن تَ ت َّ

 .تتقيو بشيء من ادلصانعة وادلالينة بالقول
 .ن في الخطابيتحمل نصوص الكتاب على معهود اْلمي: قاعدةقال: 
أولئك  :األميُتب وادلقصود ،ربمل نصوص الكتاب على معهود األميُت يف اخلطاب :قاعدة عظيمة ومهمةىذه 

كيف يفهمون   ؟م يف اخلطابدىفما ىو معهو  ،صلى اهلل عليو وسلم-القرآن من أصحاب النيب ب الذين خوطبوا
رف ما وقع من عوهبذا ن ،مدىفتحمل على معهو  ؟أو من ىذا اخلطاب ،أو من ىذا الًتكيب ،من ىذا اللفظ

 :فمن ذلك، ن ينتسب إىل ىذه األمةشللدى طوائف  -تبارك وتعاىل-أخطاء واحنرافات يف تفسَت كالم اهلل 
ال يدل  ألفاظ القرآن على معانٍ محل  لوا يفوسبحّ  ،الذين أضافوا إىل القرآن كل علم للمتقدمُت وادلتأخرينأولئك 

 .أنو متضمن جلميع العلوم :باعتبار ،عليها
أنو رنب االقتصار يف فهم القرآن على كل ما يضاف علمو إىل العرب  :ىذه القاعدة ينبٍت على :اوىكذا أيضً 

هناك ف، رمحو اهلل- (ٛٔ)كما يقول الشاطيب  ،فبهذا يوصل إىل علم ما أودع فيو من األحكام الشرعية ،خاصة
 .ن شاء اهللإكما سيأيت   ،لم  حساب اجلُ  :مثل ،أشياء ال سبت للعرب بصلة

فيأيت بعض الناس إىل احلروف ادلقطعة يف  ،من األلف إىل الياء ،رف يعطى قيمة عدديةحكل   :لم  حساب اجلُ ف
قيام  ،تبقى إىل كذا ،األمة تعيش إىل كذا :فيقول ،وبعض الوقائع ،ويستخرجون منها عمر األمة ،أوائل السور

حساب  :يعٍت ،لم  حساب اجلُ  :يقال لوذي لا، بعلى ىذا النوع من احلسا بناءً  ،الساعة سيكون يف وقت كذا
وذلذا ذبدون يف بعض ؛ ومئات ،وعشرات ،حادآ ها:ففي ،وىكذا، ٕ رقم :تعٍت ب ،ٔ=  أكذا: ىل ىذا م  اجلُ 

 احلساب، يشَت إىل ىذا ىذا، يقصد بو ،يذكر حرفُت ،يقول بعض العلماء نظمتها وأنا ابن كذا ،ادلنظومات
 ،القرآن ال رنوز أن يفسر بوف ،وال تنسب إليهم حبال ،ليس من العلوم اليت يعرفها العربو  ،ىذا من علوم اليهودو 

 .لم  حروف اجلُ ساب  نفسرىا حبال ،إذا جاءنا نفسر احلروف ادلقطعةف ،ادلقصودىو  ىذا
 ،فإن كان للعرب ،يف اخلطاب فهم الشريعة من مراعاة معهود األميُتيف  بد أنو ال :وىكذا شلا ينبٍت على ىذا

 ،ن مل يكن ذلم عرف يف ذلكإو  ،فال يصح العدول عنو يف فهم الشريعة ،يف لساهنم عرف مستمر ،وىم األميون
رد على وهبذا  ،يف ادلعاين واأللفاظ واألساليب وىذا جارٍ  ،ال تعرفو العرب رى يف فهمها على مافال يصح أن رنُ 

مبٍت  ،شاري منو نوع فلسفيالتفسَت اإلف ،ة الذين فسروا القرآنالفالسفم الون يف كؤ لو تقر الفالسفة، يعٍت: 
                                                           

