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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

 علــى جار�ــةٌ  وأنهــا الشــر�عة، أمیــة مــن تقــرر مــا :الرا�عــة المســألة: "-رحمــه هللا–فقــال المؤلــف 
 :قواعد علیه ینبني العرب، وهم ،أهلها مذاهب

 یـذ�ر علـمٍ  �ـل إلیـه فأضـافوا الحـد، القـرآن علـى الـدعوى  فـي تجاوزوا الناس من ا�ثیرً  أن: منها
 ".المتأخر�ن أو تقدمینللم

 صـحبهالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینـا محمـد وعلـى آلـه و 
 ، أما �عد:أجمعین

ْطَنا ِفي الِكَتـاِب ِمـن َشـْيءٍ {: -جلَّ وعال–فقد فهم �عض الناس من قول هللا   ]٣٨م:[األنعـا }مَّا َفرَّ
م في فـتعم �ـل شـيء، فـأدخلوا فیـه �ـل شـيء، فـأدخلوا فیـه العلـو هذه �لمة في سیاق الن} َشْيءٍ {أن 

خلــوا الشــرعیة وهــي داخلــة، والعقائــد، واألحكــام، واآلداب، ومــا إلــى ذلــك ممــا جــاء القــرآن لبیانــه، وأد
ن مـفیه أ�ًضا علوم الدنیا، فأقحموا فیه علم الطب والهندسة، والطبیعیـات، والر�اضـیات وغیـر ذلـك 

وا فـي علـوم حكـم أهـل العلـم بتحر�مهـا �ـالتنجیم والكیمیـاء ومـا أشـبهها، وأدخلـ العلوم، بل أدخلوا فیه
 ذلك من العلوم شيء ال �حتمله �الم المخلوق فضًال عن �الم الخالق.

ومــن نظــر فــي �تــاب (تفســیر الجــواهر) للطنطــاوي جــوهري عــرف �یــف أقحــم فــي القــرآن مــا لــیس 
 منه، وذ�ر في القرآن ما ال یلیق ذ�ره فیه.

م له منحى في هذا األمر، فذ�ر النحو�ون تفاصیل علم النحو، ودقائق علم النحـو وأسـرار علـ و�لٌّ 
النحــو فــي التفســیر، وأهــل البالغــة �ــذلك، وأهــل األدب �ــذلك، وأهــل التــار�خ �ــذلك، �ــلٌّ ولــج إلــى 

 من هذه العلوم. اوال شك أن القرآن �حتمل �ثیرً  ،تفسیر القرآن من خالل تخصصه
یـث فیهـا �ح لیة ال شك أنها ُتعـین علـى فهـم القـرآن، فـال مـانع مـن ذ�رهـا، لكـن اإل�غـافاللغة العر� 

من مصادر هذا العلم، هو علـٌم مسـاعد ولـیس  او�صیر التفسیر مصدرً  ،ُیدرج مطوالت �تب النحو
َرُ�وْا وُ�ُلـوْا َواْشـ{: -جـلَّ وعـال–�أصل، و�ـذلك سـائر العلـوم، ولجـوا إلـى الطـب مـن خـالل قـول هللا 

  فأدخلوا مباحث علم الطب في هذه اآل�ة. ]٣١[األعراف: }َال ُتْسِرُفواْ وَ 
ندســة فــي هــذا مــن أدخلــوا علــم اله ]٣٠[المرســالت: {انَطِلُقــوا ِإَلــى ِظــلٍّ ِذي َثــَالِث ُشــَعب}الهندســة 

 أجل هذه اآل�ة، وأدخلوا الفلك، وأدخلوا جمیع العلوم.
 وحشوا التفاسیر �علوم التصوف القر�ـب والبعیـد،المتصوفة ولجوا إلى تصوفهم من خالل التفسیر، 
ـر القـفمـنه ،-علیـه الصـالة والسـالم–وفسروا القرآن على غیر مـراد هللا، ومـراد رسـوله  رآن م مـن فسَّ

ر أهــل ا �عنــي �اإلشــارة ال �العبــارة الواضــحة، ووجـد هــذا فــي تفاســیر المتصــوفة وتفاســیتفسـیًرا إشــار�� 
مـع  �لهم ولجوا إلى التفسیر من خالل اإلشـارة، ،رهم واإلسماعلیةالبدع من القرامطة والرافضة وغی

 ي هو التفسیر الصوفي �اإلشارة.ذاألسف أن مثل األلوسي ُ�عنى �مثل هذا النوع من التفسیر ال
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زِّل عـن مثـل هـذا؛ ألنـه ُنـ -جـلَّ وعـال–فال شك أن مثل هـذا التوسـع غیـر ُمرضـي، وُ�نـزَّه �ـالم هللا 
نه؟! �یـف هدى للناس، �یف یهتدي الناس �كالٍم ظاهره ُ�خالف �اط ]١٨٥[البقرة: }ُهًدى لِّلنَّاسِ {

 -عـالو  جـلَّ  –ال تهم المسلم، وال تز�ده علًما وال تقـوى وال خشـیة هلل ُ�صرف الناس عن األهم �علومٍ 
  .فهذا موضوع هذه المسألة

 والمنطـق، والتعـالیم، ت،الطبیعیـا علـوم المتأخر�ن من أو للمتقدمین یذ�ر علمٍ  �ل إلیه فأضافوا"
 ".وأشباهها الفنون  هذه من الناظرون  فیه نظر ما وجمیع الحروف، وعلم

�عني من نظر في (تفسیر الجواهر) ال تخلو ورقة من صورة، صورة ذات روح، عرفنا فیما مضـى 
جـلَّ –أنه ُ�قرر أن التصو�ر ُمباح من خالل األدلة التي من وجهة نظره دلت على ذلـك مثـل قولـه 

ال ُ�مكـن أن �كـون  وأن التقلیل ،]٤٤نفال:[األ  }َوِ�ْذ ُیِر�ُكُموُهْم ِإِذ اْلَتَقْیُتْم ِفي َأْعُیِنُكْم َقِلیالً {: -وعال
هذا االستنباط على شیخ من شیوخ األزهـر،  -كما قال–و�نما هو �الصورة، وعرض  ،على الحقیقة

او�ر حشرات، وُأنـاس �فـار وأعـداء وقال: هذا یدل على وجوب التصو�ر ال على جوازه، فأقحم تص
 ،ومــع ذلــك صــورهم فــي الكتــاب، وال شــك أن مثــل هــذا التوســع لــیس �مرضــي ،لإلســالم والمســلمین

