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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

 مســلكال فــي �صــح إنمــا أنــه: ومنهــا "فصــل: فــي المســألة الرا�عــة: -رحمــه هللا–فقــال المؤلــف 
 ".والفهم األفهام
لثالثـة مـن �عني: من القواعد التي تنبني على المسألة الرا�عـة وهـي القاعـدة الثالثـة، القاعـدة ا"منها" 
 .لمسألة الرا�عةالتي ُتبنى على ا القواعد

 معـاني،وال األلفـاظ �حسـب علیـه �قـدرون  مـا فوق  فیه تكلفیُ  فال العرب، لجمیع اعام�  �كون  ما"
 یتقـار�ون  مأنهـ إال تقـارب،مُ  وال واحـدٍ  وزانٍ  علـى لیسـوا فیه التكلیف وتأتي الفهم في الناس فإن
 ".واالها وما الجمهور�ة األمور في

علــى الجمیــع مثــل هــذا �كــون فهــم النــاس لــه  علــى جمیــع خلقــه -جــلَّ وعــال–�عنــي: مــا ُیوجبــه هللا 
ا �مــ ،فإنــه �فهمــه ،أمــا مــن اهــتم لدینــه ،هــذا شــيء ،ولــم یرفــع �الــدین رأًســا ،إال لمــن أعــرض امتیســرً 

 �فهمه غیره، هذا ما ُ�طلب من جمیع الناس، ثم یبقى مراتب ومنازل یتفاوت فیها الخواص، نعم. 
 هم،أعمـال فـي وال �المهـم فـي یتعمقون  �حیث �كونوا ولم دنیا،ال في مصالحهم جرت ذلك وعلى"

ـــ اأمـــرً  �قصـــدوا أن إال اللهـــم �مقاصـــدهم، خـــل�ُ  ال مـــا �مقـــدار إال  ذاكفـــ خاصـــة، ألنـــاسٍ  اخاص�
 و�ال ،بهـا صـدقُ  عمن تخفى وال الجمهور، عن تخفى التي البعیدة، والرموز الغامضة، كالكنا�ات

 ".معهودها حكم عن اخارجً  كان
ا �حــرص أهــل العلــم فــي توجیــه النــاس عامــة النــاس، ومــا فــي أحكــام العامــة إلــى المطالعــة فــي ولــذ

الكتــب الُمیســـرة التــي �فهمونهـــا، و�جعلــون الكتـــب التــي تحتـــاج إلــى تعـــب ومعانــاة ومراجعـــة شـــیوخ 
وشــروح هــذه �جعلونهــا لخــواص طــالب العلــم، �عنــي لــو ســأل طالــب أو طبیــب مــثًال أو مهنــدس أو 

اذهـب  قـال:ُیر�د متًنا ُمختصـًرا فـي الفقـه یراجعـه فیمـا �حتـاج إلیـه، هـل �ُ  ،ع أو غیرهمتاجر أو مزار 
مختصــر خلیــل وراجعــه فیمــا أشــكل علیــك؟ مســتحیل هــذا، هــذا صــدٌّ لــه  إلــى مختصــر خلیــل، اقــتنِ 

ه ال عمــا ُیر�ــد، أو ُ�قــال لــه: تقتنــي زاد المســتقنع �تــاب ُمختصــر وفیــه �ــل مــا ُتر�ــد؟ مــا ُ�مكــن؛ ألنــ
 ك مثل هذه األمور.ُیدر 

ُیوصى �كتب سهلة ُمیسرة ُ�تبت �أسلوب العصر؛ ولـذا مثـل الملخـص الفقهـي أو ُ�تـب الشـیخ ابـن 
ســـعدي ُتقـــرأ علـــى �افـــة المســـتو�ات �ســـتفید منهـــا النـــاس �لهـــم، أ�ًضـــا ُ�تـــب الشـــیخ/ ابـــن عثیمـــین 

تبــت لتــي ُألِّفــت ورُ �فهمهــا المثقفــون بــدون تعــب، ُیوصــى بهــا لهــم، لكــن المتــون المتینــة ا ،�فهمونهــا
، لطالب العلم الذین ُیتوقع مـنهم أن �كونـوا علمـاء هـؤالء �ختلفـون عـن أولئـك، �ختلفـون عـن أولئـك

 فیشترك عامة الناس مع أوساط المثقفین في الكتب السهلة الُمیسرة.
فعلى سبیل المثال لو جاء طبیب �سأل أو مهندس أو أي صاحب مهنة من المهن فـي غیـر العلـم 

ــه: اقــرأ فــي  الشــرعي ــٍة ُمیســرة هــذا ُ�قــال ل ُیر�ــد أن �أخــذ الفقــه علــى طر�قــة الســؤال والجــواب �طر�ق
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فتاوى اللجنة الدائمة، اقرأ في فتاوى الشیخ/ ابن عثیمین، اقرأ في فتاوى الشیخ/ ابن �ـاز، لكـن هـل 
رأ فـي فتـاوى ُ�قال له: اقرأ فـي فتـاوى شـیخ اإلسـالم ابـن تیمیـة؟ مـا ُ�مكـن، مـا ُ�مكـن أن ُ�قـال لـه: اقـ

شــیخ اإلســالم؛ ألن هــذه ال تناســبه، بینمــا طــالب العلــم وخواصــهم ُیوَصــون �ــأن �قــرؤوا فــي الكتــب 
ن، و�ــل هــذا یتفــرع مــن هــذه المتینــة التــي تتعــبهم وتشــق علــیهم، �شــق علــیهم فهمهــا، وعلیهــا یتر�ــو 

  .القاعدة
ـ الكتـاب فهـم لنـزَّ یُ  أن یلـزم فكذلك"  ولـذلك عـرب،ال لجمیـع شـتر�ةً م معانیـه تكـون  �حیـث ة،نَّ والسُّ
 ".أحرف سبعة على القرآن نزلأُ 

ــع العــرب" ــه مشــتر�ة لجمی ــیهم، ال ُ�قــال: إ "نعــم معانی ن نــه اآلن ال ُ�شــكل شــيء مــالــذین نــزل عل
 القرآن علـى العامـة؛ ألنهـم عـرب، ال، هـؤالء لُبعـد العهـد ودخـول المـؤثرات التـي تعـوق عـن فهـم مـا

