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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 .نعم

ه وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى نبینــا محمــد وعلــى آلــه وصــحب الحمــد هلل رب العــالمین، طالــب:
 أجمعین.

  :-رحمه هللا تعالى-أما �عد، �قول الشاطبي 
�عــض  "المســألة الثامنــة: مــن النــاس مــن زعــم أن للقــرآن ظــاهًرا و�اطًنــا، ور�مــا نفلــوا فــي ذلــك

 .األحادیث واآلثار"
 ."نقلوا"
 ."نقلوا في ذلك �عض األحادیث واآلثار" طالب:

 أنا عندي بنقطة واحدة، لكن ما �مكن.
 طالب: صحیح، و�أنه لو "نفلوا" مثل غنموا مثًال �ا شیخ؟ 

 ما هي بواضحة في التصو�ر.
 طالب: �عني لو �ان غنموا �عني "نفلوا" مثل غنموا؟ 

 بهــا ، جــاء فیــه حــدیث ضــعیف ال یثبــت، وتمســك"نقلــوا فــي ذلــك �عــض اآلثــار"مــا �مكــن،  ،ال ال
مى سـعنـد أهـل العلـم مـا �ُ  امدوا علیها في إثبات التفسیر اإلشاري، و�ن �ان موجـودً المتصوفة واعت

و�البـــاطن المفهـــوم الـــذي  ،ومـــا �ســـمى �ـــالمفهوم، فـــإذا �ـــان المـــراد �الظـــاهر المنطـــوق  ،�ـــالمنطوق 
ه هـذا المعنـى صـحیح. أمـا إذا �ـان المـراد �البـاطن مـا یـذ�ر فداللته من اللفظ ال فـي محـل النطـق، 

ى فــي تفاســیرهم مــن المعــاني التــي ال یــدل لهــا ال ســمع وال عقــل، وال تر�طهــا �ــاللفظ أدنــالمتصــوفة 
وتفســـیر القشـــیري، ومـــع  ،وتفســـیر اللطـــائف ،را�طـــة، التفســـیر اإلشـــاري موجـــود، تفســـیر التســـتري 

؛ سـمى �التفسـیر اإلشـاري، وهـذا تفسـیر �اطـل بـال شـكفیمـا �ُ  ااألسف أن األلوسي ینقل عنهم �ثیرً 
 . ، لیس بتفسیر إنما هو تحر�فتحر�فألنه 

 ملسو هيلع هللا ىلص"ور�ما نقلوا في ذلك �عض األحادیث واآلثار، فعن الحسن مما أرسله عـن النبـي  طالب:
 ."»ما أنزل هللا آ�ًة إال ولها ظهر«أنه قال: 

 . معروف أن مراسیل الحسن شبه الر�حو 
 ."»إال لها ظهر و�اطن«" طالب:

 وهي أضعف المراسیل، نعم. 
ر �أن الظهر والظاهر هـو وُفسِّ . »اهر و�اطن، و�ل حرف حد، و�ل حد مطلع�معنى ظ«" طالب:

{َفَمــاِل َهــُؤَالِء اْلَقــْوِم َال ظــاهر الــتالوة، والبــاطن هــو الفهــم عــن هللا لمــراده؛ ألن هللا تعــالى قــال: 
ولـم  ]، والمعنى: ال �فهمون عـن هللا مـراده مـن الخطـاب،٧٨[النساء:  َ�َكاُدوَن َ�ْفَقُهوَن َحِدیًثا}
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یرد أنهم ال �فهمون نفس الكالم، �یف وهو ُمنزل بلسانهم؟ ولكن لم �حظوا �فهـم مـراد هللا مـن 
 .الكالم"

قد ینقـدح فـي ذهـن العـالم شـيء لـم ُ�سـبق إلیـه، و�كـون لـه أصـول یرجـع إلیهـا فـي هـذا الفهـم، وقـد 
ِ َوالْ {ِإَذا َجاَء َنْصرُ عباس من سورة: بن �كون عنده مز�د في اإلدراك، �ما فهم ا لنصـر: [ا َفـْتُح} للااَّ

واإلخبــار �ــاإلعالم بــدنو أجلــه ممــا لــم �فهمــه �ثیــر مــن الصــحا�ة  ،ملسو هيلع هللا ىلص] أنهــا نعــي رســول هللا ١
 . شيء أوإشاري  أوإن هذا �طن  :حتى من أكابرهم، ما �قال