 عنه، �هللا المستعان. -جلَّ وعال–ُ�صان �الم هللا 
 -ل شيء �ل العلـوم فیـه إال التفسـیرحتى قال القائل: إن هذا الكتاب فیه �ل شيء إال التفسیر، �

  .-مستعان�هللا ال
قـول فـي �مـثًال  ،وأشـیاء ال تتصـل �اآل�ـة اوفي أثنائه أحیاًنا یذ�ر في األثنـاء فـي ثنا�ـا الكتـاب أمـورً 

نة أثنــاء تفســیر آ�ــة ال فــي أولــه وال فــي آخــره �عجــب أن هــذا الكتــاب ُیتــرجم ألهمیتــه إلــى لغــة البوســ
�منـع  اأصـدر أمـرً  -مـه هللارح–والهرسك، وُ�منع من دخـول بـالد الحـرمین؛ ألن الملـك عبـد العز�ـز 

 . تعجب �یف ُ�منع!! �هللا المستعاندخوله إلى هذه البالد، و 
 ".الصالح السلف فإن هذا و�لى �صح، لم تقدم ما على عرضناه إذا وهذا"

انــاة، نعــم ألن هــذه العلــوم ال تلیــق �أمیــة األمــة؛ ألن هــذه العلــوم ال ُتــدرك إال بنظــر واســتدالل وُمع
 . ُتدرك مثل هذه األموراألمیة ما  واألمة

 علومـهو� �ـالقرآن أعـرف �ـانوا یلـیهم ومن والتا�عین الصحا�ة الصالح من السلف فإن هذا و�لى"
 ".فیه أودع وما

 لك، إذاولذا قال العلماء: ما جاءك من التفسیر عن الصحا�ة فالزمـه، و�ذا جـاءك عـن التـا�عین �ـذ
ـرجاءك ع ـنَّة، ثـم أقاو�ـ من �عدهم فانظر فیـه؛ ولـذا خیـر مـا ُ�فسَّ ل السـلف �ـه القـرآن القـرآن، ثـم السُّ

 . �إحسان ممن سار على هدیهم ونهجهممن الصحا�ة والتا�عین ومن تبعهم 
 ".المدعى هذا من شيءٍ  في منهم أحدٌ  تكلم أنه یبلغنا ولم"

�عنــي هــل تكلــم ابــن عبـــاس فــي علــوم الطبیعیــات، والتعــالیم التـــي هــي الر�اضــیات والهندســة؟ مـــا 
ا فــي هــذا، إنمــا تكلمــوا فیمــا ینفــع اإلنســان مــن زاٍد یتخــذه لمعــاده، و�نفعــه فــي تحقیــق الهــدف تكلمــو 



 
 

  
 

=m_||||||||||||||||||||||—Ã^Èª^=i_||||||||||||||||||||||k‘=}à||||||||||||||||||||||è۲۷=F۸E=
=

٤ 

الذي من أجله ُخلق، أما أمور الدنیا فهذه العلوم مثل التجـارة والنجـارة والصـناعة والزراعـة وغیرهـا، 
إال إذا  -الجـلَّ وعـ–یتعلمها اإلنسان لیتعـیش مـن ورائهـا، ولیسـت مـن العلـوم التـي ُتوصـل إلـى هللا 

  .من المسلمین �الزراعة أو الصناعةاقترن بها نیة صالحة لنفع غیره 
 لهـم ن�ـا ولـو ذلـك، یلـي ومـا اآلخـرة، وأحكام التكالیف، أحكام من فیه ثبت وما تقدم، ما سوى "

 لـىع فـدل �كـن، لـم ذلـك أن إال المسـألة، أصـل علـى یـدلنا مـا منه لبلغنا ونظر، خوٌض  ذلك في
 نعـم مـوا،زع ممـا لشـيءٍ  تقر�ـرٌ  فیه قصد�ُ  لم القرآن أن على دلیلٌ  وذلك عندهم، موجودٍ  غیر أنه

 أولـو منـه یتعجـب ممـا معهودهـا علـى ینبنـي مـا أو العـرب، علـوم جـنس من هي اعلومً  تضمن
 فیـه أن أمـا ،بنـوره واالسـتنارة عالمهأ� االهتداء دون  الراجحة العقول إدراكات تبلغه وال األلباب،

 .فال ك،ذل من لیس ما
ْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب ِتْبیَ : تعالى �قوله دعواهم على استدلوا ور�ما  ].٨٩:النحل[ ْيٍء}شَ اًنا لُِّكلِّ {َوَنزَّ
ْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيءٍ {: وقوله  ".]٣٨[األنعام: }مَّا َفرَّ

ْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب ِتْبَیاًنا لُِّكلِّ َشْيٍء}  ما یلزم بیانه.م�عني  ]٨٩:النحل[ {َوَنزَّ
ْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيءٍ { ي تحقیق الهدف الـذي فكذلك مما �حتاجه المسلم  ]٣٨[األنعام: }مَّا َفرَّ

 ن المراد �ه اللوح المحفوظ، نعم.جله ُخلق مع أنه قیل في الكتاب: إمن أ
 ".العرب عند عهد�ُ  لم مما وهي السور و�فواتح ذلك، ونحو"

 ،عـة التـي فـي أوائـل السـور هـذه غیـر معهـودة عنـد العـرب إال أنهـا مـن نـوع �المهـمالحروف المقط
لتـي من الحروف ا امفرداتها من نوع �المهم، والهدف منها األول تحدیهم إذا �ان هذا الكالم ُمر�بً 

نـد مـن عتعرفونها وتنطقون بها فأتوا �مثله؛ فهي ُأنزلت للتعجیز، ولبیان مقدار التسلیم واالستسـالم 
بتُـدأت بــ ولم ُتفتتح الزمـر ا ]١[غافر: {حم}�عتنق هذا الدین، �عني إذا قال: لماذا افتتحت غافر بـ 

مـاذا صـار هـذا ل ؟]٢[غـافر: {َتنِز�ـُل}و�عدها  ]١[غافر: {حم} وهذه افتتحت بـ ]١[الزَُّمر: {َتنِز�ُل}
ذا لمــا ،-جــلَّ وعــال–هلل بــد مــن التســلیم  (حــم)؟ ال :ومــا صــار هــذا؟ لمــاذا ال ُ�قــال فــي الزمــر أ�ًضــا

