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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 عد:والسالم على رسول هللا ومن وااله، و� �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل، والصالة

 فهـو �ـذلك، اأهله ألن میة؛أُ  بار�ةالمُ  الشر�عة هذه :الثالثة لةأالمس" :-رحمه هللا–قال المؤلف 
 ".أمور ذلك على و�دل المصالح، اعتبار على أجرى 

 صـحبهو الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینـا محمـد وعلـى آلـه 
 .أجمعین

ا معنى �ون الشر�عة ُأمیة �عني أنهـا ال تحتـاج إلـى الـدخول فیهـا إلـى مقـدمات، �معنـى: أنـه �فهمهـ
يّ العامي، و�دخل فیها من ال � یَّة، و�ـذلك ج قرأ وال �كتب، ونزلت على ُأمِّ هـا میـع أبوابوعلى أمٍة ُأمِّ

: -علیــه الصــالة والســالم–قولــه  علــى مــا أعطــى هللا البشــر مــن أوضــح األدلــة فیهــا مز�ــدال ُ�طلــب 
یَّةٌ  ُأمَّةٌ إنها «  .»َنْكُتبُ  َوَال  َنْحِسبُ  َال  ُأمِّ

ــي الــذي ال �قــرأ وال �كتــب، ولــو احتاجــت إلــى ُمقــ دمات فأوقــات الصــلوات ُعلِّقــت �ــأمور ُیــدر�ها األمِّ
 صـــوموا«تترتـــب علیهـــا هـــذه النتـــائج، مقـــدمات ال �عرفهـــا إال المـــتعلم لُحـــِرم منهـــا العـــوام. الصـــیام 

یلـزم  ال ،هناك أآلت ُتعین على رؤ�ة الهالل، هل ُتطلب شرًعا؟ ال ُتطلب »لرؤ�ته وأفطروا لرؤ�ته

 }] U V W X Y Z{أن نبحــــث عــــن منــــاظیر وال غیــــره، ال یلــــزم إنمــــا هــــو �ــــالعین المجــــردة 
األصـل  �عني ما أعطاها، لكن لو ُوِجد واسُتعین بهـا �انـت ُمیسـرة للرؤ�ـة و�ال فالرؤ�ـة ]٧[الطالق:

 د الهاللفیها أنها �العین المجردة، �عني لو أن المسلمین �لهم ما رأوه �العین المجردة، و�ان قد ُولِ 
 ُخِلق الهالل ما �أثمون؛ ألن هللا ال ُ�كلف نفًسا إلى ما أتاها.

قـال فهذا معنى �ونها ُأمیـة أنهـا ُیـدخل فیهـا �غیـر ُمقـدمات، �عنـي مـا ُ�قـال لشـخص ُیر�ـد أن �سـلم �ُ 
عــال تلــه: اذهــب فــتعلم القــراءة والكتا�ــة، واقــرأ القــرآن، واعــرف الصــالة وأحكــام الصــالة والز�ــاة، ثــم 

  تكتب.سلم اآلن وأنت ال تقرأ وال تكتب، وتنجو بهذا اإلسالم ولو لم تكن تقرأ والأ ،سلم، نقول: الأ
لك مـن القـدرات؛ ولـذالبشـر  -جـلَّ وعـال–وتبًعا لذلك جاءت جمیع أحكماها معلقة على ما أتـاه هللا 

هـل العلـم بهذا، و�بقـى أل -جلَّ وعال–�عرفها العامي واألعرابي في الباد�ة و�لٌّ �عرفها، و�تدین هلل 
سـول وهم مما میزهم هللا �ه ممن رفـع بهـذا الـدین رأسـه، وال ُ�حـرم منهـا العـامي، والر  ،أ�ًضا نصیب

ـــي �عنـــي ال �قـــرأ وال �كتـــب، و  -علیـــه الصـــالة والســـالم– واألصـــل فـــي  ،األمـــي منســـوٌب إلـــى األمُأمِّ
نَّ  األمة أنها ال تقرأ وال تكتب، و�ذلك ولها األمي مثلها، واألدلة عل   .ة �ثیرةذلك من الكتاب والسُّ

 1 0 / .{: تعالى �قوله والمعنى، اللفظ المتواترة النصوص :أمور أحدها ذلك على و�دل"

 ° ̄ ® ¬ » ª © ̈ {: وقوله، ]٢:الجمعة[ }4 3 2
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یَّـةٍ  ُأمَّةٍ  ِإَلى ُ�ِعْثتُ «: الحدیث وفي ـ قـدمین،األ �علـوم علـمٌ  لهـم �كـن لـم ألنهـم »ُأمِّ  بٌ منسـو  يواألمِّ
 التـي لقتـهخ أصـل علـى فهـو غیره، وال ا�تا�ً  یتعلم لم األم والدة أصل على الباقي وهو األم، إلى
 .علیها دولِ 

یَّةٌ  ُأمَّةٌ  َنْحنُ «: الحدیث وفي ْهرُ  َنْكُتُب، َوَال  َنْحِسبُ  َال  ُأمِّ ـف وقد ،»َهَكَذاوَ  َوَهَكَذا َكَذاهَ  الشَّ  معنـى رسَّ
 ".الكتاب وال �الحساب علمٌ  لنا لیس: أي الحدیث، في األمیة

هر بید�ــه هكــذا ثالًثــا، وقــبض العاشــر فــي المــرة الثالثــة، فالشــ -علیــه الصــالة والســالم–أشــار النبــي 
ثالثـــون قالـــه فـــي �عـــض  أون یوًمـــا، ولـــم �قـــل: تســـعٌة وعشـــرون األصـــل فیـــه أنـــه تســـعٌة وعشـــرو 

فـال تخفـى  ،معنـى ذلـك أنـه وسـیلة إ�ضـاح ،النصوص، لكن اإلشارة �ـلٌّ �فهمهـا وترسـخ فـي الـذهن
نـاس على أي ُمكلَّف إذا أشار �أصا�عه العشرة مـرتین والثالثـة هـذا إغـراق فـي األمیـة، وأن أجهـل ال

وصله إلى �فهم هذه الشر�عة، وت ا ً �عني أقل الناس علم ،ُ�قابل العقلال ما  ،�معنى: ما ُ�قابل العلم
ه �ـالعلم رأًسـا وتعـب علیـ الجنة �ـإذن هللا تعـالى، لكـن تبقـى خصـائص العلمـاء وأهـل العلـم لمـن رفـع

له   .وحصَّ

 أشبه وما ،]٤٨:العنكبوت[ }[^ \ ] T U V W X Y Z{: تعالى قوله ونحوه"
ــ لكتــابا فــي المبثوثــة األدلــة مــن هــذا  صــفو  علــى موضــوعةٌ  الشــر�عة أن علــى الدالــة ة،نَّ والسُّ

 .�ذلك أهلها ألن ؛األمیة
 اوًصـخص العـرب إلـى -وسـلم علیـه هللا صـلى- األمـي النبي بها عث�ُ  التي الشر�عة أن :والثاني