ال، إال «وي عــن علــي أنــه ســئل: هــل عنــد�م �تــاب؟ فقــال: "و�ــأن هــذا هــو معنــى مــا رُ  طالــب:
 .الحدیث" »أو فهم أعطیه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحیفة...كتاب هللا، 

قبــل علــى إطالقــه فــي هــذا البــاب، أنــه �مكــن لكــل شــخص أو طائفــة أنهــا إال الكــالم ال �مكــن أن �ُ 
، مــا »غ أوعــى مــن ســامعب مبلَّــرُ «جــاء فــي الحــدیث الصــحیح:  ،تســتقل �فهــم لــم ُتســبق إلیــه، نعــم

و�فهــم مــن النصــوص غیــر مــا فهمــه أهــل العلــم مــن ســلف  ،لعلمال عالقــة لــه �ــا يٌّ َعــ�جــيء واحــد دَ 
األمــة وأئمتهــا، هــذا مــردود ومرفــوض. لكــن مــن لــه صــلة �ــالعلم، ولــه معاملــة ومعانــاة مــع أقــوال 
السـلف، وعــرف أقـوالهم ومــرادهم ومقاصـدهم، وعــرف مــن الشـر�عة نصوصــها وقواعـدها، مثــل هــذا 

ه عــن الســلف، وهــو مقبــول فــي هــذه الحالــة، وهــو قــد �فــتح هللا علیــه �شــيء �كــون موافًقــا لمــا جــاء
مـا �أتینـا مـن هـؤالء الكتبـة أو مـن  مـاأ. »ر�مـا مبلـغ أوعـى مـن سـامع«الذي ینطبق علیـه حـدیث: 

الل هـي فـي حقیقتهـا ضـفهـا، هؤالء الذین یتحدثون في وسائل اإلعالم، و�أتون �فهوم لم ُ�سبقوا إلی
 . وابتداع
 ."»روالباطن هو الس ،الظهر هو الظاهر«حدیث، إذ قال: "و�لیه یرجع تفسیر الحسن لل طالب:

 أما إذا �ان المراد بذلك المنطوق والمفهوم فهذا صحیح.
 . نعم طالب:
 نعم. 

 وا ِفیِه اْخِتَالًفـا َ�ِثیـًرا} َلَوَجدُ َغْیِر للااَِّ  {َأَفَال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َ�اَن ِمْن ِعْندِ "وقال تعالى:  طالب:
 .والمراد شيء آخر" ،ألنهم عرب ؛]. فظاهر المعنى شيء، وهم عارفون �ه٨٢لنساء: [ا

 ،وهو النوع من التفسیر الذي تعرفه العرب من لغتها، هـذا ال �خفـى علـى أحـد، إال فـي المتـأخر�ن
 . فضًال عن الشرعیة ،حینما تغیرت الحقائق العرفیة عن الحقائق اللغو�ة ،وهو �ثیر

خـتالف لتـدبر لـم یوجـد فـي القـرآن اشك فیه أنه من عند هللا، و�ذا حصل ا "وهو الذي ال طالب:
 .لیهإلبتة، فهذا الوجه الذي من جهته ُ�فهم االتفاق و�نزاح االختالف هو الباطن المشار أ
ذا مـن عنـد رسـول هـ]، وفي السـیئة: ٧٨[النساء:  {َهِذِه ِمْن ِعْنِد للااَِّ}ولما قالوا في الحسنة:  

علیـه  لـذي یتنـزلالهم أن �ال� من عند هللا، وأنهم ال �فقهون حـدیًثا، لكـن بـیَّن الوجـه هللا؛ بیَّن 
 .] "٧٩النساء: [اآل�ة  {َما َأَصاَ�َك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن للااَِّ}أن �ال� من عند هللا �قوله: 
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 ..{َوَما َأَصاَ�َك ِمْن َسیَِّئٍة}
 .]٧٩[النساء:  {َفِمْن َنْفِسَك} طالب:

ت مـن أن هـذه السـیئة نشـأ {َفِمـْن َنْفِسـَك}ذا فـي ظـاهره یتفـق مـع الـدعوة، لكـن لـیس المـراد: ، هـنعم
 . �نت أنت السبب فیها فُنسبت إلیك نفسك، و�نما