: �فهمـه �عنـي "تكون معانیه مشتر�ة لجمیع العرب"مثل هذا الكالم  مثل هؤالء ُ�قال لهم ،أنزل هللا
یتفــاوتون فــي فهمــه الســیما �عــد أن  ،النجــدي، و�فهمــه التونســي، و�فهمــه العراقــي علــى حــدٍّ ســواء

 أجمع الصحا�ة على �تا�ة المصحف على حرٍف واحد.
علــى حــرٍف واحــد لشــق أمــا فــي عصــر التنز�ــل لــو ُأطــروا لــو ُأطــر العــرب �لهــم �قبــائلهم وشــعو�هم 

ــؤدي  أن الُهزلــي �صــعب علیــه ،علــیهم ینطــق بلهجــة قــر�ش، والتمیمــي �صــعب علیــه أن ینطــق وُ�
ل الحــروف �مــا تؤدیهــا تمــیم أو ُهــذیل أو ثقیــف، فاحتــاجوا إلــى أن �كــون رفًقــا بهــم؛ ألن القــرآن نــز 

 وفیهم الشیخ الكبیر، بل �لهم عوام.
 –الجمیــع، ثــم �عــد ذلــك اتفــق الصــحا�ةلیفهمــه  ؛علــى �ــل حــال نــزل القــرآن علــى ســبعة األحــرف

في عهد عثمان، وأن �كون علـى العرضـة األخیـرة �الترتیـب المـدون �ـالحروف  -رضوان هللا علیهم
  .لمدونة من غیر ز�ادٍة وال ُنقصانا
 ".تفهمه العرب قبائل �انت حتى اللغات فیه واشتر�ت"

 .ر، وُقل مثل هذا في سائر القبائلرٍف آخما فهمه ثقیف على هذا الحرف فهموه على حن �عني إ
 غیرالصـ وال �ـالقوي، لـیس الضـعیف ألن ؛النمط هذا عن �خرج ال التكلیف من فمقتضاه اوأ�ًض "

 ".�الذ�ر األنثى وال كالكبیر،
أثـٍر  الكالم األول: في األلفاظ التي هي قوالب المعاني، والثاني: في المعاني وما یترتب علیها مـن

 عملي.
مـــــا یتفـــــاوتون فـــــي فهمهـــــم الخـــــتالف لهجـــــاتهم ولغـــــاتهم، یتفـــــاوتون أ�ًضـــــا فـــــي قـــــدراتهم النـــــاس �

واستطاعتهم، فالقوي تكلیفه لیس مثـل تكلیـف الضـعیف وال العكـس، نعـم �شـتر�ون فـي األر�ـان إال 
�ســتطیعها القــوي وال �ســتطیعها الضــعیف فیتفــاوتون فــي مثــل  مــا مــن عجــز، لكــن یبقــى أن هنــاك

 هذا، نعم. 
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 علیـه، درةالقـ فـي الجمهـور �شـترك �مـا خـذوافأُ  الجار�ـة، ادةالعـ فـي إلیـه ینتهـي حـدٌّ  لـه �لٌّ  بل"
 لـزمهمأل  هللا شـاء ولـو ذلـك، ونحو الحسنة، والموعظة القائمة، �الحجة طر�قهم من ذلك لزمواوأُ 
 مـا فهـم طوقهمول تذ�یر، وال وعظٍ  وال ببرهان، إتیانٍ  وال جة،حُ  قیام �غیر ولكلفهم �طیقون، ال ما
ـةُ  لَّـهِ َفلِ  ُقـلْ {: قائمـة الملـك جـةحُ  فـإن ذلـك، فـي علیـه حجـر فـال علـم،�ُ  لـم مـا وعلم فهم�ُ  ال  اْلُحجَّ

 ".]١٤٩:اْألَْنَعامِ [ }اْلَباِلَغةُ 
عــل لــو ال ُ�ســأل عمــا �فعــل، فــالخلق خلقــه، والُملــك ُملكــه، وال ُ�ســأل عمــا �ف -جــلَّ وعــال–أ�ًضــا هللا 

ــا لخلقــه، لكــن مــن رحمتــه التــي وســعت �ــل شــيء رفــق بهــم  أراد ذلــك لفعــل، وال �كــون بــذلك ظالًم
 .زل علیهم من التكالیف ما ُ�طیقون ولطف بهم وأن

 ،لفــوا�ُ  �ــه مــا علــى القــدرة لهــم حیــث مــن و�لفهــم عهــدوا، حیــث مــن خــاطبهم ســبحانه هللا لكــن"
 ".منآدهم �ه �ستقیم �ما ذلك أثناء في واذُّ وغُ 

 �التخفیف؟أم غذوا �التشدید 
 وغذُّوا. طالب:

 هي �التخفیف.» ُغذَي ِ�اْلَحَرامِ « التخفیف األصل.
 طالب: مضبوطة هنا �الشكل.

 .مثله» ُغذَي ِ�اْلَحَرامِ و « حتى عندي مضبوطة، لكن ما �صلح،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــودً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَذْوُتَك مول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَغ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك �افًع  اا َوْعلُت

 .�التخفیف 
 نةالحسـ والموعظـة أخـرى، والوعیـد ،تـارةً  الوعـد مـن عـزائمهم �ـه وتنتهض ضعیفهم، �ه و�قوى "

 كذلـ غیـر إلـى الخالیـة، والقـرون  الماضـیة األمـم مـن سـلف فـیمن العـادات مجاري  و�یان أخرى،
 تر�ون مشـ هـم بـل الماضـین، الخلق دون  األمر بهذا ینفردوا لم أنهم �علموا حتى معناه، في مما
 ألولـین،ا دون  اتخفیًفـ وزادهـم تحملـه، على نةٌ مُ  لهم فیما إال مشتر�ین �كونون  وال مقتضاه، في

 .حكیم علیمٌ  �هللا ونعمة، هللا من فضالً  فوقهم وأجرى 
 -وسـلم علیـه هللا صـلى- هللا رسـول لقـي: قـال ،�عـٍب  بـن بـيأُ  عـن وصححه الترمذي جخرَّ  وقد