 .(ٖٙٔ/ٙالطربي يف تفسَته، ) أخرجو - ٚٔ
 (.ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٕانظر: ادلوافقات ) - ٛٔ
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وأمثال  ،وابن الفارض ،والتلمساين ،وابن سبعُت ،واحلالج ،خوان الصفاءإتفسَتات  :مثل ،على ثقافة فلسفية
لو قرأت على و  ،من الكالم ائً  تفهمون شيالشنكن يعٍت: لو ذكرناىا لكم  ،هؤالء يذكرون معان فلسفيةف ،ىؤالء

  ؟رنوزىل و  ؟هل يصح ىذاف ،الفلسفة اليونانية و:وى ،فسروه بعلم أجنيب، فائً  يفهمون شيالالصحابة 
فهذا غَت  ،ن القرآن قصدىا وعناىا هبذه اآلياتإ :اليت قالوا ،العظيمة وا بأشياء من الكفرياتؤ ولذلك جا ؛اأبدً 

 .صحيح
 كما فعل ادلتكلمون  ،فال يصح أن نعقد ىذه الشريعة ،سهلة واضحةىذه الشريعة أمية  يف مقام اإلفهام :كذلكو 

إغالق كثَت من و وا بادلصطلحات واألمور الصعبة اليت فيها غموض ؤ فجا ،حينما درسوا ادلنطق اليوناين والفلسفة
يتكلم  ،ضعو بُت العوام ن:لو و قي ؟إذا أردت أن تقتل الفيلسوف ماذا تصنع بو :كما قيلو  ،جهة األلفاظ وادلعاين

الصعوبة من عن الشريعة بطريقة يف غاية  فهؤالء الذين يتكلمون ،ائً  يفهمون شيال ،وىم يتهمونو باجلنون
ْرنَا اْلُقْرآَن  :يقول -عز وجل-واهلل  ،ىذا خالف طريقة القرآن م،حبيث ال يفهم كالمه ،والغموض }َوَلَقْد َيسَّ

 .شريعة أميةالفهذه  ،[ٚٔ]القمر: لِلذِّْكِر فَ َهْل ِمْن ُمدَِّكٍر{
باحلساب يثبت : رمضان واحلج وحنو ذلكيف  ،ثبوت الشهوريف  ما زنتاج نقول ،ا يتعلق باألحكاممفي :وىكذا
 .شريعة أميةالىذه  ؟من يعرف احلساب الفلكي ،الفلكي

تصلح يف كل  ،وتصلح للذي يعيش يف ادلدينة ،فهذه الشريعة األمية تصلح للذي يعيش يف الصحراء مع غنمو
يكفي بالنظر  :نقول ،ر واإلمكانات ادلتاحة للجميعدَ فال يطلب فيها ما ىو خارج عن ىذه القُ  ،زمان ومكان

وإثبات  ،وأما احلساب الفلكي ،لكن ال رنب ،ال مانع ،ستخدام ادلكرب لرؤية اذلالل مانع من اوال ،إىل األىلة
 .ا ال يصح حبال من األحوالذفه ،الشهور باحلساب

فليس من علوم القرآن في  ،على اللسان العربيجاٍر كل معنى مستنبط من القرآن غير   :قاعدةقال: 
 .شيء

دة ماذا فعلوا حادلال ،فليس من علوم القرآن يف شيء ،على اللسان العريب كل معٌت مستنبط من القرآن غَت جارٍ 
بيان بن  :هذا رجل يقال لوف ،عبثوا بالقرآن ؟وأمثال ىؤالء ،القرامطةو الباطنية من  ،من الزنادقة ،تفسَت القرآنيف 

}َىَذا بَ َياٌن  :قولو تعاىليف يقول  ،البيانية :يقال ذلا ،أىل الضالل رئيس لطائفة من طوائف ،لنهديامسعان 
على  جارٍ ىذا هل ف ،اأنا ادلقصود هب :يقولف ،بيان ومسألن ا ؛اأنا ادلقصود هب :يقول، [ٖٛٔ]آل عمران: لِلنَّاِس{