تـدبر إنمـا ]، فال٢٤محمـد: [ اُلَهـا}{َأَفَال َیَتَدبَُّروَن اْلُقـْرآَن َأْم َعَلـى ُقُلـوٍب َأْقفَ "وقال تعالى:  طالب:
 إلى المقاصد، وذلك ظاهر في أنهم أعرضـوا عـن مقاصـد القـرآن، فلـم �حصـل�كون لمن التفت 

 .منهم تدبر، قال �عضهم: الكالم في القرآن على ضر�ین؛ أحِدهما: �كون بروا�ة"
 ."أحُدهما"

 ."أحُدهما: �كون بروا�ة، فلیس �عتبر فیها" طالب:
 .{َوَضَرَب للااَُّ َمَثًال}

 .رجًال  طالب:
 ]، نعم. ٧٦[النحل:  َما}{َرُجَلْیِن َأَحُدهُ 

ال یس �كـون إ"أحُدهما: �كون بروا�ة، فلیس ُ�عتبر فیها إال النقل. واآلخر: �قع �َفهم، فل طالب:
.  بلســان مــن الحــق إظهــار حكمــة علــى لســان العبــد. وهــذا الكــالم �شــیر إلــى معنــى �ــالم علــيٍّ

لى مــن و مــراد هللا تعــاوحاصــل هــذا الكــالم أن المــراد �الظــاهر هــو المفهــوم العر�ــي، والبــاطن هــ
ا �ن أرادو و وال نـزاع فیـه،  ،ر فصـحیحكالمه وخطا�ه، فإن �ان مراد من أطلق هذه العبارة ما ُفسِّ 

دلیـل  غیر ذلك فهو إثبات أمر زائد على ما �ان معلوًما عند الصحا�ة ومن �عـدهم، فـال بـد مـن
ــا، و  ،قطعــي مــا یثبــت هــذه الــدعوى؛ ألنهــا أصــل ُ�حكــم �ــه علــى تفســیر الكتــاب، فــال �كــون ظنی�

ع إلـى فلنرجـ ،اسُتدل �ه إنما غایته إذا صح سنده أن ینتظم في سلك المراسـیل، و�ذا تقـرر هـذا
 .بیانهما على التفسیر المذ�ور �حول هللا"

، والجمهـــور علـــى رد یل""غایتـــه أن ینـــتظم �ســـلك المراســـ�عنـــي عـــن الحســـن  "إذا صـــح ســـنده"
قط للجهل �السـا ؛ه جماهیر النقادالمراسیل ال سیما مراسیل الحسن التي هي أضعف المراسیل، ردَّ 

 . في اإلسناد
 ن معناه �ـإطالق، فعـن ابـن عبـاس قـال: �ـان عمـر یـدخلني مـع أصـحاب"وله أمثلة تبیّ  طالب:
 .ثله؟"، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتدخله ولنا بنوٌن مملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ."»بنونَ «"
 ؟نعم طالب:

 ."»ولنا بنونَ «"
 ."»ولنا بنون مثله؟«" طالب:

 ملحق �جمع المذ�ر، نعم. 
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 ."»ن حیث تعلمفقال له عمر: إنه مَ «" طالب:
 . ، لكن ترى الفارق "»من حیث تعلم«"�عني من حیث السن 

]؟ فقلت: إنما هو أجل ١[النصر:  }{ِإَذا َجاَء َنْصُر للااَِّ َواْلَفْتحُ فسألني عن هذه اآل�ة: «" طالب:
 مـا أعلمه إ�ـاه، وقـرأ السـورة إلـى آخرهـا. فقـال عمـر: �هللا مـا أعلـم منهـا إال ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 هللاأن �سبح �حمد ر�ـه و�سـتغفره؛ إذ نصـره  ملسو هيلع هللا ىلصفظاهر هذه السورة أن هللا أمر نبیه . »تعلم
 }ُكـْم ِدیـَنُكمْ َمْلـُت لَ {اْلَیـْوَم َأكْ الى: وفتح علیه، و�اطنها أن هللا نعى إلیه نفسه. ولما نـزل قولـه تعـ

تشـعًرا مس »مـا �عـَد الكمـال إال النقصـان«]، فرح الصحا�ة و�كى عمـر، وقـال: ٣اآل�ة [المائدة: 
 .، فما عاش �عدها إال واحًدا وثمانین یوًما"-علیه الصالة والسالم-نعیه 

