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علـى آلـه وصـحبه الحمد هلل رب العالمین، وصـلى هللا وسـلم و�ـارك علـى نبینـا محمـد و  طالب:
 أجمعین.

لقرآنیـة ا"المسـألة العاشـرة: فنقـول: االعتبـارات  :-رحمـه هللا تعـالى-أما �عـد، فیقـول المؤلـف 
 ت علـى �مـال شـروطها، فهـي علـى ضـر�ین؛الواردة علـى القلـوب الظـاهرة للبصـائر، إذا صـحَّ 

 .أحدهما: ما �كون أصل انفجاره من القرآن، و�تبعه سائر الموجودات"
نشـأ عـن خوذ وحاصل من تدبر القرآن والتفكر في اآل�ات المتلوة، �خالف الثـاني الـذي ی�عني مأ

 . التفكر في اآل�ات المرئیة
 "فإن االعتبار الصحیح فـي الجملـة هـو الـذي �خـرق نـور البصـیرة فیـه حجـب األكـوان طالب:

مــن غیــر توقــف، فــإن توقــف فهــو غیــر صــحیح أو غیــر �امــل، حســبما بینــه أهــل التحقیــق 
 لسلوك.�ا
. ي القرآنوالثاني: ما �كون أصل انفجاره من الموجودات جزئیها أو �لیها، و�تبعه االعتبار ف 

 فإن �ان األول، فـذلك االعتبـار صـحیح، وهـو معتبـر فـي فهـم �ـاطن القـرآن مـن غیـر إشـكال؛
 امـة علـىألن فهم القرآن إنما َیرد على القلوب على وفق ما نـزل لـه القـرآن، وهـو الهدا�ـة الت

 .ما یلیق �كل واحد من المكلفین"
ظـر نلكن ال بد أن �كون هذا الفهم مبنی�ا على فهم سلف هذه األمة وأئمتها، ما �أتینا شخص ما 

علیـــه الصـــالة -فـــي �ـــالم أهـــل العلـــم وال فـــي �ـــالم ســـلف األمـــة وال حتـــى فیمـــا روي عـــن النبـــي 
تبعــة، ثــم �ــأتي �فســر القــرآن! وال جــرى فــي تفســیره علــى الطــرق الم ،فــي تفســیر القــرآن -والســالم

وعــن صــحابته الكــرام وعــن  -علیــه الصــالة والســالم-الــذین فســروا القــرآن �عیــًدا عمــا ورد عنــه 
 ،ونظـــروا فـــي أحوالـــه ،وعاصـــروا التنز�ـــل ،التـــا�عین لهـــم �إحســـان، الصـــحا�ة أخـــذوا التفســـیر منـــه

مــه، والتــا�عون أخــذوا �كال -جــل وعــال-ونظــروا فــي أســباب النــزول، فهــم أعــرف النــاس �مــراد هللا 
فهم أعرف من غیرهم، وهكذا، ثـم �ـأتي شـخص لـم �طلـع علـى  ،�ما هو معروف ،عن الصحا�ة
ــ ،أقــوال الســلف  !ه!ُفــتح �ــه علیــ أو أنــهثــم �قــول: هــذا فهــم أوتیــه  ،ر القــرآن �كــالم مــن �یســهو�فسِّ

 واألمثلة موجودة من التفاسیر التي ُشحنت �الضالالت والشطحات. 
و�ستطیع أن �فهم، لكـن �فهـم شـیًئا لـه أصـل مبنـي علیـه. أنـت لـو تبغـي،  ،له عقل نعم، اإلنسان

تشـــرحه  أن غـــيتفـــي علـــم ال تمـــت لـــه �صـــلة، وتب اتفـــتح �تاً�ـــ تر�ـــد أنأنـــت طالـــب علـــم شـــرعي، 
مـــا تجیـــده؟ مـــن  أم�تـــاب فیز�ـــاء مـــثًال أو �تـــاب فلـــك تشـــرحه للنـــاس، تجیـــده إلـــى للنـــاس، تـــأتي 