ــا«: فقــال جبر�ــل، ــي! ِجْبِر�ــلُ  َ� ــةٍ  ِإَلــى ُ�ِعْثــتُ  ِإنِّ ــیَن، ُأمَّ یِّ ــْیخُ َوال اْلَعُجــوزُ  ِمــْنُهمُ  ُأمِّ  َواْلُغــَالمُ  رُ یــاْلَكبِ  شَّ
ُجلُ  َواْلَجاِرَ�ُة،  .أحرف سبعة لىع نزلأُ  القرآن إن !محمد �ا: قال »َقطُّ  ِ�َتاً�ا َ�ْقَرأْ  َلمْ  الَِّذي َوالرَّ
 ري الجمهـو  االشـتراك وزان علـى الشـر�عة فـي الفهـم إجـراء المقـام هـذا فـي الواجـب أن فالحاصل

 ".غیرهم �سع �ما مییناألُ  �سع الذي
مناســب لمــن نــزل علــیهم القــرآن قبــل اخــتالط العــرب �غیــرهم �ــانوا �فهمــون الغر�ــب �مــا هــذا الكــالم 

هو مدون في �تب الغر�ب؛ ألنهم هم المصـادر فـي هـذا البـاب، فـالعرب الـذین ُأنـزل علـیهم القـرآن 
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هم المصادر فـي تفسـیر الغر�ـب، و�تـب الغر�ـب و�تـب اللغـة إنمـا أخـذت عـنهم، لكـن لـو قیـل هـذا 
النــاس الیــوم أو حتــى �ثیــر مــن طــالب العلــم الــذین ال یرفعــون بهــذا رأس، لــو ُســئل الكــالم لعــوام 

أو مـــا أشــبه ذلـــك مــن الكلمـــات  أو عـــن (جــرز) مــثال ]١٧[التكـــو�ر: {َعْســـَعس}طالــب علــم عـــن 
ــیهم، فكیــف �العامــة الــذین ُینزلــون الحقــائق العرفیــة علــى النصــوص الشــرعیة،  الغر�بــة لصــعب عل

 الناس عن لغتهم، وعما یتعلق بها مما نزل بها من �تاٍب وُسنَّة.ابتعد  ،البون شاسع اآلن
 -عـالجـلَّ و –فالبد من العنا�ـة بهـذه األمـور فطـالب العلـم علـیهم أن ُ�عنـوا بهـذا و�فهمـوا �تـاب هللا 

ي على فهم الصحا�ة، وال �جوز أن ُیتعدى فهم الصحا�ة، نعم قد ُ�حیط اإلنسان �أقوال الصحا�ة فـ
ح في ُ�تب الغر�ـب و�تـب الُمشـِكل، و�تـب التفسـیر، و�تـب اللغـة، ثـم �عـد ذلـك یلـو  اآل�ة، و�ما قیل

 له معنًى غیر ما الح لهم، وهذا ال �خلو من حالین:
 إما أن �كون النص مما اُتفق على تفسیره، فال �جوز إحداث قوٍل فیه.

علیــه –ع قولــه الســیما مــ ،و�ن �ــان ممــا اخُتلــف فــي تفســیره، فــالنظر فیــه مجــال، فیــه مجــال للنظــر
�ــأتي مــن  وال شــك أنــه قــد »ُیبلِّــغ الشــاهد الغائــب ُرب ُمبلَّــٍغ أوعــى مــن ســامع«: -الصـالة والســالم

 �عض الصحا�ة من یلوح له غیر ما الح لهم عند اختالفهم.
ذا أما إذا اتفقـوا علـى شـيء فـال �ـالم، إذا اتفقـوا علـى شـيء فـال �جـوز الخـروج عـن أقـوالهم، أمـا إ 

ــٍذ �كــون للنظــر مجــال ممــن لد�ــه أهلیــة النظــراختلفــوا، فحین ــا فــي  ،ئ ولــیس لكــل أحــد؛ ألنــه ُ�طالعن
وســائل اإلعــالم مــن لــیس مــن أهــل النظــر ومــع ذلــك یــتكلم فــي النصــوص �مــا یلــوح لــه مــن خــالل 

جـــلَّ –فطرتـــه الممســـوخة التـــي دخلهـــا مـــا دخـــل، فتجـــدون فـــي �المهـــم الُبعـــد الشـــدید عـــن مـــراد هللا 
اعــد العامــة، ومــن المقاصــد وعــن مــا جــاء مــن القو  -یــه الصــالة والســالمعل–ومــراد رســوله  -وعــال

 .الشرعیة
 طالب:.......

 كیف؟
 طالب:.......

ال القراءات العشر ما تغیر السورة، �ل هذه القراءات �حتملها مصـحف عثمـان، مجلـس ومجـالس، 
ُحوا ِفي اْلَمَجاِلسِ  {(تفسحوا في المجلس)  سـم �حتمـل �ـل ق؟ ألن الر مـا الفـر  ]١١[المجادلـة: }َتَفسَّ

 هذه القراءات ما فیها اإلشكال.
رئ ُقـ ]١٠٠�ـة:[التو  }َتْجـِري َتْحَتَهـا اَألْنَهـارُ  {ي ُ�شـكل عنـدي ذهـذا الـ ،هو اإلشكال في آ�ة التو�ة

(مـــن تحتهـــا) هـــذه التـــي ال �حتملهـــا الرســـم، فمـــا أدري هـــل ُقـــرئ فـــي الســـبع (مـــن تحتهـــا) فـــي هـــذا 
ة قراء: إنها قراءة، لكن ما �حتملها الرسم؛ ولذلك ال تصـح بهـا الصـالالموضع؟ قال لي واحد من ال

  .تنبط بها، و�ن جاءت في موضٍع آخروال ُ�س
 ".األعظم المقصود هو الخطاب في المبثوثة �المعاني االعتناء �كون  أن: ومنها"
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 .ألة الرا�عة وهي القاعدة الرا�عة�عني من القواعد المتعلقة �المس
 هــذاو  أجلهــا، مــن األلفــاظ أصــلحت و�نمــا �المعــاني، عنایتهــا �انــت إنمــا لعــربا أن علــى بنــاءً "

 هـو لمعنـىوا المـراد، المعنـى تحصیل إلى وسیلةٌ  هو إنما فاللفظ العر�یة، أهل عند معلومٌ  األصل
 ".المقصود

نعم المعنى هـو المقصـود؛ ولـذلك �ـل مـا یـؤدي المعنـى ُ�قتصـر علیـه إمـا �ـاللفظ عنـد الموافقـة فـي 
 ة أو �الترجمة أو �اإلشارة عند األصم األ�كم �اإلشارة، فهذا ُیؤدي المعنى.اللغ