ـــ  ـــ ،]١[ص: {ص}هــذه افُتتحــت ب ــاد المكلــف هــل  ؟]١[ق: {ق} وهــذه افُتتحــت ب هــذا الختبــار انقی
هــذا  ،أو ُ�عــارض؟ فمثــل هــذه األمــور هللا أعلــم �مــراده بهــا ،أو ال -جــلَّ وعــال–�ستســلم وُ�ســلِّم هلل 

 .-جلَّ وعال –هلل ولى ما ُ�قال فیها، وأن على المسلم أن �ستسلم وُ�سلِّم قیادهأ
 -عنـه هللا رضـي- طالـب أبـي بـن علـيٍّ  عـن ذلـك مـن كـيحُ  ور�مـا فیهـا، النـاس عـن قلنُ  و�ما"

 ".أشیاء وغیره
وُنقـل عـن  ،-رضـي هللا عنـه–�عني في تفسیر الحروف التي هي فـي فـواتح السـور ُنقـل عـن علـي 

ضــعیفة، ومــع ذلــك  ،بــتأســانیده ال تث -رضــي هللا عنــه– العبــاس وغیرهمــا، لكــن مــا ُنقــل عــن علــي
ولجـوا منـه مـع  ،و�تشـیع لعلـي بـن أبـي طالـب ،ولج منـه مـن یـزعم أنـه �قتـدي �علـي بـن أبـي طالـب

ا   .أدخلوا تحته ما ال �حتمله اللفظولجوا منه ولوًجا واسًعا، و  ،هذا النطاق الضیق جد�
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 فـي �الكتـاب المـراد أو والتعبـد، التكلیـف �حال یتعلق ما المفسر�ن عند بها فالمراد اآل�ات، فأما"
ْطَنــا ِفــي الِكَتــاِب ِمــن َشــْيءٍ {: قولــه ــا َفرَّ  مــا فیهــا یــذ�روا مولــ المحفــوظ، اللــوح ]٣٨[األنعــام: }مَّ

 .والعقلیة النقلیة العلوم لجمیع تضمنه �قتضي
ـالجُ  �عـدد ا،عهـدً  بهـا للعـرب أن �قتضـي �مـا فیهـا النـاس تكلـم فقد السور، فواتح وأما  الـذي لمَّ

 �علــم ال التــي المتشــابهات مــن هــي أو الســیر، أصــحاب ذ�ــره حســبما الكتــاب، هــلأ مــن تعرفــوه
 ".ذلك وغیرأ تعالى، هللا إال تأو�لها

ــل ــا نــزل قــول هللا  ،نعــم الیهــود لهــم عنا�ــة �حســاب الُجمَّ : -عــالجــلَّ و –وتلقــاه العــرب عــنهم؛ ولــذا لمَّ
ــم} ــم}ســنة أخــًذا مــن قولــه:  ن و قــال الیهــود: �یــف ُنســلم وعمــر هــذه األمــة ســبع ]١[البقــرة: {ال  {ال

ــل، ســبعین ســنة ،]١[البقــرة: �یــف ن ســنة، و !! عمــر هــذه األمــة �كاملهــا ســبع؟تبًعــا لحســاب الُجمَّ
!! فهل �مثل هذا ُ�عترض على شر�عٍة هي خاتمة الشـرائع؟ ومـع ندخل في دیٍن عمره سبعون سنة؟

مــع فــي حســاب و�ــدأ �حســب و�ضــرب و�ج ،األســف أن �عــض مــن ینتســب إلــى العلــم اقتــدى بهــم
 وصار �ستدل بها على وقوع حـوادث مسـتقبلیة، ،الُجمَّل من خالل ألفاظ و�لمات وُجمل في القرآن

جـــلَّ  –، أخـــًذا مـــن قولـــهكمـــا أن �عضـــهم أخـــذ أن قیـــام الســـاعة �كـــون ســـنة ألـــف وأر�عمائـــة وســـبعة
ك أنـه شـفهـذا ال حسابها في حساب الُجمَّـل ألـف وأر�عمائـة وسـبعة،  ]٣١[األنعام: }َ�ْغَتةً {: -وعال

  .اُعترض على االنقیاد لهذا الدینالكتاب، و�ه  أهل مما ُتلقي من
 ".تقدم امم أحد یدعه ولم �كون، فال �ه، عهد ال �ما تفسیرها وأما"

 ممن.
 فلـیس ،تیثبـ ال هـذا فـي غیـره أو علـيٍّ  عن نقلیُ  وما ادعوا، ما على فیها دلیل فال"ممن تقدم، 

 و�جـب �قتضـیه، مـا منـه نكـریُ  أن �صح ال أنه �ما �قتضیه، ال ما آنالقر  إلى ضافنی أن �جائزٍ 
 لـىإ وصلیُ  فبه، خاصة العرب إلى علمه ضاف�ُ  ما �ل على فهمه على االستعانة في االقتصار

 لوتقـوَّ  فهمـه، عـن ضـل لـه، أداة هـو مـا �غیـر طلبـه فمـن الشـرعیة، األحكـام مـن أودع مـا علم
 ".التوفیق و�ه ،أعلم �هللا فیه، ورسوله هللا على

وٌم نعم إًذا من تتطلب العلم الشرعي على غیر الجادة المسلو�ة عند أهل العلم، ورغم نتائج فـي علـ
ل علـى  شرعیة �مقدماٍت غیر شرعیة �ما صـنع أهـل الكـالم هـذا ال شـك أنـه نها�ـة الضـالل، والتقـوُّ

 هللا ورسوله �غیر علم.
، نفـوا مـا وأثبتـوا مـا نفـاه ،-جـلَّ وعـال–مـا أثبتـه هللا  بنوا نتائج على مقدماٍت غیر شرعیة؛ ولذا نفـوا

 وأثبتوا ما نفاه، فصادموا النصوص مصادمًة واضحة. ،أثبته هللا
لم �كن بوسعهم أن ُینكروا مـا ثبـت �ـالقرآن؛ ألنهـم لـو أنكـروا مـا ثبـت �ـالقرآن صـراحًة لبـادر النـاس 

، لكــنهم تعــاملوا مــع النصــوص علــى إلــى تكــذیبهم وتضــلیلهم، بــل تكفیــرهم، عــوام النــاس ُیبــادرون 
فــوا القــرآن عــن مــراد هللا  ،طــر�قتهم فــي مقــدماتهم ونتــائجهم وأمــا �النســبة للُســنَّة  ،-جــلَّ وعــال–وحرَّ