 فـإن ال، أو األمیـة وصـف مـن علیـه هـم مـا نسـبة علـى تكـون  أن إمـا ا،عموًمـ سواهم من و�لى
 تكـون  نأ لـزم �ـذلك، تكـن لـم و�ن األمیین، إلى منسو�ةً : أي میة،أُ  �ونها معنى فهو �ذلك، كان
 هعلیـ عِضـوُ  مـا خـالف وذلـك تعهـد، مـا منزلـة أنفسـهم مـن لتنزل تكن فلم عهدوا، ما غیر على
 األمیة، نم �ه هللا وصفها ما إال تعهد لم والعرب �عهدون، ما على تكون  أن بد فال فیها، األمر

 ".میةأُ  اإذً  فالشر�عة
ا ال حكـم لـه، فوصـف العـرب �ـأنهم ُأمیـون، �معنـى: أنهـم  نعم؛ ألن الذي �كتب فیهم و�قرأ نادٌر جد�
ال �قرؤون وال �كتبون على أصل الخلقة، ونزلت علیهم هذه الشـر�عة، ولـو �ـان مـن شـرطها العلـم، 

ون، �عنــي: لــو �ــان مــن شــرط قبولهــا العلــم لمــا انطبقــت علیــه؛ ألنهــا جــاءت علــى خــالف مــا �عهــد
ا، ودخلــوا ومــا  علـى خــالف مــا �عرفـون أمــٌة أمیــة والشـر�عة هــذه التــي ُأنزلـت علــیهم مناســبة لهـم جــد�

، انقـادوا لهـذا الـدین وقـادوا األمـم وهـم أمیـون؛ ولـذلك العلـوم ائً وال شـی اوال عنًتـ اوجدوا في ذلك حرًجـ
ــ ــنَّة ومــا �خــدم الكتــاب والسُّ نَّة ال ُ�حتــاج إلیــه، فــالن یتخصــص القــدر الزائــد علــى علــوم الكتــاب والسُّ
ـــاب  مـــا �ـــاإلدارة، وفـــالن یتخصـــص �السیاســـیة، وفـــالن یتخصـــص... ـــا الكت ـــداعي لهـــذا إذا عرفن ال

نَّة، وعرفنا واقع األمـة فـي عصـرها الزاهـر؟ هـل درس أبـو �كـر سیاسـة؟ هـل درس عمـر إدارة؟  والسُّ
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هـم عمـر، ووالهـم عثمـان مـن وصـفهم هل درس فالن؟ حتى والة األقالیم الذین والهم أبو �كر، ووال
ـنَّة �فیـٌل �معرفـة مـا ُ�سـعد  لنـاس فـي ااألمیة لم یدرسوا هذه العلوم الحادثة الوافدة، فعلم الكتاب والسُّ

  .-�هللا المستعان–دینهم وُدنیاهم 
 تضـىمق عـن �خرجـون  ولكـانوا، امعجـزً  عندهم �كن لم �عهدون  ما على �كن لم لو أنه :والثالث"

 ".الكالم هذا �مثل عهدٌ  لنا لیس إذ عهدنا، ما غیر على هذا: ولهم�ق التعجیز
ه �عنــي لــو ُ�لِّــف شــخص �قــراءة قصــة مــن األدب الفرنســي أو غیــر  ،�عنــي لــو ُ�لِّفــوا �مــا ال ُ�طیقــون 

ر علیـه ؛ ألنـه ال �قـد؟ هـذ مـا فیـه تحـدٍّ بلغات األعاجم وقیل له: نتحداك تقرأ هذا، هل هذا فیـه تحـدٍّ 
داك أن تــأتي �مثــل هــذه القصــة مــا ُ�مكــن، لكــن لــو جــيء لــه �مقطوعــٍة عر�یــة أو مــن األصــل، نتحــ

 تأتي �مثل هذه وهو عر�ي نعم هنـا �قـع التحـدي؛ ولـذا تحـدى هللا أن قصیدة عر�یة، وقیل: نتحداك
 ألنه لو جاء بلسان غیرهم لكان لهم عذر؛ ولذلك عـادي ؛ما تحداهم بلسان غیرهم ،العرب بلسانهم
برعـــت فـــي �ـــذا أو أحســـنت قـــراءة �ـــذا أو  ت�نـــ ةنجلیز�ـــاإلان: أنـــا �هللا لـــو أعـــرف أن �قـــول اإلنســـ

 عـل،هنـا �قـع التحـدي �الففألنه ال ُ�حسن من األصل، لكن إذا ُتحدي بلغته  ؛تعاملت مع...له عذر
  .ولیس له عذر حینئذٍ 

 ةلحجــا تقــم فلــم معــروف، وال �مفهــومٍ  لــیس وهــذا عنــدنا، مفهــومٌ  معــروفٌ  �المنــا إن حیــث مــن"

 }± ° ®¯ ¬ » ª © ̈ § ¦{: ســــــبحانه قــــــال ولــــــذلك �ــــــه، علــــــیهم
ــأعجم القــرآن �ــون  فــرض علــى جــةالحُ  فجعــل ،] ٤٤:فصــلت[  }' & % {: قــالوا ولمــا ا،ی�
 0 / . - , + * ({: �قولــــه علــــیهم هللا رد ،]١٠٣:النحــــل[

 مهوعهــد �ــه لعلمهــم ذلــك أن علــى فــدل جــة،الحُ  لظهــور نــواعأذ لكــنهم ،]١٠٣:النحــل[ }1
 .�ثیرة المعنى هذا وأدلة مماثلته، عن العجز مع �مثله،
 مكــارم� اعتنــاءٌ  لعقالئهــم و�ــان النــاس، ذ�رهــا �علــومٍ  اعتنــاءٌ  لهــا �ــان العــرب أن واعلــم :فصــل

 علیـه، وزادت صـحیح هـو مـا هـو ما منها الشر�عة فصححت شیم، �محاسن واتصافٌ  األخالق،
 ".منه �ضر ما ومضار ذلك، من ینفع ما منافع و�ینت �اطل، هو ما وأ�طلت

الكـــرم،  مثـــل: نعـــم العـــرب عنـــدهم عـــادات ومكـــارم وشـــیم وأخـــالق منهـــا المقبـــول الـــذي أقـــره الشـــرع
 والشجاعة، الجود، اإلقدام، الحلم.

 وأ�طل منها الباطـل الشـيء الزائـد علـى حـده، الشـجاعة إذا زادت علـى حـدها أ�طلهـا الشـرع، الغیـرة
د البنـات، الخـوف الزائـد، ئـ؛ ولـذلك مـن غیـرة �عضـهم أنـه �ـان یإذا زادت على حـدها أ�طلهـا الشـرع

 أي شيء یز�د على الحد الشرعي أ�طله اإلسالم، و�ن ُوِجد عند العرب قبل ذلك.
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 > ; :{فأ�قى وأقر األخالق التي هـي فـي حـد االعتـدال المناسـب لوصـف هـذه الملـة 

 لـو الشـدید فـيلشـدید أو الغوأ�طل ما �ان على طرفـي النقـیض، التسـاهل ا ،]١٤٣[البقرة: }=
 .هذه الشیم واألخالق

 األزمــان واخــتالف والبحــر، البــر فــي االهتــداء مــن �ــه �خــتص النجــوم ومــا علــم :علومهــا فمــن"
 يفـ مقـررٌ  معنـىً  وهـو المعنـى، بهـذا یتعلـق ومـا النیـر�ن، سـیر منـازل وتعـرف سـیرها، �اختالف

 ".�ثیرة مواضع في القرآن أثناء
مـن فا للناس �لهم إنما �حتاج إلیه من �حتـاجون إلـى مـن یـدلهم الطـرق، م عام� و�ن لم �كن هذا العل