 و�ختلفون هل اإلشارة تأخذ حكم اللفظ من �ـل وجـه أو ال؟ �عنـي: اإلشـارة الُمفهمـة هـل تأخـذ حكـم
اللفــظ؟ �عنــي جــاء رد الســالم �اإلشــارة، وأســماء ســألت عائشــة عــن صــالة الكســوف، فأشــارت إلــى 

 فأشارت عائشة برأسها نعم، أشارت برأسها، فهل مثـل هـذه -تقول لها أسماء–�ة السماء، فقالت: آ
ة، اإلشارات ُتبطل الصالة �اعتبار أن هذه اإلشارات ُمفهمة ولها حكم اللفظ؟ هذا وقع من الصـحا�

 أشار �السالم ولم یرد �ـاللفظ، �عنـي لـو �ـان حكمهـا حكـم -علیه الصالة والسالم–ووقع من النبي 
بطـل �ل وجه لرد �اللفظ؛ ألن هو األصل، لكن الرد �اللفظ ُمبطل للصـالة، واإلشـارة ال تُ اللفظ من 

غـة الصالة، فافترقا من هذه الحیثیة، واألصل المعنى �ل ما أدى المعنى المقصـود سـواًء اتفقـت الل
  .لفت سواًء �ان اإلنسان ناطًقا أو الأو اخت

 امفهوًمــ یبـيالتر� المعنــى �ـان إذا �ــه، عبـأ�ُ  ال قــد اإلفـرادي المعنــى فـإن المعــاني، �ـل اأ�ًضـ وال"
 )".�ا�س وال ببائس( مةالرُّ  ذو �عبأ لم �ما دونه،

 ."واحد )و�ائس �ا�س(: فقال �ائس، من: نيتأنشد: فقلت" ،تقدم بیته قبل ورقتین أو ثالث تقدم
 .مفهوم المعنى حاصل أن على منه اتكاالً "

 ."مالك بن أنس عن البخاري  صحیح على جخرَّ المُ  )اإلسماعیلي جامع( في ما هذا من وأبین
المســتخرج علــى صــحیح البخــاري مســتخرج اإلســماعیلي أبــي �كــر اإلســماعیلي لــه ُمســتخرج علــى 
صــحیح البخــاري، واالســتخراج أن �عمــد حــافظ �اإلســماعیلي مــثًال أو أبــي عوانــة أو أبــي ُنعــیم أو 

ــــنَّة مــــن األصــــول الُمعتبــــرة غیرهمــــا مــــن أصــــحاب المســــتخرجات �عمــــد إلــــى �تــــاٍب مــــن �تــــ ب السُّ
 أسـانید كالبخاري أو مسلم أو غیرهمـا �عمـد إلیـه فُیخـرِّج أحادیثـه �أسـانیده هـو �أسـانید الُمسـتخِرج ال

 ه، فُیخـرِّج أنفسـها، وقـد �كـون فیـااألصل، ومن غیر طر�ـق صـاحب األصـل هـذا ُ�سـمونه ُمسـتخرجً 
 في المعنى وهذا موجود، إذا ر�ما خالفت.... وهذا �ثیر، وقد �كون االختالف ،اختالف في اللفظ

ِته ــــــــاْحُكَمْن ِ�ِصــــــــحَّ ــــــــُد ف ــــــــا َتِزْ�  َوَم
 

 َفْهـــــــــــَو َمـــــــــــَع الُعُلـــــــــــوِّ ِمـــــــــــْن َفاِئَدِتـــــــــــهْ  
  

 إْذ َخاَلفـــــــــــــــــــــــــــــــْت َلْفًظـــــــــــــــــــــــــــــــا َوَمْعنـــــــــــــــــــــــــــــــًى ُر�ََّمـــــــــــــــــــــــــــــــا
 نبدأ الباب من أوله: 
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ـــــــــــِحْیِح  ـــــــــــى الصَّ  َواْســـــــــــَتْخَرُجوا َعل
 

 ِنـــــــــــبِ َكـــــــــــَأبي َعَواَنـــــــــــٍة َوَنْحـــــــــــِوِه، فاْجتَ  
ـــــــــوِن َلُهَمـــــــــا  ـــــــــاَظ الُمُت  َعـــــــــْزَوَك ألَف

 
ـــــــــــا   إْذ َخاَلفـــــــــــْت َلْفًظـــــــــــا َوَمْعنـــــــــــًى ُر�ََّم

ولـــذا الـــذي ُ�خـــرِّج مـــن المســـتخرجات و�عـــزو إلـــى األصـــل هـــذا ُ�خطـــئ �ثیـــًرا، و�ن فعلـــه مـــن فعلـــه  
كالبیهقي وابن األثیـر فـي (جـامع األصـول) �عتمـدون علـى المسـتخرجات، و�قولـون: رواه البخـاري، 

 اه المستخرجات فیها زوائد، وفیها ألفاظ غیر ألفاظ الصحیح، ولو �ان (جامع األصـول) مـأخوذً هذ
لكـــن  ،مباشــرًة مــن الكتــب الخمســة األصـــلیة لنفــع هللا �ــه نفًعــا عظیًمــا، مـــع أن النــاس ینتفعــون �ــه

ة اعتماده على المستخرجات قلل من فائدته، �عني لو ُوجد �مثابتـه �تـاب �جمـع بـین األصـول السـت
 .�حروفها لكان الغا�ة هو المطلب

 طالب:........
 هم �قولون: من فائدته الز�ادة في قدر الصحیح، الز�ادة في قدر الصحیح ُتؤخذ من المستخرجات،
لكــن أصــحاب المســتخرجات لــم یلتزمــوا برجــال أصــحاب األصــل؛ ولــذلك ُخــرِّج فیهــا لــرواة ضــعفاء، 

 وعلى هذا:
ِتهَوَمـــــــــــــــــــــــــــــــــا َتِزْ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــُد فـــــــــــــــــــــــــــــــــاْحُكَمْن ِ�ِصـــــــــــــــــــــــــــــــــ  حَّ

 �قول الحافظ العراقي تبًعا البن الصالح: 
ِته ــــــــاْحُكَمْن ِ�ِصــــــــحَّ ــــــــُد ف ــــــــا َتِزْ�  َوَم

 
 