 المستعان. �عني تمت المهمة، إذا �مل الدین خالص، �ملت المهمة، �هللا 
ِ َأْوِلَیاءَ "وقال تعالى:  طالب: اآل�ـة  تََّخـَذْت َبْیًتـا}اْلَعْنَكُبـوِت اَ�َمَثِل  {َمَثُل الَِّذیَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن للااَّ

 له؟! فنـزل:]، قال الكفار: ما �ال العنكبوت والذ�اب ُیذ�ر في القرآن؟ ما هذا اإل ٤١[العنكبوت: 
َ َال َ�ْســـَتحْ  خـــذوا �مجـــرد ]، فأ٢٦لبقـــرة: [ا َهـــا}ِیي َأْن َ�ْضـــِرَب َمـــَثًال َمـــا َ�ُعوَضـــًة َفَمـــا َفْوقَ {ِإنَّ للااَّ

ـا الَّـِذیَن آَمُنـوا َفَیْعلَ الظاهر، ولم ینظروا في المراد، فقال تعـالى:   ْن َر�ِِّهـْم}ِمـُه اْلَحـقُّ ُمـوَن َأنَّـ{َفَأمَّ
لظــاهر ، واعتــدادهم منهــا �مجــرد ا]. و�شــبه مــا نحــن فیــه نظــر الكفــار للــدنیا٢٦اآل�ــة [البقــرة: 

حـل مالذي هو لهو ولعب وظل زائل، وتـرك مـا هـو مقصـود منهـا، وهـو �ونهـا مجـاًزا ومعبـًرا ال 
 .سكنى، وهذا هو �اطنها"

مجـاز  دنیاالمجاز هنا لیس المراد �ه ما �قابل الحقیقة، و�نما هو من الجواز والعبور، �عني هذه الـ
 . �عني معبرة إلى اآلخرة

 }َة َعَشــرَ {َعَلْیَهــا ِتْســعَ "وهــذا هــو �اطنهــا علــى مــا تقــدم مــن التفســیر. ولمــا قــال تعــالى:  طالــب:
ة مـنكم وي: ال �عجز �ل عشـر ] نظر الكفار إلى ظاهر العدد، فقال أبو جهل فیما رُ ٣٠[المدثر: 

ــیَّ  ــه: أن یبطشــوا برجــل مــنهم. فب ــاطن األمــر �قول ــا َأْصــن هللا تعــالى � ــا َجَعْلَن ــَحاَب ال{َوَم اِر ِإالَّ نَّ
ُ  َمـاَذا َأَرادَ َرٌض َواْلَكـاِفُرونَ َمـ{َوِلَیُقوَل الَِّذیَن ِفي ُقُلـوِ�ِهْم ] إلى قوله: ٣١[المدثر:  َمَالِئَكًة...}  للااَّ
 .]"٣١[المدثر:  ِبَهَذا َمَثًال}

هم أبـــو جهـــل مـــن جـــنس رجالـــه، مـــن جـــنس هـــؤالء الـــذین یـــراهم، وأن الواحـــد مهمـــا �ـــان فـــي ظـــنّ 
 نیذلـن �صـمد أمـام عشــرة، لكـنهم مـن نـوع خـاص، ال �عرفــون قـدر هـؤالء المخلـوقین الــفالشـجاعة 

قر�ـة �جنــاح واحــد مــن  هـم المالئكــة، جبر�ــل �جنــاح واحـد رفــع قــرى قــوم لـوط إلــى الســماء، ســتمائة
 . ستمائة جناح

]، ٨[المنـافقون:  ِمْنَهـا اْألََذلَّ} {َ�ُقوُلـوَن َلـِئْن َرَجْعَنـا ِإَلـى اْلَمِدیَنـِة َلُیْخـِرَجنَّ اْألََعـزُّ "وقـال:  طالـب:
ِ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمـْؤِمِنیَن}فنظروا إلى ظاهر الحیاة الدنیا، وقال تعالى:  ]. ٨[المنـافقون:  {َوهللَِّ