لو: قال ، أعجميوىو:  ،كوك  :مسواقال لو واحد ف ،القرآن فيو كل شيء :ذاك الذي يقولأو  ؟!لسان العرب
ىل  ؟!هل ىذا ىو ادلرادف ،اقائمً  كوك ىتر و وحرفها:  ،[ٔٔ]اجلمعة: }َوتَ رَُكوَك قَائًِما{: قال ؟ين أنا يف القرآنأ

 .القرآن كل شيءيف  :قالواىؤالء لكن  ،ال ؟لى اللسان العريبٍر عىذا جا
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 :ىوو  ،بيان بن مسعانىذا  :بيان :يقول ،}َىَذا بَ َياٌن ِللنَّاِس{ يف قولو: ىذا يقولعبثوا بالقرآن،  حدةادلالهؤالء ف
 .نفسو يعٍت

الوزيرين كلو  ، القرامطةوىو: من  ،ملك ادلغربالذي  ،عبيد اهلل الشيعي :ىوالذي القرمطي الباطٍت ىذا  :والثاين
}ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّو : من عٌت اهلل بقولو اأنتم ل:وقا ،الفتح :والثاين لقبو ،نصر اهلل :واحد لقبو و،امت  من كُ 

هل ىذا ىو ف ؟!الفتح :والثاين ،نصر اهلل :ىذا والدةقبل  ،قبل والدهتمهبا وما ادلراد  !طيب ،[ٔ]النصر: َواْلَفْتُح{
 ؟!اللَِّو َواْلَفْتُح{}ِإَذا َجاَء َنْصُر بقولو:  ادلراد

أبو  :قال لويفة، ادلنصوري :من أىل البدع يقال ذلاطائفة  تنسب إليوو  ،أبو منصور :ر الذي يقال لواآلخكذلك و 
َماِء َساِقطًا يَ ُقوُلوا  :قولو تعاىلب أنا ادلراد :لو يق ،بالكسف :يلقب ،منصور الكسف }َوِإْن يَ َرْوا ِكْسًفا ِمَن السَّ

 ،موجودة :هي، فقبل والدتكطيب! وما ادلراد هبا  ،أنا ادلقصود هبذه اآلية :يقول ،[ٗٗ:]الطور َمرُْكوٌم{َسَحاٌب 
 ؟!يقرأىا الناسو 
 .ورنًتئون ىذه اجلراءة ،ومعاين القرآن ،ألفاظ القرآنبهؤالء يتالعبون ف
من قولو  ،اإلنسان بُت تسعأن رنمع أي:  ،وأباح تزوج تسع نسوة ،ىكذا بعض الفقهاء الذي شط يف فهموو 

}َمثْ َنى  بقولو: أن ادلراد باإلمجاع ،[ٖ:]النساء }فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْ َنى َوُثََلَث َورُبَاَع{: تعاىل
صار ف ،مجع بُت اثنتُت وثالث :فهو ،ال على سبيل اجلمع بُت ىذه األرقام ،أنو على التخيَت، َوُثََلَث َورُبَاَع{

مل يقل بو أحد من الذي قول ذا الفقال هب ،ليس ىو ادلراد ،هذا فهم أعجميف ،صار تسع ،وأربع ،مخسالناتج: 
 .وخرق بو اإلمجاع ،أىل العلم

ُم َوَلْحُم اْلِخْنزِيِر{ :وىكذا يف قولو تعاىل بأن الذي  :وجد من قال ،[ٖ]ادلائدة: }ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ
هذه الدىون اليت توضع يف ف ،وأما الشحم فهو جائز ،األمحر ادلعروف :واللحم ىو ،حلم اخلنزير :زنرم ىو
من دىون  األهن ة؛جائز  هىذ ،وحنو ذلك ،وادلنظفات ،مستحضرات التجميلمن و  ،كثَت من ادلواديف  و  ،احللويات