 سـتدل بهـا علـىحتـاج إلـى معرفـة النجـوم، وأ�ًضـا �كان دلیًال على الطرق هادً�ا للناس في طرقهم �
 . یهلزائد من ذلك هذا ال ُ�حتاج إلتغیر األوقات من أجل الحروث والزروع وما أشبه ذلك، والقدر ا

ـــه ـــالى كقول ـــا[ }E F G H I J K L M N PO{ :تع ـــه ]٩٧:ماألنع  {: وقول
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 ".ذلك أشبه وما

ا ز�نـة هـنعم الفوائـد أو الحكمـة مـن إ�جـاد هـذه النجـوم ثالثـة أشـیاء منهـا: الهدا�ـة والداللـة، ومنهـا أن
ظــاهر علــم النجــوم ومــا  ،للشــیاطین، وعرفنــا أن العــرب فــیهم هــذا العلــم للســماء، ومنهــا أنهــا رجــوم

إنمــا هــو لمــن �حتــاج إلیــه و�عتنــي �ــه، لكنــه فــیهم ظــاهر؛ ألن  ،یتعلــق بهــا، لكنــه لــیس لكــل أحــد
اإلنســان فــي فراشــه یــرى هــذه  مبیــتهم ومقــیلهم فــي العــراء إذا اضــطجع ،عیشــهم ،عیشــهم فــي العــراء

 النجـوم، و�تحـدثون عنهـا، و�سـأل مـا هـذه؟ هـذا �سـأل أ�ـاه، وهـذا �سـأل أخـاه، فیكثـر فـیهم و�نتشـر،
 ،ذا موجود إلى وقٍت قر�ب لما �ان النـاس ینـامون فـي العـراء فـي السـطوح �عرفـون النجـوم �كثـرةوه

مـــن ذلـــك، لكــن هـــذا الحاضـــرة وأوالدهـــم  فالباد�ـــة لهــم حـــظٌّ و�ن لــم �كـــن جمیـــع النــاس �ـــذلك أ�ًضـــا 
ذلـك  أحـد �عـرف أوًال: ألن الحاجـة الداعیـة إلـى ه؟ نعـم مـا فیـاواحـدً  اوالناشئة مـنهم َمـن �عـرف نجًمـ

 َقلــت أو ُفِقــدت؛ ألن الهدا�ــة فــي الطــرق مــن خــالل هــذه الطــرق التــي ُبینــت والمعــالم التــي ُذِكــرت
 والعالمات التي ُ�ستدل بها على المقصد، �انوا �حاجة مضطر�ن إلى ذلك فتعلموه.
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ومـن ناشـئة  ،أ�ًضا عیشهم في العراء سهل لهـم ذلـك، اإلنسـان متـى یـرى النجـوم مـن حاضـرة الیـوم
ج إلیـه، ال یرفـع بـذلك رأًسـا؛ ألنـه ال �حتـا ،أحـد إذا خـرج فـي رحلـٍة أو نزهـٍة ال یلتفـت هما فیـالیوم؟ 

 ؟�عني لو خرج ُثلة مـن طـالب العلـم هـل �كـون مـن همهـم ومـن برنـامجهم أن �سـألوا مـا هـذا الـنجم
 لبتة.أ�سأل عن هذا  اوما ذاك النجم؟ ما أظن أحدً 

طوح، و�نـــامون فـــي األحـــواش ومـــا عـــدا ذلـــك دون لكـــن إلـــى وقـــٍت قر�ـــب والنـــاس ینـــامون فـــي الســـ
الســقوف �ســألون و�تعلمــون، وهــذا �ســأل اضــطجع اإلنســان فــي فراشــه ســأل مــا هــذا؟ مــا هــذا؟ و�ذا 
ــذلك هــذا معــروف إلــى وقــٍت قر�ــب، وهــو فــي  رأى شــیًئا �ختلــف عــن غیــره مــا هــذا؟ فیتعلمــون؛ ول

عــرب �عرفــون النجــوم �لهــا، ال یلــزم للحاجــة الماســة إلیــه، لكــن ال �عنــي أن جمیــع ال ؛العــرب أظهــر
  .و�ن �ان ظاهًرا فیهم ،هذه النجوم من هذا أن �كون الجمیع فرًدا فرًدا �عرفون 

 نفبیَّ  ها،ل المثیرة الر�اح وهبوب السحاب، و�نشاء األمطار، نزول وأوقات ،األنواء علوم: ومنها"

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á {: تعــالى فقــال �اطلهــا، مــن حقهــا الشــرع

Â * Ä Å Æ { ]اآل�ة] ١٣-١٢:الرعد. 

 .]٦٩-٦٨:الواقعة[ }» ª © ̈ § ¦ ¥ * £ ¢ ¡ ے {: وقال

 ].١٤:النبأ[ } T U V W X {: وقال

 .]٨٢: الواقعة[} ;  : 9 8 {: وقال

: الواقعــة[} ;  : 9 8 {: -وســلم علیــه هللا صــلى- هللا رســول قــال: الترمــذي جخــرَّ 
 ".»ُشْكُرُكمْ «: قال ]٨٢

 .تكذبونه وتنسبون خیره إلى غیره -جلَّ وعال–تشكروا هللا �عني بدًال من أن 
 ْؤِمنٌ ُمـ ِعَبـاِدي ِمـنْ  َأْصـَبحَ « لحـدیث:اوفـي  ،»َوَ�ـَذا َ�ـَذا َوِ�ـَنْجمِ  َوَ�َذا، َ�َذا ِبَنْوءِ  ُمِطْرَنا: َتُقوُلونَ «"

 الحدیث في األنواء". »بي و�افرٌ  بي
نـوء �ـذا ب�افٌر �الكو�ب، ومـن قـال: ُمطرنـا من قال: ُمطرنا �فضل هللا ورحمته فذلك مؤمٌن بي «

 نسأل هللا العافیة. »و�ذا أصبح �افٌر بي مؤمٌن �الكو�ب
 ".»غد�قة عینٌ  فتلك تشاءمت، ثم �حر�ةً  َأْنَشَأْت  ِإَذا« :�ه انفرد مما )الموطأ( وفي"
مـن جهـة الغـرب، ثـم أخـذت جهـة الیمـین �عنـي إلـى جهـة  ،�عنـي: جـات مـن جهـة البحـر »�حر�ةً «
ـمال ا مال ال الشِّ طـًرا �عنـي: إلـى جهـة الشـام فإنهـا حینئـٍذ تكـون ممطـرة م »تشاءمت«لشام جهة الشَّ

 ،وهـو مضـعَّف ،غز�ًرا، وهذا من األحادیث األر�عة التي لـم �سـتطع ابـن عبـد البـر وصـلها �الموطـأ
 .ه ابن الصالح مع الثالثة الباقیةو�ن وصل ،الخبر ُمضعَّف

 "الثر�ا؟ نوء من �قي �م: تحته والناس المنبر على وهو سللعبا الخطاب بن عمر وقال"
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نعــم العــرب �عرفــون األنــواء، ومــن لــه حاجــة �معرفتهــا �ــالمزارعین یهتمــون �ــه و�عرفونهــا و�ســألون 
عنها، لكن مـن ال حاجـة لـه سـواًء �ـان مـن العـرب المتقـدمین أو المتـأخر�ن فـإن الحاجـة هـي التـي 