 
 

  
 

=m_||||||||||||||||||||||—Ã^Èª^=i_||||||||||||||||||||||k‘=}à||||||||||||||||||||||è۲۷=F۸E=
=

٦ 

فأمرهــا �النســبة لهــم ســهل المتــواتر منهــا یتعــاملون معــه مثــل القــرآن، واآلحــاد ال یثبــت �ــه مثــل هــذه 
  .ا من تبعهمرها، فضلوا بذلك وأضلو المباحث من العقائد وغی

 زلنــ الــذین العــرب وهــم األمیــین، معهــود اتبــاع مــن الشــر�عة فهــم فــي بــد ال أنــه: ومنهــا: فصــل"
 فهــم فــي عنــه العــدول �صــح فــال مســتمر، رفٌ ُعــ لســانهم فــي للعــرب �ــان فــإن بلســانهم، القــرآن

 .تعرفه ال ما على فهمها في �جرى  أن �صح فال ،رفٌ عُ  مثَ  �كن لم و�ن الشر�عة،
 ادً یـتع فـاظاألل تـرى  ال أن العـرب معهـود أن ذلك مثال واألسالیب، واأللفاظ المعاني في جارٍ  وهذا
 ".المعاني على محافظتها عند

 تعبًدا.
 طالب: تعبًدا؟

 نعم.
 رة،مــ أحــدهما علــى تبنــي قــد بــل �ملتــزم، عنــدها األمــر�ن أحــد فلــیس ا،أ�ًضــ تراعیهــا �انــت و�ن"

 ".واستقامته �المها صحة يف اقادحً  ذلك �كون  وال أخرى، اآلخر وعلى
القـــرآن نـــزل بلغـــتهم فـــإن �ـــان لهـــم ُعـــرٌف " مســـتمر رفٌ ُعـــ لســـانهم فـــي للعـــرب �ـــان فـــإن" �قـــول:

واصــطالٌح مســتمر، ومــا ُ�عــرف �الحقیقیــة اللغو�ــة فــال �صــح العــدول عنــه فــي فهــم الشــر�عة؛ ألن 
ـنَّة بلسـاٍن عر�ــي، فـال �صـح العـدول، لكـن إذا ُوِجــد د للشــرع حقیقـة لغو�ـة، ووِجـ الشـر�عة القـرآن والسُّ

 �ـأن تكـون  حقیقة تختلف مع هذه الحقیقة اللغو�ة ال تختلف اختالًفا �لی�ا �عني: تبایًنا، و�نمـا تـداخل
دة الحقیقة اللغو�ة أعم وهذه أخص، والغالب أن الحقائق اللغو�ـة مـع الشـرعیة، الشـرعیة تجـيء بز�ـا

 قیود على الحقیقة اللغو�ة.
م في ر النص الشرعي؟ مثًال األمـر �الوضـوء ممـا مسـت النـار فـي أول األمـر، واألمـ فمن الذي ُ�قدَّ

 �الوضوء من لحم اإلبل، �عضهم �قول: نعمل �الحقیقة اللغو�ة التي هي مجرد غسـل الفـم والیـدین؛
 ألنــه لــه دســومة، فنكتفــي �الحقیقــة اللغو�ــة، فهــل نعمــد إلــى اللغــة ونأخــذ حقیقتهــا فــي مثــل فــي شــرح

ــنَّ هــذه االصــطالحا ل فــي هــذا علــى الحقیقــة الشــرعیة والقــرآن والسُّ ة إنمــا ت الشــرعیة أو نقــول: الُمعــوَّ
 جاءا لبیان الشرع؟ ال شك أن األخص �قضي على األعم بال إشكال.

إذا �ــان للكلمــة الواحــدة أكثــر مــن حقیقــة شــرعیة، �عنــي لــه حقیقــة لغو�ــة، ولــه حقیقــة عرفیــة، ولــه 
ل علــى الحفــحقیقــة شــرعیة،  ة، قیقــة الشــرعیة، إذا �ــان للكلمــة الواحــدة أكثــر مــن حقیقــة شــرعیالُمعوَّ

ح هذه الحقیقة أو هذه الحقیقـة �ـالمفلس  وا: قـال »أتـدرون مـن المفلـس؟«فإن السیاق هو الذي ُیرجِّ
 المفلس من ال درهم له وال متاع، ثم عرَّف المفلس، وقد �كون عنده المالیین.

هــذه  »جــد مالــه عنــد رجــٍل قــد أفلــس، فهــو أحــق �ــهمــن و «: -علیــه الصــالة والســالم–وفــي قولــه 
حقیقة شـرعیة، واألولـى حقیقـة شـرعیة، لكـن هـذه لهـا سـیاقها ولهـا مـا یـدل علیهـا، وهـذه لهـا سـیاقها 
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ومــا یــدل علیهــا، و�ال فاألصــل أن الحقــائق الشــرعیة مقدمــة؛ ألنهــا أخــص الســیما فــي النصــوص 
 الشرعیة.

ـــراد �ـــه ال ـــأتي فـــي �عـــض النصـــوص مـــا ُی ـــأبى الحقیقـــة وقـــد � ـــاه، � حقیقـــة اللغو�ـــة؛ ألن الســـیاق �أ�
  .رفة اللغة ومعرفة الحقائق الثالثالشرعیة، وهذا �حتاج إلى خبرة وُدر�ة في مع

 :أشیاء ذلك على والدلیل ،واستقامته �المها صحة في اقادحً  ذلك �كون  وال"
 ،المســـتمرة وا�طوالضـــ ،ردةالمطَّــ القـــوانین أحكــام عـــن �المهـــا مــن �ثیـــرٍ  فــي خروجهـــا :أحــدها

 وهـ لمـا وتر�هـا حاجـة، بهـا �كـن لـم و�ن منظومهـا، طر�ـق على منثورها من �ثیرٍ  في وجر�انها
 غیـره �ـان و�ن قـوي، �ثیـرٌ  هـو بـل ا،ضـعیفً  وال �المهـا فـي قلـیالً  ذلـك عد�ُ  وال مرامیها، في أولى
 ".منه أكثر
هم �عنـي: �ـأتي فـي لغـة العـرب عنـد" منظومهـا طر�ـق علـى منثورها من �ثیرٍ  في وجر�انها" �عني