 ،}َوَلْحُم اْلِخْنزِيِر{ :ألن اهلل قال ؛فالشحوم والعصب عظام اخلنزير وغَت ذلك كلها جائزة ،من الشحم ،اخلنزير
 ،األمحر واألبيض ،ألن العرب إذا أطلقت اللحم فإهنا تقصد بو ىذا وىذا ؛ىذا بعيد عن الفهم العريب :نقول
فهذا  ،وىذا غلط ،األمحر فقط وىو  ،ما يتعارف عليو الناس اليوم ىوأن اللحم  :فهذا فهم ،عند اإلطالقىذا 

 .العريب اللسان رٍ غَت جا
لتوافق  ؛من ادلعتزلة وغَتىم ،العقائد الفاسدةو  ،وىكذا أولئك الذين يلون أعناق النصوص من أصحاب البدع

ْنِس{: يف قولو تعاىل الً مث ،عقائدىم القدرية الذين ف[، ٜٚٔ]األعراف: }َوَلَقْد َذرَْأنَا ِلَجَهنََّم َكِثيًرا ِمَن اْلِجنِّ َواْْلِ
أي:  ،[٘ٗ]الكهف: }َتْذُروُه الرِّيَاُح{: مثل ،ألقينا :يعٍت ،}َوَلَقْد َذرَْأنَا{يقولون:  ون؟ينفون القدر ماذا يقول
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}َذرَْأنَا  ،ذرأ :وىذه من ،ىذر  :من تلكو  ،نساجلن واإل من األقينا يف جهنم كثَتً  :أي }َوَلَقْد َذرَْأنَا{، تلقيو
 ؟!يف النارأهنم عليهم  -عز وجل-كيف يقدر اهلل   وألن ؛فهؤالء عندىم مشكلة ،خلقنا جلهنم :يعٍت ِلَجَهنََّم{

 
ً
جعلوىا ف ،كيف حرفوىا  !فالحظ ،ألن اهلل عليم حكيم ؛ذلمبظامٍل  ليس -عز وجل-واهلل  ،ذلم افيكون ظادل

 .خلق :يعٍت ،ذرأ :من مادة أخرى :وىي ى،ذر  :من
: يقول ،ن األنبياء ال يقع منهم معصيةإ :الذين يقولون ،[ٕٔٔ:]طو }َوَعَصى آَدُم رَبَُّو فَ َغَوى{ :وىكذا يف قولو

 :بينما ىذه من ،بشملو: قال وي ،انتفخ بطنور حىت وأكث ،إذا شرب من اللنب ،غوي الفصيل :من ،}فَ َغَوى{
جعلها من  !الحظف ،عز وجل-اخلروج عن طاعة اهلل و  ،ادلعصية :الغواية يعٍت، و غوىمن واآلية  ،غوي الفصيل

 .عقيدة عنده من أجل أن توافق ؛مادة أخرى
يقولون يف قولو:  -عز وجل-الذين ينفون احملبة هلل  ،[ٕ٘ٔ]النساء: {َلً }َواتََّخَذ اللَُّو ِإبْ َراِىيَم َخِلي: يف قولوو 

 ،ةل  ىذه ليست من اخلُ  :قالوا اينفوهنالذين ف ،من مراتب احملبة عاليةخللة مرتبة وا ،{َلً }َواتََّخَذ اللَُّو ِإبْ َراِىيَم َخِلي
على  -عليو السالم-ما مزية إبراىيم لكن  ،افقَتً  زبذهبالفتح، وىي: الفقر، ا ،ةل  ىذا من اخلَ بل  :قالوابالضم، 

 اْلُفَقَراُء ِإَلى اللَِّو َواللَُّو ُىَو اْلغَِنيُّ اْلَحِميُد{}يَا َأي َُّها النَّاُس َأنْ ُتُم ، إىل اهلل كل الناس فقراء  ؟غَته من الناس
 هتم.فحرفوىا من أجل عقيد، [٘ٔ:ر]فاط
في ر ينادلصدب التأكيد أن، وىي: أيت قاعدةتسو ، [ٗٙٔ:]النساء }وََكلََّم اللَُّو ُموَسى َتْكِليًما{: تعاىلو قولويف 