رضـي هللا –نـاس ال �عرفـوا األنـواء، حتـى عمـر بـن الخطـاب �ثیـر مـن ال ،تدعو إلى معرفة الشـيء
ال �عـرف مثـل مـا �عـرف العبـاس؛ ولـذلك سـأله �ـم �قـي، فمـن �حتـاج إلـى شـيء ال شـك أنــه  -عنـه

 . فتكون لد�ه المعرفة �ه ،و�سأل عنهُ�عنى �ه و�هتم �ه و�بحث عنه 
 نـواءاأل  أمـر فـي الباطـل مـن للحـق مبـینٌ  هـذا فمثـل ،و�ـذا �ذا نوئها من �قي: العباس هل فقال"

 .واألمطار

 ].٢٢:الحجر[ }_ ̂ [ \ ] X Y Z{: تعالى وقال

 �ثیـر ىإلـ ]٩:فـاطر[} © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ { | } z{: وقال
 ".هذا من

ره ممـا على �ل حال هذه العلوم التي تعرفها العرب النجوم واألنواء أقر منها اإلسالم ما ُ�مكـن إقـرا
 كـر، فـال شـك أن مـن تعلـم النجـوم لیسـتدل بهـا فـي الطـرق فمثـل هـذا ُ�قـر،�جوز، وأنكر منها مـا ُین

 أما إذا تعلمها لیستعین بها و�رى أنها مؤثرة فال شك أن هذا ضرٌب من الشـرك ومـن ادعـاء الغیـب
ر و�ــذلك التعلــق �ــاألنواء، وأن نــوء �ــذا ممطــر، ونــوء �ــذا غیــر ممطــ ،-نســأل هللا العافیــة–التنجــیم 

ء بنـو «ال شـك أن هـذا شـرك، أمـا إذا �انـت البـاء  -جـلَّ وعـال–أو تأثیر مع هللا  وُ�نسبون الفعل له
 لثر�ـا مـثالً ُیراد بها في، وقد تأتي الباء وُ�راد بها في، فیقولون: ُمطرنـا فـي نـوء �ـذا، فـي نـوء ا »كذا

ا �عنــي ُ�منــع ســد�  ،�عنــي وقــت طلــوع الثر�ــا، ال ُ�منــع هــذا فــي األصــل إال لمشــابهته اللفــظ الممنــوع
للذر�عــة و�ال فاألصــل أن مــن قــال: مطرنــا فــي الشــتاء مــثًال أو فــي الصــیف أو فــي الر�یــع أو فــي 

ُمطرنـا...إلى آخـره، الخر�ف المقصود �ه فـي وقـت �ـذا أو ُمطرنـا فـي رمضـان، ُمطرنـا فـي شـوال، 
  .هذا ال ُ�منع

 فــي و�ــذلك �ثیــر، هــو مــا ذلــك مــن القــرآن وفــي ،الماضــیة األمــم وأخبــار التــار�خ علــم: ومنهــا
 ".ةنَّ السُّ 

ــًرا مــن القــرآن الكــر�م  �عنــي القصــص ــًزا �بی أخبــار األمــم الماضــیة هــذا �ثیــر فــي القــرآن �شــغل حی
 .�قة والعرب لهم نهم لذ�ر األخبارقصص األمم السا

 للعـرب �كـن ملـ التي �الغیوب خباراأل من وأكثره ذلك، في احتفل القرآن ولكن ،ةنَّ السُّ  في و�ذلك"
 ".علم بها

�عرفون من قصة نـوح  النقطاع أسانیدهم واتصالهم بها، �عني هل العرب" علم بها للعرب �كن لم"
َمـــن ُیـــرو�هم إ�اهـــا؟ لكـــن �عرفـــون الحـــوادث القر�بـــة مـــنهم،  -علیـــه الســـالم–أو قصـــة حتـــى إبـــراهیم 
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ال  �عرفون القصص التي أدر�ها آ�ائهم وأجدادهم وحدثوهم بها، أما ما انقطعت بهـا األسـانید فـإنهم
  .�عرفونها إال من طر�ق القرآن

 ".ینتحلون  �انوا ما جنس من لكنها"
 �عني من جـنس أفعـالهم �عنـي فـي األمـم السـا�قة مـن األفعـال مـا توارثـه األجیـال، حتـى وصـل إلـى

 .زمن الجاهلیة التي قبیل الرسالة

 آل[ }ª « ¬ ¯® ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ © ¨{: تعـــــالى قـــــال"
 .اآل�ة] ٤٤:عمران

 ].٤٩:هود[ }e f g h i kj l m n o p q r s t{: الىتع وقال
 اممـ ذلـك وغیـر البیـت بنـاء فـي -السـالم علیهمـا- و�سـماعیل إبـراهیم أبیهم قصة الحدیث وفي
 .جرى 

 الضــربو  الرمـل، وخــط والكهانـة، والزجـر، العیافــة، �علـم جمیعــه أو �ـاطالً  أكثـره �ــان مـا: ومنهـا
 ".ملالر  وخط والزجر، �الكهانة عنه ونهت الباطل لكذ من الشر�عة فأ�طلت والطیرة، �الحصى،

اءم على ما تشتمل علیه من ادعـاء الغیـب والزجـر للطیـر لینفـر فُینظـر �طیـر �میًنـا أو شـماًال فُیتشـ
 �ه أو ُیتفاءل �ه، وخط الرمل �ما هو معروف عند الكهان.

إلى آخـره، لكـن ال  وجاء في الخبر أن نبی�ا �ان �خط من وافق خطه، من وافق خطه خطه أصاب
شك أن هذا �حتاج إلى ُمقرر شرعي، �قول: إنك وافقت أو ما وافقت، فیبقى الباب على أصله فـي 
ا المنــع؛ ألن �عضــهم �قــول: مــادام الحــدیث فــي موافقــة خــط ذلــك النبــي، نقــول: أوًال هــذا ال ُیوجــد مــ

 . معصومأم ق البد أن ُ�قرك معصوم ُ�قره شرًعا، من ُیدر�ك أنك وافقت أو لم تواف
 ".الغیب طلبتَ  جهة من ال الفأل وأقرت"

ه، وُ�عجبـ -علیـه الصـالة والسـالم–الفـأل الحسـن ُ�حبـه النبـي  فـإن"ال مـن جهـة َتطلـب الغیـب"  نعم
لكــن ال �عنــي أنــك إذا تفاءلــت �كلمــة أو برجــل أو �عمــل أو �ــأي شــيء مــن األشــیاء التــي ُ�مكــن أن 

 . تجزم بهذا ألنها غیب تفاءلت ال ما �ظن أو أنك تتفاءل �ه أن النتیجة تكون على ضوء ما
 ءفجـا دلیـل، غیـر مـن الغیـب علـم علـى تخـرٌص  األمـور هـذه وأكثـر �ـذلك، والزجـر الكهانة فإن"

 الـوحي وهـو محـض، حـق هـو ممـا الغیـب علـم تعـرف من �جهةٍ  -وسلم علیه هللا صلى- النبي
 الرؤ�ـــا وهـــو النبـــوة، مـــن جـــزءٌ  -الســـالم علیـــه- موتـــه �عـــد ذلـــك مـــن للنـــاس ىوأ�قـــ واإللهـــام،
 ".والفراسة اإللهام وهو الخاصة لبعض غیره من وأنموذجٍ  الصالحة،