فـي  قواعد ثابتـة، لكـن هـذه القواعـد لهـا مـا �خـرج عنهـا، القواعـد �قعـدونها سـواًء �انـت فـي النحـو أو
مـا  الصرف أو في غیرها من العلوم، لكن لها ما �خرج عنها �ما أن القواعد الفقهیة لها من الفروع

ن الصــرف و�ن �انــت فــي النثــر، األصــل أن �خــرج عنهــا، فتجــدهم �ــأتون �كلمــٍة مصــروفة فُتمنــع مــ
مثــل هــذا الخــروج ال �كــون إال فــي ضــرورة الشــعر قــد �خرجــون عنهــا، ثــم ُ�خــرَّج هــذا علــى أنــه لغــة 

 عند �عض العرب دون �عض.
فُیخرجــون المنثــور الــذي خــرج عــن "فــي �ثیــٍر مــن منثورهــا علــى طر�ــق منظومهــا" المقصــود أن 

ي القـرآن معاملة المنظوم، لكن هذا القلیل النادر، نعـم قـد ُیوجـد فـالقاعدة المتبعة عندهم وُ�عاملونه 
ـــرد اللغـــة إلـــى القـــرآن، ومنهـــا مـــن �عـــض هـــذه  �عـــض مـــا ُ�خـــالف قواعـــد اللغـــة، لكـــن األصـــل أن ُت

  .ب، و�نما �عود فیه إلى الرسم فقطالمخالفات ما ال �عود الخالف فیه إلى اإلعرا
 ااختالًفـ لـكذ �عـد وال �قار�هـا، أو رادفهـایُ  عمـا أللفـاظا ببعض االستغناء شأنها من أن :والثاني"

 سـبعة علـى القـرآن نـزول ذلك من والكافي استقامة، على المقصود المعنى �ان إذا ااضطرا�ً  وال
 یـر،�ث �ـالقرآن العـارفین السـلف و�ـالم األحادیـث مـن المعنـى هذا وفي �اف، شافٍ  �لها أحرف،

 المصـحف، وافـق ممـا عنـدهم صـحت التـي �الروا�ـات ا�عملـو  أن علـى القـراءات أهل استمر وقد
 لنـاظرا �عـده مـا القـراءتین بـین �ـان و�ن إشـكال، وال شكٍ  غیر من للقرآن قارئون  ذلك في وأنهم
 تفـاوت ال اسـتقامة علـى آخـره إلـى أولـه مـن الكـالم معنـى ألن المعنـى؛ في ااختالفً  الرأي ببادئ

 )".ملك(و ]٤:فاتحةال[ }َماِلكِ {: �ـ الخطاب، مقصود �حسب فیه
ــكِ {االخــتالف بــین القــراءتین فــي مثــل: " تبینــوا تثبتــوا) االخــتالف مــن )" (ملــك(و ]٤:الفاتحــة[ }َماِل

ح  ألن الِملـــك الـــذي اســـم الفاعـــل منـــه مالـــك  ]٤:الفاتحـــة[ }َماِلـــكِ {وجـــٍه دون وجـــه، فبعضـــهم ُیـــرجِّ
ح ملـــــك؛ ألن الَملـــــك ملأخـــــص، وتصـــــرفه فـــــي ملكـــــه أقـــــوى، ومـــــنهم مـــــن ُیـــــر  شـــــمل، كـــــه أعـــــم وأجِّ

ــــار ــــكِ {فاعتب ــــار العمــــوم  ]٤:الفاتحــــة[ }َماِل ــــوى، �اعتب ــــك) أق ــــاٍر آخــــر (مل ــــوى، و�اعتب ــــكِ {أق  }َماِل
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، فالملــك لــه وال�ــة علــى أقــوى؛ ألن لــه التصــرف فــیمن تحــت یــده فــي الحــدود الشــرعیة ]٤:الفاتحــة[
ـــك العـــام ـــع، وأمـــره ُمطـــاع �النســـبة للجمیـــع، لكـــن الملـــك الخـــاص أقـــوى مـــن الِمل ، �عنـــي لـــو الجمی

على بلد من البلدان أو على إقلیم من األقالیم هم تحت رعایتـه، وتحـت والیتـه، وهـم  اتصورونا ملكً 
مـا هـو أم في الجملة �ملكهم، وتجـب علـیهم طاعتـه، لكـن ُملـك هـذا الملـك ِلمـا تحتو�ـه بیـوتهم نافـذ 

ر الخصـوص خصـوص نافذ؟ غیر نافذ، لكن �اعتبار العموم ملكـه أقـوى مـن ملـك األفـراد، و�اعتبـا
ح   }َماِلـكِ {ما �ملكون ملكهم أقوى منه، فتُرجح هذه القراءة على تلـك والعكـس، وهـذه ُحجـة مـن ُیـرجِّ

 على (ملك) أو العكس.]٤:الفاتحة[
، ًداأبـــ ]٤:الفاتحــة[ }َماِلـــكِ {فــاالختالف مــن وجــٍه دون وجـــه ال ُ�قــال: إن (ملــك) ُمصـــادمة لقــراءة 

ا، وهكذا في الكلمات التي فیهـا تثبتوا وتبینوا) ال فرق بینهما( التـرادف  إال من حیث أمور �سیرة جد�
لمة من الكلمات المترادفة، منهم من أهل العلم من ُیثبت الترادف وأن هذه الكلمة تقوم مقام هذه الك

كل وجه، ومنهم من ینفي الترادف، و�قـول: التطـابق والتـرادف مـن �ـل وجـه ممنـوع؛ وأنـه البـد مـن 
 ف ولو شيء �سیر بین اللفظتین.خالف أو اختال

كـالم مـن "ألن معنـى النقـول هنـا:  )"ملـك(و ]٤:الفاتحة[ }َماِلكِ {فهذه القراءات التي وردت مثـل: "
ال �ختلـف �حسـب المقصـود الخطـاب  أوله على استقامة ال تفاوت فیه �حسب مقصـود الخطـاب"

ـــكِ {"كــــ ـــك(و ]٤:الفاتحـــة[ }َماِل ـــَدُعوَن} )"مل ـــا َ�ْخ ـــر [ {َوَم واًء �انـــت ســـ(ومـــا ُ�خـــادعون)  ]٩:ةالبق
د، احـالُمخادعة من طرف واحد أو من طرفین فقد ُیراد بها الُمفاعلة، قد تأتي ُیـراد بهـا مـن طـرٍف و 