  :ومع ذلك قالوا ،ادلعتزلة :أعٍت ،بالقاعدة وىم يقرون ،تكليم حقيقي، أي: }َتْكِليًما{ :قال فهنا ،احتمال اجملاز
رحو ج ،عز وجل-على أساس أهنم ينفون صفة الكالم عن اهلل  ،جرحو دبخالب احلكمة :أي ،اكلمو تكليمً 

 .عز وجل-بكتاب اهلل عبث  هذاف ،اجلرحىو: و  ،ملْ من الكَ أي:  ،دبخالب احلكمة
}ِإنَّ الصََّفا  ويف قولو: ،ام ورث النيباإلم :قالوا ،[ٙٔ]النمل: }َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد{يف قولو: الباطنية وقالت 

 }َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يَ ْلَتِقَياِن{ويف قولو:  ،علي :وادلروة ،النيب :الصفا ،[ٛ٘ٔ]البقرة: َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اللَِّو{
ُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُن{و: لو قويف  ،علي وفاطمة، [ٜٔ]الرمحن: احلسن : يعٍت ،[ٕٕ]الرمحن: }َيْخُرُج ِمن ْ
 .قبحهم اهلل-عائشة  :قالوا ،[ٚٙ]البقرة: }ِإنَّ اللََّو يَْأُمرُُكْم َأْن َتْذَبُحوا بَ َقَرًة{، واحلسُت

 ،وىكذا ،قصد الويل :احلجو  ،مناجاة الويل :الصالةو  ،ذىبكتمان أسرار ادل  :معناهفالصيام عند الباطنية وأما 
 .احرفوا ىذا مجيعً ف
 }َفََل َتْجَعُلوا ِللَِّو َأْنَداًدا{ففي قولو:  ،اري اإلشبالتفسَت :ما يسمىعندىم  ،كذلك أصحاب التصوفو 

 اْلُكفَّاِر{}قَاتُِلوا الَِّذيَن يَ ُلوَنُكْم ِمَن : اقالوا يف قولو تعاىل أيضً ، و األمارةىي النفس  :قالوا ،[ٕٕ]البقرة:
 }ِإنَّ اللََّو يَْأُمرُُكْم َأْن َتْذَبُحوا بَ َقَرًة{ويف قولو:  ،ىي النفس تذبح بسكُت الطاعة :قالوا ،[ٖٕٔ]التوبة:
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بَ َقَرٌة ََل }قَاُلوا ادُْع لََنا رَبََّك يُ بَ يِّْن لََنا َما ِىَي قَاَل ِإنَُّو يَ ُقوُل ِإن ََّها ويف قولو:  ،ىي النفس :قالوا ،[ٚٙ]البقرة:
وال يف سن  ،ىذا الصويف ليس يف شرخ الشباب والطيش :قالوا ،[ٛٙ]البقرة: فَاِرٌض َوََل ِبْكٌر َعَواٌن بَ ْيَن َذِلَك{

}قَاُلوا ادُْع لََنا رَبََّك يُ بَ يِّْن لََنا َما َلْونُ َها ويف قولو:  }َعَواٌن بَ ْيَن َذِلَك{ ،وسطىو بل  ،الكهولة والضعف والعجز
صفرة أصحاب الرياضة  ىيقالوا:  ،[ٜٙ]البقرة: ِإنَُّو يَ ُقوُل ِإن ََّها بَ َقَرٌة َصْفَراُء فَاِقٌع َلْونُ َها َتُسرُّ النَّاِظرِيَن{ قَالَ 

}قَاُلوا ادُْع لََنا رَبََّك يُ بَ يِّْن لََنا َما ِىَي ِإنَّ اْلبَ َقَر َتَشابََو ويف قولو:  ،ما ىي صفرة مرض ،صفرة عبادة ،النفسية
َنا َوِإنَّا ِإْن َشاَء اللَُّو َلُمْهَتُدوَن * قَاَل ِإنَُّو يَ ُقوُل ِإن ََّها بَ َقَرٌة ََل َذُلوٌل تُِثيُر اْْلَْرَض وَ  ََل َتْسِقي اْلَحْرَث ُمَسلََّمٌة َعَلي ْ