 َفْهـــــــــــَو َمـــــــــــَع الُعُلـــــــــــوِّ ِمـــــــــــْن َفاِئَدِتـــــــــــهْ  
نعــم وجــود أصــل الحــدیث فــي  ،لكــن لــیس هــذا علــى إطالقــه، إنمــا �حكــم �صــحته إذا صــح الســند 

ه �ـؤنس ُیـر�ن إلیـه وُ�ـ ائً ناس، �جعـل لـه شـیمـن االسـتئ ائً كتاٍب الُتزمت صحته �جعل لهذا الفـرع شـی
 . كما قال ابن الصالح وغیره

 طالب:........
ثنا المهم أنه ما �كون من طر�قه، ما �أتي اإلسماعیلي و�روي حدیث األعمال �النیات، و�قول: حـدَّ 

ثنا الُحمیــدي، ال، إن �ــان مــن طر�ــق البخــاري  ن مــا هــذا �اســتخراج، إن �ــان مــفالبخــاري، قــال: حــدَّ
طر�ق غیر البخاري عن الُحمیدي استخراج، لكن قد �ضیق علیه المخرج وال �جد الحدیث إال عنـد 

ـــذ�ره ،البخـــاري، فإمـــا أن یتر�ـــه ـــذ�ره مـــن ط ،یتـــرك الحـــدیث وال ی ـــدون إســـناد أو ی ـــه ب ر�ـــق أو �علق
 . المؤلف وُ�خل �الشرط

: قـال ثـم ألب؟ا مـا: قـال ]٣١:َس َعـبَ [ }َوَأ��ا َفاِكَهةً {: قرأ -عنه هللا رضي- الخطاب بن عمر أن"
 .بهذا مرناأُ  ما: قال أو. هذا لفنا�ُ  ما

 مـا ]٣١:َبَس َعـ[ }َوَأ��ـا َفاِكَهـةً {: قولـه عن الخطاب بن عمر سأل رجالً  أن أنس، عن اأ�ًض  وفیه
 ."والتكلف التعمق عن هینانُ : عمر فقال األب؟
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االسـتفهام، و�نمـا  اله ال ُ�قصـد �ـهفهم مـن حـال السـائل أن سـؤ  -رضي هللا تعالى عنه–ولعل عمر 
ص �ـاب مـا ُ�كـره مـن �ثـرة السـؤال وهـذا جـاء فیـه الـن :ُ�قصد �ـه التعنیـت �مـا تـرجم اإلمـام البخـاري 

"نهى عن قیل وقـال و�ثـرة السـؤال"، لكـن إذا جـاء شـخص أشـكلت علیـه هـذه المسـألة وأشـكل علیـه 
ول إذا �ـان ؤ �سـأل عنهـا وعلـى المسـلفظ (الجرز) أو (عسعس) أو ما أشبه ذلك ال شك أنه له أن 

عـین عنده أن ُ�جیبه وُ�حیله على ما ینتفع �ه؛ ولـذا معرفـة غر�ـب القـرآن مـن أهـم المهمـات، ألنهـا تُ 
ا فهـم یتـدبر الكـالم إال إذ على التدبر، �عني �یف یتدبر اإلنسان �ـالم ال �فهـم معنـاه؟ ال ُ�مكـن أن

  .معناه
 .ونحوهما والعاصفات المرسالت عن السؤال كثر�ُ  �ان حین لصبیغٍ  تأدیبه المشهور ومن"

 علـى نـيینب وال الجملـة، علـى معلـومٌ  التر�یبـي المعنـى ألن ؛عنـه هـىنُ  إنمـا أنه �له هذا وظاهر
 لهـذاو  تكلـف، منـه أهـم هـو ممـا غیـره عن �ه االشتغال أن فرأى تكلیفي، حكمٌ  األشیاء هذه فهم

 َمْشـِرقِ الْ  ِقَبـلَ  ُجـوَهُكمْ وُ  ُتَولُّـوا َأنْ  اْلِبـرَّ  َلـْیَس {: لىتعـا قولـه علیـه هنبَّـ صـحیح، الشر�عة في أصلٌ 
 فهـــم علیـــه فیتوقـــ اإلفـــرادي اللفـــظ فهـــم �ـــان فلـــو ،اآل�ـــة آخـــر إلـــى ]١٧٧:اْلَبَقـــَرةِ [ }َواْلَمْغـــِرِب 
 وْ أَ {: تعــالى قولـه فــي نفسـه عمـر عــن روي  �مـا إلیــه مضـطرٌ  هـو بــل ا،تكلًفـ �كــن لـم التر�یبـي،

ف ىَعلَ  َ�ْأُخَذُهمْ   ".المنبر على عنه لأس فإنه] ٤٧:النَّْحلِ [ }َتَخوُّ
 ُسئل؟أم سأل 

 طالب: سأل هو الذي سأل عمر.
 عندك على همزة.

 طالب: ال هنا على نبرة.
ورة صــورة اللفــظ لكــن الصــ ،جا�ــه رجــٌل مــن هــذیل"أ"و الســیاق یــدل علــى أن عمــر هــو الســائل  نعــم،

 . ُسئل وصوابها سأل
 :أنشده ثم التنقص، عندنا التخوف :ذیلهُ  من رجلٌ  له فقال"

فَ  ــوَّ ــلُ  َتَخ ْح ــا الرَّ ــ ِمْنَه ــرِ  اَتاِمًك  ًداَق
 
 
 

ــــا  فَ  َكَم ــــوَّ ــــودَ  َتَخ ــــةِ  ُع ْبَع ــــ النَّ  َفنُ السَّ
 ".�تا�كم تفسیر فیه فإن جاهلیتكم، في شعر�م بدیوان تمسكوا! الناس أیها: عمر فقال 

طالـب العلـم، نعـم فیهـا مـن الشـعر الـذي ال نعم دیوان العرب دواو�نهم وأشعارهم في غا�ة األهمیة ل
ـر  ،�جوز ال نظمه وال روایته من فخر وهجاء وغزل وتشبیب، لكن یبقى أنـه دیـوان العـرب و�ـه ُ�فسَّ

القرآن، لكن مـن هـذه األبیـات التـي فیهـا شـيء مـن اإلسـفاف نجـد أهـل العلـم یتـداولونها فـي �تـبهم، 
ن �ثیر وغیره من المفسر�ن البیـت المنسـوب عـن وقد توجد في �تب التفسیر، �عني ذ�ر الحافظ اب