نعم اإللهام والفراسة للمؤمن الُمتِبع؛ ألنها �رامة ال، وال یتمسك �مثل هذا الكالم أهل التخر�ـف مـن 
المتصوفة وغیرهم الذین یدعون ألولیائهم شیًئا من علـم الغیـب، وأنهـم یتفرسـون وُ�لهمـون هـذا مثـل 

شـیوخهم جعلـوهم  هذه الشطحات التي ُوِجدت على ألسنتهم وفي �تبهم، وتوسعوا فیها توسًعا جعلـوا
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و�ـدَّعون لهـم مـا یـدَّعون مـن  ،-نسـأل هللا السـالمة والعافیـة–في مصاف األنبیاء، بل فوق األنبیاء 
ِلمـا  األنهـا نـوع �رامـة، فـإن �ـان عملهـم موافًقـ ؛هذه اإللهامات وتلك الفراسة؛ لكنهـا للمـؤمن الموحـد

ة من ُیدعى فیه الفراسة، و�ان جاء عن هللا وعن رسوله صدقت فراسته و�ال فال، و�ن صدقت فراس
نَّة فإن هذا لیس من هذا الباب، و�ن  .ما هو من �اب إعانة الشیاطین لهمُمخالًفا للكتاب والسُّ

 مــن مــأخوذٌ  بــل األوائــل، عنــد مــا علــى ال شــيءٌ  منــه العــرب فــي �ــان فقــد ،الطــب علــم: ومنهــا"
 ".األمیین تجار�ب

ؤلفـات ملُمرتب طب األولین القدماء ُمرتب ُمـنظم فیـه من الطب المنتظم ا" األوائل عند ما على ال"
ومصنفات وله أهله ورجاله، أما �النسـبة لعمـل الطـب عنـد العـرب فهـو نظیـر مـا عنـد مـن یتعـاطى 
الطب الشعبي جرب هذا العالج لفالن فنفعه أو اسـتعمله فـي نفسـه فنفـع فیصـفه للنـاس �لهـم، وقـد 

نفسـه أو  ن �كون ُمطرًدا، واألطباء الشعبیون إذا جرَّب علىُیوافق وقد ال ُیوافق؛ ألن العالج البد أ
وهـذا ال �صـح هـذا، البـد أن  ،على غیره شیًئا فنفع عممـه علـى النـاس �لهـم ممـن فیـه مثـل مرضـه

�ـت علـى �طَّرد، �عني األدو�ة الحدیثة من األطباء والشر�ات التـي تصـنع الدو�ـة ال ُتقـر إال إذا ُجرِّ 
 ٍد �بیر �حیث �طَّرد نفعه لهذا المرض.قطیع من الناس أو على عد

 وفي �تاب (التذ�رة) لداود األنطاكي شـيٌء مـن هـذا جـرَّب مـرة واحـدة ونفـع، فصـار ُ�عممـه للنـاس،
 ،�عني هي لمجرد شخص واحد �قول: ُأصبت �مسماٍر في �اطن القدم ،على (التذ�رة) وفیه حواشٍ 

ون برأ �إذن هللا، لكن هل هـذا ُمطـرد؟ قـد �كـفوضعت علیه لبخًة من عجیٍن وملح فبرئ �إذن هللا، ی
 فیك مما ُ�عارض هذا العالج أو یتفاعل مع هذا العالج فیزداد.

 والمقصود أن علم العرب األولین الذین قبل الهجرة علمهم مثل نظیر ما عنـد الشـعبیین، علـم لـیس
ن ن عنـد األقـدمین مـ�ُمطرد إنما �صفون من مجرد موافقة هذا العالج في حالٍة واحـدة، وأمـا مـا �ـا

 وله رجاله نظیر الطب الحدیث؛ ولذا قال المؤلف: �ختلف عما عند األوائل. ،علم فهو ُمرتب
یـه خلـٌل علًمـا �ـأن األوائـل أ�ًضـا طـبهم ف" األوائـل عنـد مـا علـى ال شـيءٌ  منـه العرب في �ان فقد"

ون فـــیمن ُیوافـــق كبیـــر؛ ألنـــه لـــیس مـــرتبط �شـــرع، بـــل فیـــه مـــا ُ�خـــالف وُ�عـــارض الشـــرع؛ ولـــذا تجـــد
 األقدمین في علم الطب المرتب عندهم �ابن سینا وغیره (القانون) البن سینا هذا فـي الطـب، وهـو

مبنــي علــى علــوم الحكمــاء األقــدمین علــى مــا یزعمــون، وفیــه مخالفــات صــر�حة للنصــوص وللــدین 
النـاس ال  ُمحرَّمة ُ�عـالج بهـا �عـض اعموًما قد �صف الخمر عالج لبعض الناس، وقد �صف أمورً 

 الخمرة داء ولیست بدواء. ،شك أن هذا ال �جوز
اقتنـــى �تـــاب (القـــانون) البـــن ســـینا وأراد أن یـــتعلم، �قـــول: أنـــه أظلـــم قلبـــه  -رحمـــه هللا–والنـــووي 

وصعب علیه الحفظ والفهم، حتى أخـرج الكتـاب مـن بیتـه، ثـم عـاد إلـى وضـعه الطبیعـي؛ ِلمـا فیهـا 
هـــا شـــعوذة، فیهـــا طالســـم �عنـــي �تـــب الطـــب مثـــل �تـــاب مـــن ُمخالفـــات، �ثیـــر مـــن �تـــب الطـــب فی
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ــافع) �تــب �ثیــرة فــي هــذا البــاب فیهــا ســحر، وفیهــا طالســم، وفیهــا شــعوذة  (الرحمــة) (تســهیل المن
 .-�هللا المستعان–فُیحذر منها أشد الحذر 

 عة،الشـر� فـي جـاء المسـاق ذلـك وعلـى األقـدمون، �قررهـا التـي الطبیعـة علوم على مبنيٍّ  غیر"
 ".�ثیر على منه طلع�ُ  قلیلٍ  شاف جامعٍ  وجهٍ  ىعل لكن

شـــيء ینفـــع فـــي هـــذا البـــاب وُجِمـــع فـــي  -علیـــه الصـــالة والســـالم–جـــاء فـــي النصـــوص عـــن النبـــي 
مؤلفــات خاصــة فـــ(الطب النبــوي) البــن القــیم مــأخوذ مــن النصــوص، �ــذلك الــذهبي لــه �تــاب بهــذا 

مصـنفات فـي الطـب �عنـي فیمـا جـاء االسم (الطب للمستغفري) (الطب ألبي ُنعیم) في الحدیث لـه 
 . في �عض األدو�ة -الصالة والسالم علیه–عن النبي 

 طالب:........ 
 نعم.