] لمـا نـزل القـرآن الـذي ٦اآل�ة [لقمان:  {َوِمَن النَّاِس َمْن َ�ْشَتِري َلْهَو اْلَحِدیِث...}وقال تعالى: 
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هًدى للناس ورحمة للمحسـنین، نـاظره الكـافر النضـر بـن الحـارث �أخبـار فـارس والجاهلیـة  هو
{َألَْنـُتْم َأَشـدُّ و�الغناء، فهذا هو عـدم االعتبـار لبـاطن مـا أنـزل هللا. وقـال تعـالى فـي المنـافقین: 

أن هللا هو الـذي  ]، وهذا عدم فقه منهم؛ ألن من علم١٣[الحشر:  َرْهَبًة ِفي ُصُدوِرِهْم ِمَن للااَِّ}
{َذِلـَك ِ�ـَأنَُّهْم بیده ملكوت �ل شيء، وأنه هـو مصـرف األمـور، فهـو الفقیـه، ولـذلك قـال تعـالى: 

 .]"١٣[الحشر:  َقْوٌم َال َ�ْفَقُهوَن}
إذا �ــان األمــر �ــذلك، فالفقــه معــدوم عنــد �ثیــر مــن المســلمین، �مــن فــي ذلــك مــن یوصــف �الفقــه؛ 

د وأن مســتقبله بیــده، و�ن ُعــ ،عظــم المخلــوق و�نظــر إلــى المخلــوق ألنــه و�ن ُوصــف �الفقــه إال أنــه �
رزق . �ـل شـيء بیـد هللا، األجـل والـهو في الحقیقـة ال �فقـه ،و�ن ُعد من أهل الفقه ،من أهل العلم
 . -جل وعال-كله بید هللا 

ُ ُقُلـوَ�ُهْم ِ�ـَأنَُّهْم َقـْوٌم َال �َ "و�ذلك قوله تعالى:  طالب: ؛ ألنهـم ]١٢٧[التو�ـة:  َن}ْفَقُهـو{َصـَرَف للااَّ
]. فــاعلم أن هللا ١٢٧[التو�ــة:  {ُثــمَّ اْنَصــَرُفوا}؟ {َهــْل َیــَراُكْم ِمــْن َأَحــٍد}نظــر �عضــهم إلــى �عــض: 

للمـراد  تعالى إذا نفى الفقه أو العلم عن قـوم، فـذلك لوقـوفهم مـع ظـاهر األمـر، وعـدم اعتبـارهم
 .ه، وهو �اطنه"منه، و�ذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مراد هللا من خطا�

لـم، إال سـمى �ـه �الفقـه والعإذا نفى هللا الفقه والعلم عن قوم و�ن ُوصفوا �ه، و�ن حملـوا �عـض مـا �ُ 
یهم، أنهم ما استفادوا من هذا العلم، وما استفادوا مـن هـذا الفقـه، بـل صـار و�ـاًال علـیهم وحجـة علـ

ِ ِللَّـ{ِإنََّمـا التَّ وحینئـذ صـح نفیـه عـنهم، وُوصـفوا �ضـده وهـو الجهـل:  ـوءَ ِذیَن َ�عْ ْوَ�ـُة َعَلـى للااَّ  َمُلـوَن السُّ
ــٍة} ــا �ُ ١٧[النســاء:  ِ�َجَهاَل لخمــر اشــار إلیــه، �عــرف األحكــام �أدلتهــا، و�عــرف أن ]، قــد �كــون عالًم

أم حــرام �الــدلیل القطعــي، و�عــرف جمیــع مــا ثبــت فیــه مــن الكتــاب والســنة، ثــم �شــرب. هــذا عــالم 
ن تو�تـــه ال تصـــح؛ ألن التو�ـــة محصـــورة علـــى مـــن عمـــل الســـوء إ :جاهـــل؟ هـــذا جاهـــل، و�ال قلنـــا

ــه ا :�جاهلــة، وهــذا عــالم، إًذا ال ُتقبــل تو�تــه. فلمــا ُقبلــت تو�تــه �اإلجمــاع، قلنــا لوصــف إنــه ثبــت ل
 وهو الجهل.  ،الثاني

فكل من �عصي هللا فهو جاهل، �ل من عصى هللا فهو جاهـل، و�حمـل هـذا العلـم مـن �ـل خلـف 
 حمله الجهال لیس �علم في الحقیقة.ما �فعدوله، و�ال 

 على محمد. اللهم صلَّ 
 