 ،اقيذىب ورنيء يف األسو  ،صخاب يف األسواق ما ىو ،ىذا الصويف وا:قال ،[ٔٚ-ٓٚ]البقرة: {اََل ِشَيَة ِفيهَ 
 .شتغال بالدنيااالو  ،عن األسواق ايتعبد بعيدً  ،يف خلوةجالس  بل ىو
 ،ذي من ذل ون:يقول ،[ٕ٘٘]البقرة: }َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإَلَّ بِِإْذنِِو{ :في قولوف ،ون اآليةعُ ط  قَ ي ُ  اوأحيانً 

، افهموايعٍت:  ،عوا أ،يرب يعٍت:  ،ىيشفَ ، النفس :يعٍت ،ذي ،أذلون: يقوليعٍت:  ،ذل ،ةالعجمانظروا إىل ىذه 
 ،النفس :يعٍت ،ذي ،أذل :يعٍتل، من ذ: ىو يقول ،}َمْن َذا الَِّذي{ففي قولو:  ؟!كيف تقطيع اآلية  !حظتال

 ،فعل أمر ،فهمواايعٍت:  ،عوا :دبعٌتالعُت  وجعل، يربأ :يعٍت ،يشفى، قطع العُت حلاذلا، فيقول: }َيْشَفُع{وقولو: 
 .من وعى ،فهمواا :عوا ،يربأ :يشفى ،النفس :يعٍت ،ذيل ذأمن فيقولون: 

الذي هذا من تفسَتات الصوفية ف ،جلو عز -جرأة على اهلل فيو فهذا  ؟!}ِإَلَّ بِِإْذنِِو{قولو: ماذا يقولون يف و 
 .نسأل اهلل العافية ،اري اإلشالتفسَت :يسمونو

 .وذكرت لكم الكالم على ىذا ،يتكلمون على حساب اجلملالذين  :ىكذاو 
النيب  نأ: أقصد بتوقيفيو  ،الرسم العثماين ما ىو توقيفي، و ما ال يتحمل الذين زنملون الرسم العثماين :وىكذا

 ،ح عليولِ صطُ اىو شيء بل  ،ىذه الطريقة يف كتابة ادلصاحفومل يعلمهم  ،مل يأمرىم -صلى اهلل عليو وسلم-
وليس ذلك بأمر الشارع  ،فليس ذلك من توقيف الشارع ،اهلل تعاىل عنو رضي-عهد عثمان ىكذا يف  بَ تِ كُ و 

واستنبط معاين غريبة عجيبة بناء على الرسم  ،يف أسرار الرسم العثماين الً كام  افجاء من كتب كتابً  ،ذلم
}َسَنْدُع  :يف قولو تعاىل :الً مث ،عليها شواىق وبٌت ؟نقص حرف وىناك ،ىنا ذكر حرف زيادة اذادل ،العثماين

 ؟سندعو: دلاذا مل تذكر الواومكتوبة بالعُت بدون واو،  ؟كيف مكتوبة يف ادلصحف  ،[ٛٔ]العلق: الزَّبَانَِيَة{
هذا ف ،لذلك ما ذكر الواو ؛ويأخذونو يأتون بسرعة ى الزبانيةعَ دْ مجرد ما يُ فب ،ىذا يدل على سرعة األخذ :قال

ىذا  ،العثماين رسميف الما ذلم حرف  -مرضي اهلل عنه-الصحابة إن  :يقولو  أتى بو، عظيممعٌت  أنو :عنده
 ،اأمثلة كثَتة جدً ب أتىو  ،ىذا الكالم غَت صحيحو  ،أسرار الرسم العثماينلو كتاب امسو:  ،ابن اللبان :يقال لو
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وآلو، اهلل على نبينا زلمد، واهلل أعلم، وصلى واألخذ، وسرعة اإلجابة  ،ىذا فيو سرعة الفعل :ىنا يقولف
 وصحبو.

 