 طالب:........ 
ة �ظهر منه أنه وحي �ما إذا وصف عالًجا فلم ینفع في أول األمر وال ثاني األمـر، ثـم فـي النتیجـ

، فـال شـك أن مثـل هـذا بتوجیـه، والغا�ة نفع مثل العسل ال شـك أنـه وِصـف السـتطالق الـبطن فـزاد
علیـه –والعسل جاء وصفه �أنه شفاء، فهذا ما �حتاج إلى اجتهـاد، ومنـه مـا هـو اجتهـاد مـن النبـي 

  .واجتهاد المعصوم معصوم ،-والسالم الصالة

 ].٣١:األعراف[ },- + * ( {: تعالى فقال"
 �اطــل، هــو مــا ذلــك مــن وأ�طــل األدواء، لــبعض األدو�ــة بــبعض التعر�ــف الحــدیث فــي وجــاء

 .اشرعً  �جوز ال ما على اشتملت التي والرقى �الخمر، كالتداوي 
 أســالیب فــي والتصــرف الفصــاحة، وجــوه فــي والخــوض ،البالغــة فنــون  علــم فــي التفــنن: ومنهــا
 ".منتحالتهم أعظم وهو الكالم،

ــذا وقــع فیــه التحــدي �خــالف بنــي إســرائیل علــى عهــد  هــذا الجانــب هــو الــذي بــرز فیــه العــرب؛ ول
�مــا ُ�شــبه ســحرهم إال أنــه  -علیــه الســالم–فرعــون اشــتهروا �الســحر، فجــاءت معجــزة نبــیهم موســى 

�الطـب وهكـذا،  -علیـه السـالم-شرعي �العصا، واشتهر قوم عیسى �الطب، فجاءت معجـزة نبـیهم 
ولما �ـان اهتمـام العـرب أو بـروزهم فـي هـذا الجانـب فـي فنـون البالغـة والفصـاحة ُتحـدوا فـي ذلـك، 

 . �القرآن -علیه الصالة والسالم–معجزة النبي  وجاءت

 5 4 3 2 1 0 / . - {: تعالى قال الكر�م، القرآن من أعجزهم �ما فجاءهم"

 ".]٨٨:اإلسراء[ }< = > ; : 9 8 7 6
هذا التحدي �القرآن �امًال، ثم حصل التحـدي �عشـر سـور، ثـم صـار التحـدي �سـورة، وعجـزوا عـن 

لسور، ولم �قع التحدي �آ�ة؛ ألن من آ�ات القرآن ما هـو �لمـة، ذلك �له عجزوا حتى عن أقصر ا
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 }/ . {ال �عجزه أن �قول هذه الكلمة، فلم �قع التحدي �كلمة، �آ�ٍة واحدة لم �قع التحـدي،  يوالعر�
ثر: ثر: }/ . {العر�ــي ال ُ�عجــزه أن �قــول:  ]٢١[المــدَّ  } Å{وال �عجــزه أن �قــول:  ]٢١[المــدَّ

 . {لم �قع بها التحدي، لكن آ�ـة �قـدر سـورٍة قصـیرة �قـع بهـا التحـدي �لمـة هذه آ�ة  ]٦٤[الرحمن:
ثر: }/ فـــي موضـــعها �عـــد مـــا تقـــدمها وقبـــل مـــا یتلوهـــا  ]٦٤[الـــرحمن: }Å{ أو ]٢١[المـــدَّ

 .العر�ي أن �أتي �مثلها في مكانها�عجز 

] ٥٨:الــروم[ }¼½ « µ ¶ ̧ ¹ º ́ ³{: تعـالى قـال وقــد األمثـال ضـرب: ومنهـا"
: الكفـار عن هحكایت في تعالى قال منه، الشر�عة و�رأ نفاه هللا فإن الشعر، وهو ا،واحدً  اضر�ً  إال

} n o p q r * t u v w x{ ]٣٧-٣٦:الصافات[." 
�عنــي جعــل الشــعر فــي مقابــل الحــق، الشــعر فــي مقابــل الحــق وال شــك أن الشــعر �ــالم مثــل النثــر 

، إال أنــه فــي الغالــب أن الشــعر ُ�صــاحبه ُمباحــه مبــاح وحقــه مقبــول، و�اطلــه مــردود، وحرامــه حــرم
لئن �متلئ جوف أحد�م قیًحا حتى یر�ـه «شيء قد ال ُ�صاحب النثر؛ ولذا جاء الحدیث الصـحیح 

 À ¿ ¾ ½ { -علیـه الصـالة والسـالم–ونفـى الشـعر عـن النبـي  ،»خیٌر له من �متلـئ شـعًرا

Á ÃÂ { :أنـــه شـــاعر -علیـــه الصـــالة والســـالم–هم النبـــي فـــاتّ  ]٦٩[�ـــس� } n o p q 

r * t u v{ ]لشـعر، فحینئـٍذ الشـعر ال �الشعر جعل الحق في مقابل ا ]٣٧-٣٦:الصافات
في خدمة النص، �عني تحو�ل القرآن إلى شعر هذا ال شك أنه ُمحرَّم، �عني لو جـاء شـاعر ونظـم 

 }¿ ¾ ½{نفــى الشــعر  -جــلَّ وعــال–هللا  ،مــا �جــوز؟ ال �جــوزأم ســورة مــن الســور �جــوز 
ــنَّة، مــا ُ�عــین ل ]٦٩[�ــس: كــن لــو نظــم الحــدیث؟ �ســتطیع أن یــنظم الشــاعر مــا �خــدم الكتــاب والسُّ

نَّة ینِظم في غر�ب القرآن، ینِظم في علوم القرآن ال �أس، ینِظم في  لقـراءات اعلى فهم الكتاب والسُّ
 ال إشكال، لكن ینظم سورة �جوز وال ما �جوز؟ ما �جوز �حال.

علــوم الحــدیث، یــنظم غر�ــب الحــدیث مــا فــي إشــكال، یــنِظم علــل وُقــل مثــل هــذا فــي الحــدیث یــنُظم 
ل �ــالم الرســول الــذي نفــى هللا  أيالحــدیث یــنِظم   -جــلَّ وعــال–�ــاب مــن أبــواب الحــدیث، لكــن ُ�حــوِّ

عنه الشعر فیجعله شعر، �عني ُوِجد من ینظم (بلوغ المرام) الصـنعاني نظـم الحـدیث هـو جـاء مـن 
عـن نبیـه، فكیـف  -جـلَّ وعـال–تقـدیري أن مثـل هـذ نفـاه هللا المعاصي لمن نظم الحدیث، لكـن فـي 

م، ُنحول �المه إلـى شـعر؟ هـذا أقـل أحوالـه الكراهیـة الشـدیدة، �عنـي مـا �جـرؤ اإلنسـان �قـول: ُمحـرَّ 
عـن نبیـه، ونحـن نحـول �المـه إلـى مـا نفـاه  -جـلَّ وعـال–لكن ظاهر في �ـون إثبـات أمـٍر نفـاه هللا 

  .نبغيهللا عنه هذا ال شك أنه ال ی
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اآل�ة،  ]٦٩�س:[ }À Á  ÃÂ ¿ ¾ ½ {: قال ولذلك �حق، لیس فإنه �شعر، �أت لم: أي"

 ª  *¬ ® ̄ ° ± ² ³ * µ © ̈ {: تعالى قوله في ذلك معنى نو�یَّ 
¶ ¸ ¹ º{ ]٢٢٦-٢٢٤:الشعراء[."  