  .فال فرق حینئٍذ بین القراءتین
الَّ إِ { ُ�خـادعون)َوَمـا ( ]٩:البقـرة[ {َوَمـا َ�ْخـَدُعوَن ِإالَّ َأنُفَسـُهم} )ملـك(و ]٤:الفاتحـة[ }َماِلـكِ {: كـ"

َئنَُّهمْ { ]٩:البقرة[ }َأنُفَسُهم �نَُّهمْ َثـَلنُ (] ٥٨:العنكبـوت[ }ُغَرًفـا اْلَجنَّـةِ  ِمـنَ  َلُنَبـوِّ  }ُغَرًفـا اْلَجنَّـةِ  ِمـنَ { )وِّ
 ".هذا من �ثیرٍ  إلى ]٥٨:العنكبوت[

َئنَُّهمْ { بـــین اللفظتـــین االطبعـــة الجدیـــدة الُمحققـــة مـــا جعـــل هنـــاك فرًقـــ  فـــي] ٥٨:العنكبـــوت[ }َلُنَبـــوِّ
َئنَُّهمْ {الموضــــعین مــــع أنهــــا فــــي األولــــى:  الثانیــــة: و كــــالقراءة المعروفــــة،  ]٥٨:العنكبــــوت[ }َلُنَبــــوِّ

�نَُّهمْ ثَ َلنُ (  .والمثوى �معنًى واحد والمباءة )وِّ
 .العرب عادة �ان وهذا الخطاب، من ر�دأُ  ما فهم �حسب فیه تفاوت ال ذلك جمیع ألن"

 مـةالرُّ  ذا سـمعت: قـال ا،أ�ًضـ غیـره عـن وحكـي عمر، بن عیسى عن جني ابن حكى ما ترى  أال
 :ینشد

ـْختِ  َ�اِ�سِ  ِمنْ  َلَها َوَظاِهْر   نْ اْسـَتعِ وَ  الشَّ
 

ـــا  ـــَبا َعَلْیَه ـــلْ  الصَّ ـــَدْ�كَ  َواْجَع ـــ َی  ســـترا اله
 .واحد )و�ائس �ا�س(: فقال �ائس، من: أنشدني: فقلت 
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 علــى اقائًمــ البیـت معنــى �ــان لمـا والیــبس، البــؤس بـین �ــاالختالف �عبــأ لـم الرمــة ذا تــرى  فأنـت
 الیـبسو  البـؤس: األحول العباس أبي روا�ة في قال وقد الطر�قتین، �لتا على اوصوا�ً  الوجهین،

 ".اللغة تفسیر �حسب ال الكالم قصد �حسب: �عني واحد،
نعـــم البـــؤس مـــن الشـــدة، الشـــدة والصـــال�ة، والیـــا�س شـــدیٌد صـــلب �خـــالف الرطـــب، فیجتمعـــان فـــي 

ال: قـو�ن �ان لكل واحد منهما معنًى �خصه، فإذا أراد المتكلم ما �جتمعـان فیـه فسـواٌء معنًى واحد 
 �ائس أو �ائس ما في فرق، و�ن أراد ما �ختلفان فیه، فال شك أنه البد أن ُ�حدد مراده، نعم.

 :األعرابي ابن أنشدني: قال �حیى، بن أحمد وعن"
 َمِبیَتـــــــــهُ  ُأِر�ـــــــــدُ  َال  ز�ـــــــــرٍ  وموضـــــــــع

 
ةِ  ِمــــــنْ  هِ ِ�ـــــ َكـــــَأنِّي  ْوعِ  ِشـــــدَّ  ُس آِنــــــ الـــــرَّ

 نذم تصحبنا! هللا سبحان: فقال) ضیق وموضع( أنشدتنا هكذا لیس: أصحا�ه من شیخٌ  له فقال 
 ".و�ذا كذا

 وموضع ز�ر؟
 طالب: وموضع ز�ٍر.

 ال، النسخة الُمحققة و�ز�ٍن.
 طالب: ز�ٍر؟

 فـــــي جنـــــي ابـــــن ردهأو  هكـــــذاو  ،الصـــــواب وهـــــو األصـــــل، فـــــي �ـــــذاز�ـــــٍن �ـــــالنون، ومعلـــــق �قـــــول: 
 آخـر بیـاءٍ  "ز�ـرٍ " إلـى) الموافقـات( مـن المطبوعـة النسـخ فـي صـحفوتُ ) وابـن منظـور، الخصائص(

 فــي للضــیق المناســب المعنــى: الهــامش فــي -�عنــي الشــیخ/ دراز- "د" �تــب ولــذا وراء، الحــروف
 .الدن أنه الز�ر

 !!واحد یقوالض �رالز  أن تعلم وال ،و�ذا �ذا منذ تصحبنا! هللا سبحان: فقال"
 ال نوا�ـا أنهـم مجموعهـا مـن علـم�ُ  متباینـة، و�ألفـاظٍ  مختلفـة، روا�ـاتٍ  علـى أشـعارهم جـاءت وقد

ــ یلتزمــون  ــى اواحــدً  الفًظ ــه أو مرادفــه عــد�ُ  �حیــث الخصــوص، عل ــ مقار�  فــي إال ا،ضــعفً  أو اعیًب
 امــ الغالــب معهودهــا و�نمــا علیــه، محمــوالً  المواضــع مــن ســواه مــا �كــون  ال مخصوصــةٍ  مواضــع

 ".تقدم
ا أو عشـر�ن معنـى، وقـد ُیـراد بهـ نعم تجد في �تب اللغـة الكلمـة الواحـدة لهـا أكثـر مـن عشـرة معـانٍ 

ا فــي هــذا الســیاق هــذا المعنــى، وُ�ــراد بهــا فــي هــذا الســیاق هــذا المعنــى، وفــي ســیاٍق ثالــث ُیــراد بهــ
�ــة مــن لــه خبــرة وُدر معنــًى ثالــث وهكــذا؛ ولــذا ُ�قــرر أهــل العلــم أنــه ال یــتكلم فــي غر�ــب الحــدیث إال 

مع معرفته بلغة العرب؛ ألنه قـد �عـرف لغـة العـرب ولـیس  ،�الحدیث واطالع واسع على األحادیث
 فال یدري مـا الـذي ُ�حـدده السـیاق مـن المعـاني، وقـد �كـون ُمطلًعـا علـى ،له اطالع على األحادیث

  .حدید المراد بدقةرب، فال �ستطیع تالكتب واألسانید واأللفاظ لكنه لیست له خبرة بلغة الع
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 ".أحكام �عض ملعتُ  قد أنها :والثالث"
 ُتهمل.