ب. �قــول: القــرآن عر�ــي ونحــن عــرب. صــحیح أنــتم عــرب، لكــن تعــاطى غیــر فنــه أتــى �العجائــ
والعلــوم لهــا مقــدمات ینــتج عنهــا مســبباتها ونتائجهــا. لــو نظرنــا فــي تفســیر  ،األشــیاء لهــا مقــدمات

ولـیس فیـه شـيء منهـا، وتفسـیر التسـتري  ،المهائمي مثًال، هو �عید �ل البعـد عـن أقاو�ـل السـلف
ســیر المبنیــة ال علــى أســاس اهري، وغیرهــا مــن التفالــذي ســبق النقــل عنــه، وتفســیر طنطــاوي جــو 
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. الرســول وظیفتــه -علیــه الصــالة والســالم-متــین مــن علــم ســلف األمــة وأئمتهــا ومــا جــاء عنــه 
 البیان عن هللا، فإذا ما اعتمدنا بیانه عن ر�ه معناه أننا ضللنا وأضللنا، نسأل هللا العافیة. نعم. 

ي الق، و�ذا �انـت �ـذلك فالمشـي علـى طر�قهـا مشـ"و�حسب التكالیف وأحوالهـا ال �ـإط طالب:
ى  �ـه علـعلى الصراط المستقیم، وألن االعتبار القرآني قلما �جده إال َمن �ان ِمن أهلـه عمـالً 

�ـه  تقلید أو اجتهاد، فال �خرجـون عنـد االعتبـار فیـه عـن حـدوده، �مـا لـم �خرجـوا فـي العمـل
م مـن لفهـم فیـه علـى تـوازي أحكامـه، و�لـز والتخلق �أخالقه عن حدوده، بل تنفتح لهم أبـواب ا

ا �ـه لجر�انـه علـى مجار�ـه، والشـاهد علـى ذلـك مـا ُنقـل مـن فهـم السـ لف ذلك أن �كـون معتـد�
حسـبما  الصالح فیه، فإنه �له جاٍر على ما تقضي �ه العر�یة، وما تدل علیـه األدلـة الشـرعیة

 .تبین قبل"
 فـي مواضـع أخـرى مـن بیـان لمـا ُأجمـل فـي الذي ال یرجع إلى لغة العـرب و�لـى مـا جـاء عـن هللا

مــن بیــان لكــالم هللا، ومــا جــاء  -علیــه الصــالة والســالم-مواضــع، ولــم �عتمــد مــا جــاء عــن النبــي 
ما له مصـدر إال العـرف، عن صحابته والتا�عین لهم �إحسان؛ في الغالب �فسر �حقائق عرفیة، 

 م فـي خطا�ـاتهم. فهـل تفسـر الحقـائقو�تعامل معهـ ،تلقى عنهم اللغة نیذحوله، ال نیذجماعته ال
 الشرعیة �حقائق عرفیة؟ 

 .لیس على اإلطالق طالب:
 ؟ ماذا

 ما هو �إطالق. طالب:
ــإذا، الحقیقــة الشــرعیة تُ   فســر �مــا جــاءر �مــا جــاء عــن الشــرع، واالصــطالحات الشــرعیة إنمــا تُ فسَّ

) ٢٤ُلـوٌم (َحـقٌّ َمعْ   ِفي َأْمـَواِلِهمْ {َوالَِّذینَ معنى المحروم،  ماعن الشرع. وذ�رت مثاًال رددته مراًرا: 
اِئِل َواْلَمْحُروِم}  ]؟ ٢٥، ٢٤[المعارج:  ِللسَّ

 ما عنده مال. طالب:
لكــن ال �ســأل  ،فقیــر محتــاج هــو المحــروم الــذي ال �ســأل النــاس، المحــروم فــي االصــطالح الــذي

ِذیَن {َوالَّـال؟ أم �ـاة ال؟ �عطـى مـن الز أم الناس فیحرم من عطائهم، هذا له ز�ـاة �أخـذ مـن الز�ـاة 
اِئِل َواْلَمْحُروِم}٢٤ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعُلوٌم ( نـأتي إلـى الحقیقـة العرفیـة  ؟]٢٥، ٢٤[المعارج:  ) ِللسَّ