ولذلك تجدون الشعراء �ختلف وضـعهم عـن غیـرهم، �عنـي إذا حصـل لـه موقـف إمـا وفـاة عز�ـز أو 
ســار �النســبة لــه أو تعلــق �شــيٍء مــن األشــیاء، ونظــم فــي قصــیدة تجــد الــتخلص منــه عســٌر موقــف 

ا، تجد إن مات له قر�ب أو حبیب أو �ذا، ثم نظم له قصیدة وأخذ ُیرددها �سـتمر معـه الحـزن  ، جد�
إذا تعلـق �ـامرأة ونظـم فیهـا مـا یـدل علـى تعلقـه بهـا صـعب االنفكـاك منـه، بینمـا غیـر الشـاعر �مــر 

علــى �ثیــٍر مــن النــاس أنــه لــم �كــن �شــاعر؛  -جــلَّ وعــال–ره أ�ــام ثــم یــزول، مــن ِنعــم هللا علــى خــاط
أبیـات  امرأة ُ�حبها أو زوجة ُ�حبها، فینساها إذا لم �كن شاعر، لكن إذا نظـم فیهـا ألنه قد �موت له

  .ال شك أنه ُ�عانون من هذا الباب ورددها وترنم بها الشعراء
 عل،ف �صدقه ال وقولٌ  تحصیل، غیر على هیمان ولكنه أصل، على امبنی�  لیس الشعر أن فظهر"

 .تعالى هللا استثنى ما إال الشر�عة �ه جاءت لما مضادٌ  وهذا
 إلـى عیرجـ مـا وأمـا ،األمیـة العـرب علـوم إلـى �النسـبة �سبیله نحن ما على ینبهك أنموذجٌ  فهذا

 يفـ ذلـك تجـد مـا وأكثـر �ـه، خوطبـوا مـا أول فهـو إلیها، ینضاف وما األخالق �مكارم االتصاف

 K {: تعـالى �قولـه عنـدهم، �ـه تمـدحیُ  مـا علـى وأجري  لهم، آنس �ان حیث من المكیة، السور

L M N O P Q R{ ]آخرها إلى] ٩٠:النحل. 

 } ª « ¬ ¯® ° ²± ¨© § ¦ ¥ ¤ £ ¢ {: تعـــــــــــــــالى وقولـــــــــــــــه
 .الخصال تلك انقضاء إلى] ١٥١:األنعام[

 .]٣٢:عرافاأل[}  : 9 8 7 6 5 4 3 {: وقوله

ـــه ـــى ].٣٣:األعـــراف[ }[  \ ] P Q R S T U V W X Y Z{: وقول ـــر إل  غی
 .المعنى هذا في التي اآل�ات من ذلك
 هـو اممـ ذلـك وشبه اآلخرة، �أمور والتكذیب اإلشراك عن النهي من أولى هو ما فیها أدرج لكن

 مــن فیــه أو �ــذلك، ولــیس حســنة اوأخالًقــ ا�رًمــ �عدونــه �ــانوا مــا لهــم وأ�طــل األعظــم، المقصــود

 ) ' & % $ {: تعــالى قــال �مــا توهموهــا، التــي المصــالح علــى ر�ــيیُ  مــا المفاسـد

 ].٩٠:المائدة[ }- , + * (
 والصـد والبغضـاء، العـداوة إ�قـاع من والمیسر، الخمر في اخصوًص  المفاسد من فیها ما نبیَّ  ثم

 �انـت الخمـر ألن ؛اصـالحً  فیهمـا ظنـوه ممـا أعظـم الفسـاد فـي وهـذا الصـالة، وعن هللا ذ�ر عن
 عنـدهم �ـان �ـذلك والمیسـر الكسـالى، نشـطوتُ  البذل، على البخیل وتبعث الجبان، تشجع عندهم
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 وقـد المحتـاجین، علـى والعطـف والمسـاكین، الفقـراء إطعـام مـن �ـه �قصـدون  �انوا مالِ  ؛امحمودً 

 }µ ¶ ¹¸ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ ´{ :تعــالى قــال
 ].٢١٩:البقرة[

مَ ِألُ  ُ�ِعْثتُ « :-السالم علیه- قال ولهذا ؛األخالق �مكارم تخلق هي إنما لها� والشر�عة  َمَكـاِرمَ  َتمِّ
 ".»اْألَْخَالقِ 

نعـــم نـــزل القـــرآن وُ�عـــث الرســـول علـــى أمـــٍة لهـــا عنا�ـــة �شـــيء مـــن األخـــالق مـــن الجـــود، والكـــرم، 
انــت فــي األصــل و�ن � ،والشــجاعة، وغیرهــا مــن األخــالق المحمــودة إال أنــه �عتــري هــذه األخــالق

محمـــودة �عتر�هـــا مـــا �جعلهـــا مذمومـــة، وفـــیهم أ�ًضـــا أخـــالق وأوصـــاف مذمومـــة، فوجـــه مـــا �مكـــن 
 .وجیهه، وأ�طل ما ال ُ�مكن تعدیلهت
 :ضر�ین على �انت إنما األخالق مكارم أن إال"

 �ـه، خوطبـوا إنمـا اإلسـالم ابتـداء في �انوا المقبول، المعقول من اوقر�بً  امألوفً  �ان ما :أحدهما
 :وهو �قي، ما لهم تمم فیه رسخوا لما ثم

 حـر�مت آخـره مـن �ـان حتـى ر،خِّ فـأُ  وهلـةٍ  أول مـن معنـاه عقـل�ُ  ال مـا منـه و�ـان :الثـاني الضرب
 على دهمعن امعهودً  �ان الذي وهو األخالق، مكارم إلى راجعٌ  ذلك وجمیع ذلك، أشبه وما الر�ا،

 ".الجملة
ین، �قـول: نعم مثل الر�ا الذي لم ینشأ في اإل ق بـین الفـر  مـاسالم �ستنكر تحر�م الر�ا مـع جـواز الـدَّ

ین؟ إن �ان القصد مصلحة المحتـاج وأنـه ال ُیـزاد علیـه، فمـن مصـلحته أال ُیـزاد عل یـه فـي الر�ا والدَّ
ین، فالز�ادة حاصلة حاصلة سواًء �انت بدیٍن شرعي أو بر�ا، فمثل هذا ال دهم، �عقـل معنـاه عنـ الدَّ

 ،دراهـم بـدراهم مـع الز�ـادة احكمة ظاهرة مثـل الشـمس فـرٌق بـین أن تأخـذ ر�ـا صـر�حً لكن مع ذلك ال
هـا بو�ین أن تشتري سلعًة ینتفع بها جمیع األطـراف، ینتفـع بهـا صـانعها، ینتفـع بهـا حاملهـا، ینتفـع 

 �ائعها، ینتفع بها مشتر�ها، ینتفع منه المشتري منه.
 الإال الــذي �أخــذ الر�ــا فقــط، و�ن �ــان �عــض النــاس  مــن ینتفــع �ــه؟ مــا ینتفــع �ــهفأمــا دراهــم بــدراهم 

، نقـول: �قول: إن مسألة التورق هي عین الر�ا إال أنها �التحایل، فیرى أنها أشد من الر�ـا ایرى فرقً 
�لهم  األئمة األر�عة ،أبًدا لیست �أشد من الر�ا، ولم �خف هذا على عامة أهل العلم الذین أجازوها

 . حر�م الر�ا ُمنتفیة في ِحل البیعمثل هذا؟ ال �خفى علیهم، فِعلة ت أجازوها، فهل �خفى علیهم
 وتقـدیر راض،الق في قالوا �ما اإلسالم، أقرها الجاهلیة في عندهم أحكامٌ  للعرب �ان أنه ترى  أال"