ن مثــل هــذا موجــود فــي �تــب أهــل العلــم، أ"إن تصــدق الطیــر" المقصــود  ،ابــن عبــاس فــي المزدلفــة
والشواهد النحو�ة وغیرها فیها شيٌء من هذا، فهل ُ�غتفر مثل هذا للفائدة الراجحة المترتبـة علیـه أو 
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العلــم عفیــف اللســان عــن روا�ــة مثــل هــذه األشــیاء؟  نقــول: ینبغــي أن �كــون المســلم ال ســیما طالــب
لكنهم یتتا�عون على هذا، �عني �تب التفسیر فضًال عن غیرها مملـوءة بهـذه األبیـات؛ ألن الشـاهد 
منهــا واضــح، والبیــت ممــن ُ�ستشــهد �ــه أو ممــا ُ�ستشــهد �ــه، والشــاعر ُحجــة فــي مثــل هــذا الكــالم؛ 

 ".�تا�كم تفسیر فیه فإن جاهلیتكم، في شعر�م بدیوان تمسكواولذلك �قول: علیكم بدیوان العرب "
كتب النحو أ�ًضا مملوءة من هذا، فلعل المفسـدة هـذه تكـون مغمـورًة فـي جانـب المصـلحة العظمـى 

نَّةالتي منها تحصیل تف  .سیر القرآن والسُّ
 طالب:.........

  .نعم
 طالب:.........

لغزل، العــرب جــرت عــادتهم بهــذا وتــبعهم علــى �ــل حــال جــرت عــادة العــرب فــي افتتــاح القصــائد �ــا
 علــى طلعــتاالقصــیدة فــي العقائــد مــثًال ُمفتتحــة �أبیــاٍت مــن الغــزل، �عنــي لــو  �عــض العلمــاء، تجــد

تح مطلــع النونیــة مــثًال لوجــدت شــیًئا مــن هــذا، ومطلــع المیمیــة البــن القــیم، و�ثیــر مــن القصــائد ُتفتــ
  .هذا مما تترتب علیه مصلحة راجحة بهذا، فلعل

 .األول �خالف علیه اآل�ة معنى فهم توقف قد هذا ألن ؛تعارض الخبر�ن بین لیسف"
 ینبنـي علیـهو  والمراد، المقصود ألنه ؛الخطاب معنى �فهم االعتناء فالالزم هكذا، األمر �ان فإذا

ــ للكتــاب �النســبة النظــر هــذا �غفــل مــا او�ثیــرً  ،ابتــداءً  الخطــاب  ومعانیــه ائبــهغر  لــتمسفتُ  ة،نَّ والسُّ
 مقاصــد �فهــم لــم مــن علــى وتســتعجم الملــتمس، علــى فتســتبهم ینبغــي، الــذي الوجــه غیــر ىعلــ

 ".برحمته الواقي �هللا طر�ق، غیر على ومشیه معمل، غیر في عمله فیكون  العرب،
القـرآن  ولـذا ال ینبغـي أن ُیتصـدى لتفسـیر" ینبغـي الذي الوجه غیر على ومعانیه غرائبه لتمسفتُ "

نَّة إال  نَّة إضـافًة إلـى معرفتـه بلغـة العـرب، فأو شرح السُّ ن قـد �ختـار مـمن لد�ه الخبرة �الكتاب والسُّ
نجعـة فـي ُیبعـد ال ،المعاني لهذا اللفظ الذي ُیر�د تفسیره غیر ما یدل علیه السیاق، فُتبعد �ه النجعـة

د �صل ب قفي لغة العر  مثل هذا الختیاره لفًظا ال ُیوافق ما ُیؤ�ده السیاق؛ ألن �ل لفظة لها معانٍ 
 أو أكثـر، ثـم هـذا �أخـذ أدنـى معنـى لهـذا اللفـظ وُ�ر�بـه و�نقلـب في �عض األلفـاظ إلـى عشـرة معـانٍ 

 .غیر معمل، ومشیه على غیر طر�قالمعنى رأًسا على عقب، وحینئٍذ �كون عمله في 
ـ �سـع ممـا والعملیـة االعتقاد�ة التكالیف تكون  أن: ومنها: فصل"  الـدخول لیسـعه تعقلهـا، ياألمِّ

 .حكمها تحت
 مهـورالج فیهـا �شـترك �حیـث العقل، على والسهولة للفهم، القرب من تكون  �أن االعتقاد�ة أما
 الشـر�عة نتكـ لـم الخـواص، إال در�ـهیُ  ال مما �انت لو فإنها ا،بلیدً  أو الفهم ثاقب منهم �ان من

 علمهـــا المطلــوب المعــاني تكــون  أن بــد فــال �ــذلك، �ونهـــا ثبــت وقــد میــة،أُ  تكــن ولــم عامــة،
 ".المأخذ سهلة واعتقادها
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نعــم �انــت العقائــد ومســائل االعتقــاد فــي عهــد الصــحا�ة والتــا�عین هــي أســهل العلــوم، ثــم دخلهــا مــا 
دخلها من الدخل من علم الكالم وغیره حتى صارت أعقـد العلـوم، أسـهل العلـوم؛ ألنهـا مبنیـة علـى 

 ثـم �عـد -جلَّ وعـال–مت الكیفیة هلل التسلیم، سمعت هذا اللفظ، وفهمت معناه من لغة العرب، وسل
، ذلك لیس وراء ذلك شيء، بینما ما یتعلـق �األحكـام، و�تعلـق �ـاآلداب و�تعلـق �غیرهـا ورائهـا عمـل

 فتحتاج إلى استفصاٍل أكثر، و�ترتب على ذلك أنها أشد من مسائل االعتقاد.
ي حصـل العكـس، الـذي حصـل فیمـا �عـد العكـس تسـاهل النـاس فـي العمـل، فتر�ـوا التفقـه، لكن الذ

نهم فسُهل علیهم أن تمر آ�ات أحكـام وفهموهـا، لكـن مـاذا وراء هـذا الفهـم؟ وأمـا مسـائل االعتقـاد فـإ
 أقحمــوا فیهــا مــا لــیس منهــا ومزجوهــا �مــا ال �جــوز مزجهــا فیــه، وأدخلــوا فیهــا علــم الكــالم الــذي هــو