ا لكـن مـ ،المحروم عنـد النـاس الیـوم؟ مقابلـه: عنـده أمـوال، عنـده أرصـدة �ـالبنوك منلهذا اللفظ، 
 تعطیه ز�اة؟ أن تعطیه ز�اة؟ �جوز  تذهبمحروم.  ینفق منها، �خیل. الناس �قولون: هذا

ه ابنتـــه علـــى الـــزواج مـــن فیفســـرون �الحقـــائق التـــي تعـــارفوا علیهـــا وتـــداولوها بیـــنهم. شـــخص �كـــرِ 
ال تـنكح «صـح عنـه أنـه قـال:  -علیـه الصـالة والسـالم-شخص ال ترغبه، فیقول له ولده: النبي 

 {َوَال ُتْكِرُهــوا َفَتَیــاِتُكْم َعَلــى اْلِبَغــاِء}هللا �قــول:  ، لكــن»ســتأمر، وال البكــر حتــى تســتأذناأل�ــم حتــى تُ 
]، أنـا ٣٣[النور:  {َوَمْن ُ�ْكِرْهُهنَّ َفِإنَّ للااََّ ِمْن َ�ْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر َرِحیٌم}الفهم!  انظر] ٣٣[النور: 
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أ�غیــه! مثــل هــذه هــو البغــاء؟ تقــول: إنــي مــا  ومــایــدري؟ �قــول:  مــاذاأر�ــد هــذه المغفــرة والرحمــة! 
 ،وال تلقـى العلـم مـن مصـادره ،ي ما �عرف اصـطالحات أهـل العلـمذر �الم هللا. الفسّ السخافات �ُ 

وال قــرأ لمــا جــاء عــن هللا وعــن رســوله وعــن صــحابته الكــرام وعــن أتباعــه �إحســان، �یــف �فســر 
 تـرى جـواهر القرآن إال بهذه الطر�قة؟ على مصدره، ما عنده مصدر غیر هذا، واقرأ فـي تفسـیر ال

 .�فسر القرآن كیف
ــًرافــي آ�ــة األنفــال:   ــْم َ�ِثی ــْو َأَراَكُه ــْلُتْم} {َوَل يء �غیــر الحقیقــة إال شــ]، �قــول: ال ٤٣[األنفــال:  َلَفِش

م، مـا من أجل أن ُ�قدم على حـر�ه أراهم هللا إ�اهم قلیًال فالتصو�ر، هم تغیرت حقیقتهم، هم �ثیر 
ــــ هفیــــ  انظــــرصــــو�ر، وفــــي هــــذا دلیــــل علــــى جــــواز التصــــو�ر! ر حقیقــــة الشــــيء إال التشــــيء �غیِّ

لــى هــذا؟ �مكــن أن �ســتنبط عاقــل مــن إاالســتنباط والفقــه! هــل فــي اآل�ــة مــا �شــیر ولــو مــن �عیــد 
 ،هـریتبادر إلى ذهنه مثل هذا االستنباط، إال الهوى؟ �قول: سألت شـیًخا مـن شـیوخ األز  أو اآل�ة

أ�عـد مـن ذلـك، ففـي اآل�ـة دلیـل علـى وجـوب وعرضت علیه هذا االستنباط، قال: أنا أذهـب إلـى 
 التصو�ر!

 !!هللا أكبر طالب:
 محرمـات! �عنـيوترتـب علیـه  ،وفـروا مـن الزحـف ،؛ ألنه لو أراهم �ثیًرا نكصوا علـى أعقـابهمنعم

 وال عالقــة �مــا جــاء عــن هللا وال عــن رســوله ،ي مــا لهــا عالقــة �علــم الســلفلتــمثــل هــذه األدمغــة ا
 . هللا المستعانى لتفسیر القرآن؟ �تتصد
طالقـه إ"و�ن �ان الثاني، فالتوقف عن اعتباره في فهم �اطن القرآن الزم، وأخـذه علـى  طالب:

ل: إن ألنه �خالف األول، فال �صح إطالق القـول �اعتبـاره فـي فهـم القـرآن، فنقـو ؛فیه ممتنع
وط تلـــك األنظـــار الباطنـــة فـــي اآل�ـــات المـــذ�ورة إذا لـــم �ظهـــر جر�انهـــا علـــى مقتضـــى الشـــر 

 ."..المتقدمة، فهي راجعة إلى االعتبار غیر القرآني، وهو الوجودي، و�صح تنز�له على
 ي هو الثاني؟ ذالثاني، ال

 . نعم طالب:
 نعم. 