 ".�القافة الولد و�لحاق العاقلة، على وضر�ها الد�ة
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هلیـة، ُ�عطـي الشـخص مالـه آلخـر ُ�ضـارب المضار�ة، المضار�ة �ـانوا �فعلونهـا فـي الجا "القراض"
ة علـى أحـد، وفیهـا مصـلح اوالـر�ح بینهمـا، فأقرهـا اإلسـالم؛ ألن مـا فیهـا ضـررً  ،و�بیـع و�شـتري  ،�ه

 ظاهرة.
رت فــي الجاهلیــة مــثًال �قــدر جــاء اإلســالم وأقرهــا اثنــ "تقــدیر الد�ــة" ألــف  عشــر ألــف درهــم أو يُقــدِّ

مثـل ن ذلـك معروفـة، فو�ونها على العاقلة أ�ًضا الحكمة م ُأقرت في اإلسالم؛ ألنها مناسبة، ردینا
  .هذا ال ُینكر

 ".الحرام �المشعر والوقوف ،�القافة الولد و�لحاق"
للحمــس  للجمیــع وأقــره اإلســالم، لكــن الخــروج عــن الحــرم �النســبة"الوقــوف �المشــعر الحــرام" نعــم 

فمثــل هــذا ال �قــره  -عنــي الُحمــسأ -قــر�ش ال �جــوز لهــم الخــروج مــن الحــرم؛ ولــذا ال �قفــون �عرفــة 
 -علیـه الصـالة والسـالم-فعـل فقـد اإلسالم، بل قر�ش وغیرهم سـواء، فـأمرهم �ـالوقوف مـع النـاس، 

  .»الحج عرفة«وجعل الوقوف �عرفة هو الحج  »خذوا عني مناسككم«وقال: 
 �ــرهذ ممــا ذلــك وغیــر والقســامة، األنثیــین، حــظ مثــل لــذ�را الولــد وتور�ــث الخنثــى، فــي والحكــم"

 .العلماء
 ،جبـالٍ و  ،وأرضٍ  ،سـماءٍ  مـن �عرفـون  فیمـا التوحیـد بدالئل خوطبوا حتى بذلك كتفَ �ُ  لم: نقول ثم

 شـيءٌ  یـاءاألنب شـرائع من عندهم الباقي �ان ولما �ذلك، والنبوة اآلخرة و�دالئل ونبات ،وسحاٍب 
 �ـه اءجـ ما وأن لیها،إ عواودُ  الجهة تلك من خوطبوا أبیهم، -السالم علیه- إبراهیم شر�عة من

ــه: �عینهــا تلــك هــي -وســلم علیــه هللا صــلى- محمــدٌ   ̈ § ¥¦ ¤ £ {: تعــالى �قول
© ª « ¬ ®{ ]٧٨:الحج.[ 

 .اآل�ة] ٦٧:عمران آل[ }§ ¦ ¥ ¤ £ ¢{: وقوله
 علیـه هللا صـلى- محمـدٍ  جهـة من تقو�مها فجاء واختلفوا، وزادوا، منهم، جملةً  غیروا أنهم غیر

 ".لجنةا نعیم عن خبرواوأُ  أیدیهم، و�ین لدیهم هو مما علیهم هللا أنعم �ما وأخبروا ،-وسلم
 "ُأخبروا �ما أنعم هللا علیهم". ي في األولُأخبروا الت

 ."الجنة نعیم عن خبرواوأُ "
 �ما أنعم هللا، ُأخبروا �الهما ُأخبروا.

 واآلفـات ئـلالغوا مـن بـرأٌ مُ  لكـن الدنیا، في تنعماتهم في معهودٌ  هو �ما وأصنافه الجنة نعیم عن"
 ".الدنیوي  میالتنع تالزم التي

نــه لــیس فــي الــدنیا أو فــي الجنــة ممــا فــي الــدنیا إال األســماء، إو�ن �ــان علــى مــا قــال ابــن عبــاس: 
 .أسمائها التي �عرفونها في الدنیالكنها ُذِكرت �
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ــه" ] ٣٠-٢٧:واقعــةال[ } S T U V W * Y Z [ * ] ̂ * ` a {: كقول
 .اآل�ات آخر إلى
 والعسـل، والخمـر، واللبن، �الماء، عندهم، معلومٌ  هو امم ومشرو�اتها الجنة مأكوالت من نو�یَّ 

 وغیر ،والكمثرى  والتفاح، واللوز، الجوز، دون  مألوف عندهم هو ما وسائر واألعناب، والنخیل،
 .الفاكهة لفظ في ذلك أجمل بل العجم، و�الد األر�اف فواكه من ذلك

 .]١٢٥:النحل[ }¢ ¡ ے ~ |{ } v w x y z{: تعالى وقال
 مــا� الحكمــة مــن فأتــاهم حكمــاء، فــیهم و�ــان �الحكمــة، عــارفین �ــانوا وقــد حكمــة، �لــه فــالقرآن
 لـىع إال �جـادلهم ولـم وغیـره، ساعدة بن �قس وتذ�یر، وعظٍ  أهل فیهم و�ان مثله، عن عجزوا
 وجـد ة،الثالثـ األمور هذه في العرب �الم وتأمل القرآن تأمل ومن الجدل، من �عرفون  ما طر�قة
 .المعروفة الخواص من هللا �الم �ه اختص ما إال سواءً  األمر
 أن وضــح هــذا ثبــت و�ذا تقــرر، �مــا األمــر تجــد الســیر، هــذا العــرب مال�ســات جمیــع فــي روِســ

 ".العرب ألفته عما تخرج لم أمیةٌ  الشر�عة
 طالب:........

 بال شك.
 طالب:........

 هو نزل على أمٍة أمیة.
 طالب:........

ین الـذي اسـتطاع أن ُ�خـرج هـذه األمیـة أو هـذه األمـة األمیـة هما فیـ  تعـارض، بـل علـى العكـس الـدِّ
دل یـإلى أن �كونوا قادة العالم، ونجحوا في ذلك، وضـر�وا فـي جمیـع أبـواب العلـوم �سـهٍم وافـر، أال 

ین؟   على عظمة هذا الدِّ
 طالب:........

ألمــة علــى ذلــك ال، لكــن هــذا واقعنــا، ومــع ذلــك نصــل إلــى النتــائج مــا هــو �معنــى اســتمروا أیتهــا ا
 الشرعیة الصحیحة.

 طالب:........
 ال �عني أننا ال نتعلم الحساب والكتا�ة.

 طالب:........
ال، هـو  ،؛ ألن الرسـول ال �حسـب وال �كتـب، البدعـةى هذا أن تعلم الحسـاب والكتا�ـة ال لیس معن

 و�النسبة لغیره نقص. -الة والسالمعلیه الص–�النسبة له وصف �مال 
 لألمة لتكون للعامة والخاصة...........  طالب: �عني في أول ابتداء الشر�عة
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ومازالــت إلــى قیــام الســاعة معنــاه أنــه ال ُتحجــب هــذه الشــر�عة عــن غیــر مــتعلم، فیــدخل فیهــا األمــي 
 الذي ال �قرأ وال �كتب، ومن �اب أولى من �قرأ ومن �كتب.

 ..طالب:......
 .نعم

 طالب:........
 فیه؟ ماذا 

 طالب:........
  نه ُیدرك الحكم الشرعي المبني على هذه األمیة �ل أحد.إ نعم