ــم العقائــد، و�نــوه علــى مقــدمات ونتــائج لیســت شــؤم ع ــًة، فصــار مــن أعقــد العلــوم عل لــى العلــم جمل
  .نَّة فزادت صعو�ته على المتعلمینمأخوذة من الكتاب والسُّ 

 ".طاق�ُ  ال ما تكلیف الجمهور إلى �النسبة لزم �ذلك تكن لم فلو اوأ�ًض "
ة مــن ا ُ�لِّــف �ــه أتبــاع المــذاهب المخالفــواألمیــین الــذي نــزل علــیهم القــرآن �مــ نعــم لــو �لفنــا العــوام

مقـدمات  الجهمیة والمعتزلة واألشاعرة وغیرهم مما دونوه في �تـبهم فـي علـم الكـالم ُ�لِّفـوا عنًتـا هـذه
ى ونتائج ال �فهمها إال الحذاق فضًال عن المتوسطین فضًال عن العامة، وقد �خفى �ثیـٌر منهـا حتـ

 ناس؟! على الحذاق، فكیف ُ�كلَّف بها عامة ال
 ولــذلك أوصــلت أصــحابها إلــى االبتــداع، ،-جــلَّ وعــال–و�ذا ُفِهمــت أدت إلــى نتــائج غیــر مــراد هللا 

قیم؛ نهـا ُمخالفـة للصـراط المسـتإ�عني لو أنهـا مـع هـذه المقـدمات التقـت مـع النتـائج الشـرعیة، قلنـا: 
نَّة لنصلألن النتیجة ُعِرفت بدون مقدمات، فكوننا نحتاج إلى مقدمات لیست من الكتاب  إلى  والسُّ

ــنَّة!! �ــل هــذا عنــاء مــا لــه داعٍ النتــائج التــي فــي الكتــاب وال قــرب أللمقــدمات، والصــراط المســتقیم  سُّ
نَّة بال مقدمات بال نتائج، بتـداًء النتـائج ا طر�ق ُیوصل إلى المقصود، وهذا هو أسلوب الكتاب والسُّ

  .ومفهومة وواضحة
 إللهیـةا األمـور مـن فعـرِّ تُ  لم الشر�عة تجد ولذلك صول،األ في مذ�ورٌ  هو �ما واقع، غیر وهو"

 رالنظـ علـى وحضـت والصـفات، األسـماء �مقتضى فتهفعرَّ  ذلك، غیر وأرجت فهمه، �سع �ما إال
 ولـهق وهـو عامـة، قاعـدةٍ  لـىإ االشـتباه فیـه �قـع فیمـا وأحالـت ذلـك، أشـباه إلـى المخلوقـات، في

 ال نعـم، العقـول، إلیها تهتدي ال أشیاء عن وسكتت ،]١١:وَرى الشُّ [ }َشْيءٌ  َ�ِمْثِلهِ  َلْیَس {: تعالى
 ".�ه المكلف رالقدَ  في النظر و�نما الجملة، على اإلدراكات تفاضل نكریُ 

 �عني: النصیب المكلف �ه. "القدر المكلف �ه"
 فـي الخـوض مـن عـنهم یبلغنـا لـم -عـنهم هللا رضـي- الصـحا�ة أن اأ�ًضـ ذلـك علـى یـدل ومما"

 علیـه- الشـر�عة صـاحب عـن ذلـك �أتِ  لم �ما والمتكلفین، للباحثین أصالً  �كون  ما األمور هذه
 بـل الصـحا�ة، علیـه �ـان مـا علـى إال �كونـوا لـم بهم المقتدى التا�عون  و�ذلك -والسالم الصالة
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 األمـور فـي الخـوض عـن النهـي أصـحا�ه وعـن -وسـلم علیـه هللا صـلى- النبـي عـن جاء الذي
 َشـْيٍء، ُ�ـلِّ  َخـاِلقُ  للااَُّ  َهـَذا: َ�ُقوُلـوا َحتَّى َیَتَساَءُلوَن، النَّاُس  َیْبَرحَ  َلنْ «: لقا حتى وغیرها، اإللهیة

 .»للااََّ؟ َخَلقَ  َفَمنْ 
 أخبـرو  والعملیـات، االعتقاد�ـات فـي اعاًمـ �عنـي ال مـا تكلف وعن السؤال، �ثرة عن النهي وثبت
 التـي ألشـیاءا من �ان ما ر�دیُ  و�نما عمل، هتحت فیما إال الكالم �كرهون  �انوا تقدم من أن مالكٌ 

 آ�ـة علـى �ـه حاالً مُ  المتشابهات من انادرً  وقع مما أو عنه، كتسُ  مما لفهمها العقول تهتدي ال
 ".التنز�ه

ولهـا  أن العنا�ة ینبغي أن تتجه إلى األحكام التي ُ�عمل بهـا، -رحمه هللا–هل ُ�فهم من �الم مالك 
 ؟صالة والز�اة والصیام وغیرها من العبادات والمعامالت دون العقائدفائدة عملیة مثل أحكام ال

صــله أإن �ــان المــراد �العقائــد التشــقیقات التــي َشــققها وفرَّعهــا أهــل الكــالم فــنعم، �عنــي (المواقــف) 
 ،و�لغــت شــروحه العشــرات، و�عــض الشــروح �قــع فــي ثمانیــة مجلــدات ،مجلــد، ثــم ُشــرح فــي مجلــدین

�ـل هـذا یبنـي هـذا علـى هـذا، وهـذا ُ�حشـي وهـذا یز�ـد  ،دٍر �سـیر مـن هـذاولو اخُتصر ألمكن في ق
وهذا ُینقص، وذاك �ضع احتماالت، وهذا فهمه غیر فهم هـذا، ثـم �عـد ذلـك �صـد عمـا تحتـه فائـدة 

 وعمل، فمثل هذا ال ینبغي االشتغال �ه.
ــنَّة والــردود علــى المخــالف هــا، بــل هــذه البــد منفین أمــا الكتــب �تــب العقائــد التــي ُعمــدتها الكتــاب والسُّ

ــ«هــي أهــم المهمــات ودخولهــا فــي الفقــه الــذي جــاء الحــث علیــه  ــًرا ُ�فقهــه ف ــرد هللا �ــه خی ــن ُی ي َم
تمـدة علـى دخوًال أولی�ا حتى �ان من السلف مـن ُ�سـمیه الفقـه األكبـر، فالعنا�ـة �العقائـد المع »الدین