 ألنـه وجـودي أ�ًضـا، فهـو مشـترك مـن تلـك الجهـة ؛"و�صح تنز�له على معـاني القـرآن طالب:
اص، لبه �ه المر�ي، وهـو أمـر خـغیر خاص، فال �طالب فیه المعتبر �شاهد موافق إال ما �طا

ا وعلم منفرد بنفسه ال �خـتص بهـذا الموضـع، فلـذلك یوقـف علـى محلـه، فكـون القلـب جـاًرا ذ
 .قر�ى، والجار الجنب هو النفس الطبیعي، إلى سائر ما ُذكر"

 . أنواع التفسیر التي أشرنا إلیها هذا من
د �عضه ببعض في هـذا الـنمط صـحیح "�صح تنز�له اعتبار��ا مطلًقا، فإن مقابلة الوجو  طالب:

ا عند أر�ا�ه، غیر أنـه مغـرر �مـن لـیس براسـخ أو داخـل تحـت إ�الـة راسـخ. وأ�ًضـا  وسهل جد�



 
 

 

 
 
 

٥  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٥ 

فــإن َمــن ُذكــر عنــه مثــل ذلــك مــن المعتبــر�ن، لــم �صــرح �أنــه المعنــى المقصــود المخاطــب �ــه 
 .الخلق؛ بل أجراه ُمجراه وسكت عن"

، لكـن اللفـظ ومـراد هلل مـن خطا�ـه ابتـداءً  -جـل وعـال- �عني ال �كون هو المقصـود، مقصـود هللا
ال �منــع مــن ورود مثــل هــذه الخــواطر مــع مــا ثبــت عــن الســلف فــي تفســیر اآل�ــة، �قــول: هــذا ال 
�منـــع، اآل�ـــة تحتملـــه وال تنفیـــه وال تنـــافره، لكـــن األصـــل هـــو مـــا ثبـــت عـــن هللا وعـــن رســـوله فـــي 

 . لتفسیر، وهذا �كون من ُملح العلما
لــم �صــرح �أنــه المعنــى المقصــود المخاطــب �ــه الخلــق؛ بــل أجــراه مجــراه وســكت عــن " طالــب:

كونــه هــو المــراد، و�ن جــاء شــيء مــن ذلــك وصــرح صــاحبه أنــه هــو المــراد، فهــو مــن أر�ــاب 
ي و �عـُد فـهـاألحوال الذین ال �فرقون بین االعتبار القرآني والوجودي، وأكثر ما �طرأ هذا لمن 

 .م یتحقق �مطلو�ه، وال اعتبار"السلوك، سائر على الطر�ق ل
فــي الطر�ــق تائــه، �عنــي علــى المعنــى الصــحیح:  �عنــي مــا �عــد وصــل النها�ــة عنــدهم وهــو مــاشٍ 

تائه، ال وصل إلى طر�قهم التي یر�ـدونها، وهـي أ�ًضـا لیسـت علـى الصـراط المسـتقیم، لكـن تجـد 
ســوا علــى الصــراط. لكــن نتــائجهم متقار�ــة؛ ألن قواعــدهم التــي هــي طــر�قهم منهــا متقار�ــة، وهــم لی

الذي في نصف الطر�ـق، إذا �ـان طالـب العلـم الـذي نصـف طالـب علـم مـثًال، و�قـرأ فـي الكتـاب 
ــم، �صــیر عنــده لخطبــة علــى مــا  ،والســنة ومــا �عــین علــى فهمهمــا و�ــذا لكنــه مــا رســخ فــي العل

 . ق؟! ففي منتصف الطر�ق مثل األعمى�قولون. فكیف �من سار على طر�ق ال یوصله إلى ح
مشـكاة  "وال اعتبار �قول من لم یثبت اعتبار قوله مـن الباطنیـة وغیـرهم. وللغزالـي فـي طالب:

 ، وغیـره،األنوار، وفي �تاب الشكر من اإلحیاء، وفي �تاب جواهر القرآن في االعتبار القرآني
 ملها هناك، �هللا الموفق للصواب.ما یتبین �ه لهذا الموضع أمثلة، فتأ

لصحیح لنمط مدخل، فإن �ل واحد منهما قابل لذلك االعتبار المتقدم افصل: وللسنة في هذا ا
-لسـالمعلیه الصـالة وا-الشواهد، وقابل أ�ًضا لالعتبار الوجودي، فقد فرضوا نحوه في قوله 

دة فــي ، إلــى غیـر ذلــك مــن األحادیـث، وال فائــ»ال تـدخل المالئكــة بیًتـا فیــه �لــب وال صـورة«: 
 .إلى الحق والصواب" التكرار إذا وضح طر�ق الوصول

ا َأْجَرُمــو  {ِإنَّ الَّــِذینَ ممــا جــاء مــن �ــالم الغزالــي فــي اإلحیــاء ممــا أثبتــه المحقــق، أن قولــه تعــالى: 
 وا َعَلـــْیِهْم َحـــاِفِظیَن}{َوَمـــا ُأْرِســـلُ ]، إلـــى قولـــه: ٢٩[المطففـــین:  َكـــاُنوا ِمـــَن الَّـــِذیَن آَمُنـــوا َ�ْضـــَحُكوَن}

الجـــاهلین وتغــــامزهم علـــى أهـــل الســـلوك، وقـــولهم: �یــــف  ]، إشـــارة إلـــى ضـــحك٣٣[المطففـــین: 
، و�نـه لیأكـل أرطـاًال مـن الخبـز فـي الیـوم، -بـل یثبتـون الفنـاء-�قولون: فني الشخص عـن نفسـه 

وطوله �ذا وعرضه �ذا؟ قال: و�ذلك أمة نوح �انوا �ضحكون علیه عنـد صـنعه للسـفینة، فقـال: 
 ]. ٣٨[هود:  ْنُكْم}{ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا َفِإنَّا َنْسَخُر مِ 
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لــى "المســألة الحاد�ــة عشــرة: المــدني مــن الســور ینبغــي أن �كــون ُمنــزًال فــي الفهــم ع طالــب:
المكي، و�ـذلك المكـي �عضـه مـع �عـض، والمـدني �عضـه مـع �عـض، علـى حسـب ترتیبـه فـي 

ى التنز�ــل، و�ال لــم �صــح، والــدلیل علــى ذلــك أن معنــى الخطــاب المــدني فــي الغالــب مبنــي علــ
 ، �مــا أن المتــأخر مــن �ــل واحــد منهمــا مبنــي علــى متقدمــه، دل علــى ذلــك االســتقراء،المكــي

 وذلك إنما �كون ببیان مجمل، أو تخصیص عموم، أو تقیید مطلق، أو تفصیل ما لـم �فصـل،
أو تكمیــل مــا لــم �ظهــر تكمیلــه. وأول شــاهد علــى هــذا أصــل الشــر�عة، فإنهــا جــاءت متممــًة 

 ز�ـل سـورة، و�لیـه تن-علیه السـالم-ُأفسد قبُل من ملة إبراهیم  لمكارم األخالق، وُمصلحًة لما
 .األنعام، فإنها نزلت"

مكملـة لجمیـع الشـرائع، فهـي الكاملـة، وفیهـا  -علیـه الصـالة والسـالم-ولذا جـاءت شـر�عة محمـد 
 ]. ٣[المائدة:  {اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم}نزل: 
ج ن، وقـد خـرَّ فإنها نزلت ُمبینًة لقواعد العقائـد وأصـول الـدی "و�لیه تنز�ل سورة األنعام، طالب:

لـى العلماء منهـا قواعـد التوحیـد التـي صـنف فیهـا المتكلمـون مـن أول إثبـات واجـب الوجـود إ
ن قـرب إثبات اإلمامة؛ هذا ما قالوا. و�ذا نظرت �ـالنظر المسـوق فـي هـذا الكتـاب، تبـین �ـه مـ