 طالب: ُتعمل؟
 ُتهمل �الهاء.

 لـىع العطـف اسـتقبحوا �مـا الجملـة، علـى تعتبـره �انـت و�ن أحكـام اللفـظ �عـض مـلهتُ  قـد أنها"
 قمــت( حفقــبُ  لفــظ، لــه لــیس ومــا لفــظٌ  لــه مــا بــین �فرقــوا ولــم ا،مطلًقــ المتصــل المرفــوع الضــمیر

 واوو  اســتكراه، غیــر مــن )و�عــود عمــودٍ ( بــین الــردف فــي وجمعــوا ،)وز�ــد قــام( حقــبُ  �مــا ،)�ــدوز 
 األحكــام مــن ذلــك وأشــباه اختالفهمــا، مــع )وعمــود ســعیدٍ ( بــین وجمعــوا المــد، فــي أقــوى  عمــود

 ومـا ؛راضاإلعـ جانـب ولیهـاوتُ  هملهـاتُ  لكنهـا النظري، قیاسها في األلفاظ تقتضیها التي اللطیفة
 ".لسانها تنقیح في تعمقها لعدم إال ذلك

أما �النسبة للعطف على الضمیر المرفوع المتصـل، فمنعـوه منعـوا العطـف علـى الضـمیر المتصـل 
 المرفوع إال �فاصل.

 و�ن عال ضمیر الرفـع المتصـل عطفـت
 

 فافصــــــــــــــل �الضــــــــــــــمیر المنفصــــــــــــــل 
(فــي یــوم الجمعــة  (قــام هــو وز�ــد) (قمــت أنــا وز�ــد) وهكــذا. أو فاصــٍل مــا (قمــت فــي الــدرس وز�ــد) 

 وز�د) المقصود أنه البد من فاصل.
ـــــــرد ـــــــال فصـــــــٍل ی  أو فاصـــــــٍل مـــــــا و�

 
ــــــنظم فاشــــــًیا وضــــــعفه اعتقــــــد   فــــــي ال

  
 
 

 المقصود أن العطف على ضمیر الرفع المتصل البد فیه من أن ُ�فصل بینهما �فاصل.
سـجوعة و �لمـات مأ �عنـي إذا أرادوا إیـراد �لمـات مترادفـة)" و�عـود عمودٍ ( بین الردف في وجمعوا"

 ". استكراه غیر منفإنهم �أتون �مثل هذا �جعلون آخر الجملة هي عمود والثانیة �عود "
 ال یلتفتون لمثل هذه األمور، و�ن �انت أقوى في المد أو أضعف." المد في أقوى  عمود واو"
 مـود)ال شـك أن اللفـظ نظمـه �ختلـف بـین (سـعید وع" اختالفهمـا مـع )وعمـود سعیدٍ ( بین وجمعوا"

إال أنــه �اعتبــار أن الــرا�ط الــدال ســوغ عنــدهم أن �قفــوا علــى ســعید فــي الجملــة األولــى وعمــود فــي 
 الثانیة.

ــا اولــذلك تجــدون فــي تســمیة الكتــب أحیاًنــا تجــد االنتقــاء جیــدً   فــي اســم الكتــاب وفــي ســجعه، وأحیاًن
ن "جمعـوا بـیأو  ه""عمـود و�عـود مـن غیـر اسـتكرامن الخلل؛ ألنه إما مشوا على  ائً تجدون فیه شی
 .افنظروا إلى الحرف األخیر و�ن لم �كن وزن الكلمتین واحدً سعید وعمود" 

 المتعاطفین في جملة؟ أمطالب: مقصود الردف أعجاز الشعر 
  �الهما. ،هذا وهذا
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 طناع،االصـ تكلـف عـن ا�عیـدً  �ـان مـا العر�یـة أر�ـاب عنـد العـرب �ـالم مـن الممدوح أن :والرا�ع"
 ".عنه األخذ في لفاختُ  �التنقیح العر�ي الشاعر لاشتغ إذا ولذلك

ألنــه إذا اختلــف فــي التنقــیح اللفظــي غفــل عــن المعنــى، فــإذا �انــت لــه عنا�ــة �األلفــاظ ضــعف مــن 
ناحیــة المعنــى فـــاخُتلف فــي األخـــذ عنــه، وهـــذا واضــح أن مــن لـــه عنا�ــة �ـــاللفظ �الظــاهر البـــد أن 

هللا لــه بــین األمــر�ن، �كــون اللفــظ فــي أعلــى  �حصــل عنــده الخلــل فــي البــاطن، قــد ُیوجــد مــن �جمــع
 والمعنى من أوفى المعاني وأجلِّها. ،درجات البالغة والفصاحة

المقصــود أن مثــل هــذه مســألة االســتیعاب �ــون اإلنســان �ســتوعب الظــاهر والبــاطن فــي الغالــب مــا 
الـذي �كثــر ، �قــول: أیهمـا أفضـل الشــخص دون سـؤاًال دُ�مكـن؛ ولـذلك لنــا ملحـظ لـبعض المالكیــة ُیـر 

السهو عنده في الصالة أو الشخص الذي ال �كثر عنده السهو أیهمـا أفضـل؟ �عضـهم اسـتروح أن 
الذي �كثر عنده السهو في الصالة أفضل من الـذي ال �كثـر عنـده السـهو، لمـاذا؟ ألن الـذي �كثـر 

ر عنــده الســهو غفــل عــن الظــاهر واشــتغل �البــاطن، والــذي ال �ســهو فــي صــالته انتبــه إلــى الظــاه
ْم َعـن {الَّـِذیَن ُهـوغفل عن الباطن، وهذه أشار إلیها القرطبي في تفسیره في تفسیر سورة المـاعون 

 نعم. ]٥[الماعون: َصَالِتِهْم َساُهون}
 نيفـدل ،اجیـدً  �لـه شـعره وجـدت :قـال �ـأن ذلـك عـن واعتـذر الحطیئـة، عیب�ُ  األصمعي �ان فقد"

 الم�ـالك یرمـي الـذي المطبـوع الشـاعر إنمـا ع،المطبو  الشاعر هكذا ولیس �صنعه، �ان أنه على
 ".عواهنه على

الشــاعر المطبــوع الــذي یرمــي �ــالكالم علــى عواهنــه و�كــون جیــًدا؛ ألن مــن  ،ومــع ذلــك �كــون جیــًدا
الناس مـن یرمـي �ـالكالم علـى عواهنـه و�طلـع ردي هـل هـذا شـاعر مطبـوع؟ لـیس �شـاعٍر مطبـوع، 

أن النــاس ال یهتمــون ُیلقــون �ــالكالم علــى عواهنــه  فكالمهــم هــذا لــیس علــى إطالقــه، �عنــي معنــاه
 �غض النظر عن الجودة والرداءة، ال، البد من الجودة، الجودة هي األصل.