أو نقـص  ذا انخرم منها �لـي واحـد انخـرم نظـام الشـر�عة،بیان القواعد الشرعیة الكلیة، التي إ
ول إلـى المدینـة �ـان مـن أ -صـلى هللا علیـه وسـلم-منها أصل �لي. ثم لما هاجر رسول هللا 

نعـام، ما نزل علیه سورة البقرة، وهي التي قررت قواعد التقـوى المبنیـة علـى قواعـد سـورة األ 
عبــادات ، و�ن تبـین فـي غیرهــا تفاصـیُل لهـا �الفإنهـا َبینـت مـن أقســام أفعـال المكلفـین جملتهــا

ن التي هـي قواعـد اإلسـالم، والعـادات مـن أصـل المـأكول والمشـروب وغیرهمـا، والمعـامالت مـ
ین حفـظ الـد البیوع واألنكحة وما دار بها، والجنا�ات من أحكام الدماء وما یلیها. وأ�ًضا، فـإن

 .فیها وحفظ النفس والعقل والنسل والمال مضمن فیها"
 . �عني الضرورات الخمس أو الست

ة عنهـا "وما خرج عن المقرر فیها، فبحكم التكمیل، فغیرها من السـور المدنیـة المتـأخر  طالب:
ــا علیهــا، و�ذا تنز  لــت إلــى مبنــي علیهــا، �مــا �ــان غیــر األنعــام مــن المكــي المتــأخر عنهــا مبنی�

 .ذة �القذة"سائر السور �عضها مع �عض في الترتیب، وجدتها �ذلك، حذو الق
تیــب علــى حســب الوجــود فــي المصــحف التر أم الترتیــب؟ �عنــي الترتیــب علــى حســب التنز�ــل  ومــا

 ي اتفق علیه الصحا�ة؟ ذال
 .التنز�ل طالب:
 .التنز�ل طالب:

 ؟ ماذا
 على حسب اتفاق الصحا�ة. طالب:
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أخر لمدني المتال، على �المه: المكي ُرتب علیه المدني، والمكي المتقدم ُرتب علیه المتأخر، وا
 . �المه �قتضي الترتیب على التنز�لُرتب على المدني المتقدم. على 

علـى و "فال �غیبن عن الناظر في الكتاب هذا المعنـى، فإنـه مـن أسـرار علـوم التفسـیر،  طالب:
 صل له المعرفة �كالم ر�ه سبحانه.حسب المعرفة �ه تح

حسـب ع فـي التفسـیر إال علـى وفقـه، و�فصل: وللسنة هنا مدخل؛ ألنها مبینة للكتاب، فال تقـ
ك فـي المعرفة �التقد�م والتأخیر �حصل بیان الناسخ من المنسوخ فـي الحـدیث، �مـا یتبـین ذلـ
فیهـا  القرآن أ�ًضا، و�قع في األحادیث أشیاء تقررت قبل تقر�ـر �ثیـر مـن المشـروعات، فتـأتي

ـــات أو عمومـــات ر�مـــا أوهمـــت، فُفهـــم منهـــا ـــو ور  ،إطالق ـــك ُ�فهـــم منهـــا ل ـــر تل ـــد تقر� دت �ع
 ."»من مات وهو �علم أن ال إله إال هللا، دخل الجنة«المشروعات، �حدیث: 

لزومـــه �عـــد النطـــق  الـــذي تمســـكت �ـــه المرجئـــة علـــى إخـــراج العمـــل مـــن مســـمى اإل�مـــان وعـــدم
 . �الشهادتین

 ."»ما من أحد �شهد أن ال إله...«"أو حدیث:  طالب:
عـــده مـــن األحادیـــث؛ لیتضـــح لـــك ، وتعـــرف مـــا ورد ��عنـــي ال بـــد أن تعـــرف تـــار�خ هـــذا الحـــدیث

 . معناه
ا مــن مــا مــن أحــد �شــهد أن ال إلــه إال هللا، وأن محمــًدا رســول هللا صــادقً «"أو حــدیث:  طالــب:

ة بـین األمـ وفي المعنى أحادیُث �ثیرٌة وقع من أجلها الخـالف. »قلبه، إال حرمه هللا على النار
ى بت المرجئة إلى القول �مقتضـى هـذه الظـواهر علـفیمن عصى هللا من أهل الشهادتین، فذه

 .اإلطالق، و�ان ما عارضها مؤوًال عند هؤالء"
 وهــذه طر�قــة أهــل األهــواء: �عتمــدون مــا یؤ�ــد مــذهبهم، و�تــأولون مــا �خالفــه. فالمرجئــة �عتمــدون 

مثل هذه النصوص و�تأولون النصوص الملزمـة والمشـددة فـي العمـل التـي �عتمـدها الخـوارج فـي 
یــــر أصــــحاب الكبــــائر. والخــــوارج یتــــأولون مثــــل هــــذه النصــــوص. وأهــــل الســــنة ال �ضــــر�ون تكف

 . و�وفقون بینها ،؛ بل �جمعون بینهاالنصوص �عضها ببعض
"وذهــب أهــل الســنة والجماعــة إلــى خــالف مــا قــالوه، حســبما هــو مــذ�ور فــي �تــبهم  طالــب:

نزلـة : إن هـذه األحادیـث موتأولوا هذه الظواهر. ومـن جملـة ذلـك أن طائفـًة مـن السـلف قـالوا
مـن  على الحالة األولـى للمسـلمین، وذلـك قبـل أن تنـزل الفـرائض واألمـر والنهـي. ومعلـوم أن
لیـه؛ مات في ذلك الوقت ولم ُ�صل أو لم �صم مثًال، وفعل ما هو محرم في الشرع، ال حـرج ع

 .ألنه لم ُ�كلَّف �شيء من ذلك �عُد"
غیرهـا مـن عبـادات، ال دون أن یتمكن من صالة وال مـن ومثله من أسلم فمات �عد اإلسالم من 

 . ُ�طاَلب لها
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م، "فلم �ضیع من أمر إسالمه شیًئا، �مـا أن مـن مـات والخمـر فـي جوفـه قبـل أن ُتحـرَّ  طالب:
ــالِ فــال حــرج علیــه؛ لقولــه تعــالى:  : [المائــدة َنــاٌح}َحاِت جُ {َلــْیَس َعَلــى الَّــِذیَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّ

 .، و�ذلك من مات"] اآل�ة٩٣
ولـذا لمـا تـأول قدامـة بـن عثمـان بـن مظعـون هـذه اآل�ـة، وقـال: إن الـذي �شـرب الخمـر إذا اتقــى 

أخطــأت أســتك «: -رضــي هللا عنــه-وآمــن واتقــى وأحســن مــا علیــه جنــاح! تــأول. قــال لــه عمــر 
ئم و�ثیـــر مـــن النـــاس یـــزاول المنكـــرات والجـــرا. »الحفـــرة! أمـــا إنـــه لـــو اتقـــى هللا مـــا شـــرب الخمـــر

ى؟ حقیقـة التقـو  ومـایـن التقـوى؟ أو�خـل �الواجبـات، ثـم إذا نـوقش قـال: التقـوى هاهنـا.  ،والفواحش
التقوى ما هي �فعل المأمورات وترك المحظورات؟! وأنت تتـرك المـأمور، تنـاقض التقـوى وتقـول: 

 التقوى هاهنا؟! 
ت صـالته إلـى بیـ"و�ذلك من مات قبل أن ُتحول القبلة نحـو الكعبـة ال حـرج علیـه فـي  طالب:

ُ ِلُیِضـیَع ِإ�َمـاَنُكْم}المقدس؛ لقوله تعالى:  ]، و�لـى أشـیاء مـن هـذا ١٤٣[البقـرة:  {َوَمـا َ�ـاَن للااَّ
الكتـاب  القبیل فیها بیان لما نحن فیه، وتصر�ح �أن اعتبار الترتیب في النزول مفید فـي فهـم

 .والسنة"
 .�كفي على هذا

 على محمد. اللهم صلِّ  
 