 .ن أولى �المراعاة الذي هو المعنىلكن إذا اختلفت جودة الظاهر مع الباطن، فالباط
غیــرهم مــنهم مــن ولــذلك تســمعون الخطبــاء، وتســمعون العلمــاء فــي دروســهم، وتســمعون األد�ــاء و 

هــذا  ، و�أخــذ العقــول واأللبــاب، و�ملــك األســماع ببیانــه، لكــن إذا فتشــت تجــد فائــدة وراءاُیــرزق بیاًنــ
الـذي  ، فمثـل هـذا هـواراسـخً  اثابًتـ الكنـه ُ�عطـى علًمـ ،االكالم؟ قلیلـة، و�عـض النـاس مـا ُ�عطـى بیاًنـ

  .فنور على نورُ�حرص علیه، لكن إذا جمع هللا بین األمر�ن 
 وعلــى اللســان، أهــل عنــد المهیــع والطر�ــق المنــتهج، البــاب هــو قالــه ومــا ردیئــه، علــى دهجیــ"

 .علم على هذا من وقف العرب �الم زاول ومن �ثیرة، المعنى هذا على فاألدلة الجملة،
 مـا فـوق  مـافیه یتكلـف أن هللا رسـول ةنَّ ُسـ أو هللا �تـاب فـي للمـتكلم �ستقیم فال �ذلك، �ان و�ذا

 مــا عنــد والوقــوف �ــه، العــرب تعتنــي أن شــأنه �مــا االعتنــاء شــأنه ولــیكن عــرب،ال لســان �ســعه
 ".حدته
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ر نعـــم �كـــون فـــي �المـــه تا�ًعـــا للعـــرب الـــذین ُأنـــزل القـــرآن بلغـــتهم ال �كـــون تا�ًعـــا لغیـــرهم ممـــن تـــأث
نمـا �اللغات األخرى والبیئات األخـرى ولـو �ـان �المهـم �سـتهوي السـامع، لكـن إنمـا عنایتنـا �اللغـة إ

ـــا هـــذا الهـــدف هـــو ســـلو�نا طر�ـــق العـــرب هـــي  ـــذي ُ�حقـــق لن ـــنَّة، فال مـــن أجـــل خدمـــة الكتـــاب والسُّ
 ونهجهم.

ولذا �ثرت الـدعاوى فـي االعتمـاد علـى �تـب المتقـدمین، وعـدم النظـر فـي اصـطالحات المتـأخر�ن 
فــي العلــوم االصــطالحیة �لهــا، فتجــدوا مــثًال فــي النحــو، نقــول: ال تمشــوا علــى الجــادة المطروقــة 

اقـرأ  ،�ل هذا اصطالح متأخر و�عوقك عن تحصیل هذا العلـم، اطلـع فـوق  ،ومیة، قطر، ألفیةأجر 
اقرأ للمتقـدمین؛ لكـي تعـرف �یـف تتعامـل مـع  ،في �تاب سیبو�ه، اقرأ في (الخصائص) البن جني

القــــرآن، لكــــن اإلشــــكال أن اصــــطالحات المتقــــدمین �عســــر ضــــبطها وهضــــمها علــــى المتــــأخر�ن، 
ى شيء ومشوا علیه، فر�طهم �كتـب المتقـدمین َمـن ُیـدرك �عـض االصـطالحات المتأخرون ُر�وا عل

 مـافي النحـو التـي یـذ�رها سـیبو�ه مـثًال أو حتـى الطبـري فـي تفسـیره؟ إذا أعـرب �لمـة قـال تفسـیر، 
معنـاه؟ تمییـز نعـم، لكـن مـن  مـامعنى تفسیر؟ آحاد المتعلمین �عرف أن إعراب هذه الكلمـة تفسـیر 

 لمین البد أن �قرأ في �تب المتأخر�ن فإذا ضبط الفـن علـى طـر�قتهم �قـرأ فـي�عرف من آحاد المتع
برسـالة الشـافعي، اتـرك �تـب األصـول علیـك وهذا في �ل العلـوم، �عضـهم �قـول:  ،كتب المتقدمین

 المعقدة التي دخل فیها من علم الكالم ما دخل.
ن أنــا أعتقــد أن رمــي الكــالم لكتب...معروفــة هــذه، لكــلومســألة علــوم الحــدیث والــدعوة إلــى الرجــوع 

 على عواهنه على آحاد المتعلمین هذا تضییع.
علیـك أن  ،؟ هـذا عـذاب لطالـب العلـممـا هـذاوتلخـیص،  أ�ًضا في البالغة �قـول: تلخـیص وحـواشٍ 

تتـرك هـذه الكتـب، لكـن  ،تطلع فوق تقرأ فـي (أسـرار البالغـة) و(دالئـل اإلعجـاز) و�تـب المتقـدمین
اج ا أخي �قول لك: إذا أراد الجرجاني أن ُ�قرر لك مسألة في البالغة تحتـكیف تفهم تلك الكتب؟ �

تقــرأ نصــف الكتــاب، بینمــا هــي عنــد صــاحب التلخــیص أو حتــى عنــد صــاحب المفتــاح أو( شــروح 
ذا تأهلــت التلخــیص) هــي موجــودة �ســطر �قــرر لــك و�شــرح لــك و�ــذ�ر لــك المثــال، ثــم �عــد ذلــك إ

 اقرأ ما شئت. ،كاملال�عني ما یلزم منك التصور  ،وجهولو على  اوعرفت تصورت العلم تصورً 
فال شك أن �تب المتقدمین هي األصـل، والمتـأخرون عالـة علـى المتقـدمین، لكـن ینبغـي أن نكـون 
على الجادة التي سار علیها أهل العلم فـي تحصـیلهم، فـإذا أتقنـا �تـب المتـأخر�ن نصـعد إلـى �تـب 

 المتقدمین؛ ألنهم هم األصل.
  على محمد. اللهم صلِّ 