نَّة أمٌر البد منه، و�نبغي أن تكون العنا�ة قـة نهـا متعل�ه أكثر مـن العنا�ـة �األحكـام؛ أل الكتاب والسُّ
 ثم �عد ذلك تأتي األحكام واآلداب وغیرها. ،-جلَّ وعال–�أشرف مقصود هللا 

 مــل"هــون الكــالم إال فیمــا تحتــه عر "كــانوا �كهــذا مــا أردت التنبیــه علیــه؛ ألن هــذا الكــالم ُمــوهم 
ك إال �معرفــة �تــب العقیــدة التــي االعتقــاد عمــل، فنحتــاج إلــى أن ُنصــحح االعتقــاد وال نســتطیع ذلــ

هــذه ف -كمــا �قولــون -ألَّفهــا العلمــاء الُمحققــون، أمــا مــا ُألِّــف مــن ِقبــل المتكملــین أو مــن ِقبــل الخلــف 
 ....وهي التي تصد عن العمل،  االشتغال بها مضیعة للوقت،

 لقلوب".طالب: أقول: هذا جاء في األول "إال فیما ینبني علیه عمٌل ُیراد �ه عمل الجوارح وا
 بال شك نعم.

أو ممن وقع نـادًرا مـن المتشـابهات ُمحـاًال �ـه علـى آ�ـة التنز�ـه، �ـأن الكـالم قـد ُ�فهـم منـه وُ�ؤ�ـد مـا 
ُینسب لإلمام مالك أن آ�ات الصـفات ینبغـي أال ُتلقـى علـى العامـة؛ ألنهـا مـن المتشـا�ه، والصـواب 

القـرآن، فالصـفة جـاءت فـي آ�ـات  أنها من الُمحكم، وحجبها عن العامة لیس �أشد من حجب آ�ات
القــرآن، �عنــي ُتحجــب عــن العامــة؟ ُ�مكــن حجــب القــرآن عــن العامــة؟ مــا ُ�مكــن، فكمــا أنــه ال ُ�مكــن 
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حجــب آ�ــات الصــفات ال ُ�مكــن أ�ًضــا حجــب أحادیــث الصــفات، و�نمــا ُ�عَلمــون مــا ُتطیقــه عقــولهم 
  .هم فإنه ال ُ�كلفون �هدر�ه عقوللیعتقدوا ما ُ�مكن معرفته، أما ما ال تُ  ؛منها برفقٍ 

 عــن خــروجٌ  فهمــه فــي الجمهــور �شــترك ال مــا وتطلــب فیهــا البحــث فــي فــالتعمق هــذا، وعلــى"
 يفـ فوقعـت منهـا طلب�ُ  ال ما طلب إلى النفس جمحت ر�ما فإنه األمیة، الشر�عة وضع مقتضى

 :القائل در وهلل منها، لها انفكاك ال ظلمةٍ 
 ًدىَمـــ نَ ُدو َتْســـَتنُّ  ُقـــًوى  َوِلْلُعُقـــولِ 

 
 
 
 
 

 اَ�اتُ اْضـــِطرَ  ِفیَهـــا َظَهـــَرْت  َتْعـــُدَها ِإنْ  
ــو قیــل ألعقــل النــاس:  ؛نعــم  ــدرك �قــدر مــا أودعــه هللا فیــه مــن اإلدراك، لكــن ل ــه حــد ُی ألن العقــل ل

ال �سـتطیع الـذي ال �سـتطیعه و�خـوض فیـه ال شـك أن هـذا تكلـف مـا  .أخبرنا ما وراء هـذا الجـدار
ن ة ُیوصله إلى نتائج ُمرة فوق طاقته، وقد ینحـرف �سـببها وقـد حصـل؛ ألال �عنیه، وهذا في النها�

لــى إالـذین أعملــوا األفهـام واألوهــام فـي العقائــد وصـلوا إلــى عقائـد ُمضــحكة، وأوصـلتهم هــذه العقائـد 
ال تعـالى هللا عمـا �قـول: لـیس بـداخل العـالم و  -جـلَّ وعـال–نتائج مضحكة، فمنهم من �قـول إن هللا 

 ق وال تحت وال �ذا...إلى آخره.خارجه وال فو 
 ومنهم من �قول: سبحان ر�ي األسفل، ومنهم من �قول:...إلى آخره. 

ـــق للـــنفس ـــون، وســـماعه أ�ًضـــا ُمتعـــب  ،كـــالم النطـــق �ـــه ُمقل ـــي الكتـــب قـــذًى للعی وأ�ًضـــا قراءتـــه ف
لألســماع، وموجــود وُمســطَّر وُمــدون فــي �تــب مطولــة ومختصــرة، ومــن نــاس یزعمــون أنهــم أعقــل 

 نإولــدیهم مــن العلــوم والفهــوم والعبقر�ــة مــا عنــدهم، حتــى قــال القائــل مــنهم مــن األشــعر�ة:  ،سالنــا
ر أعمى الصین �جوز أن یرى �قة األندلس، أین العقول؟ أین العقول؟ �عنـي �مكـن القائـل هـذا ُ�عتبـ

ذلك ولـ !! أذ�یـاء مـا هـم �أغبیـاء؛؟من أذ�یاء العالم �عني مثل الرازي وغیره و�قول مثـل هـذا الكـالم
 وقال رسوله، فالعلم قال هللا وقال رسوله. ،العقل له طاقة ینبغي أن ُ�حد �قال هللا

 .مثل هذه النتائج ال شك أنه ُیؤدي إلىفأما أن �سرح وراء األفهام، ووراء األوهام 
 طالب:........
 أي معامالت؟
 طالب:........

ین یـــة لمعـــامالت ، وفیهـــا النصـــوص الكافومـــا أهملهـــا الشـــرع ،فـــي المعـــامالت، المعـــامالت مـــن الـــدِّ
ْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيءٍ {�فوت  المسلمین ما فیه شيء   .]٣٨[األنعام: }مَّا َفرَّ

 .أكثرها أو �لها الفرق  نشأت �ه تكلف لم ما إلى النفوس طماح ومن"
 فـي �بـاتوالتقر  األعمـال فـي �الجالئـل تكلـیفهم وقـع أن فیهـا األمیـة مراعـاة فمن العملیات، وأما

 �تعر�فهــا لهــم، المشـاهدة �ــاألمور الصـلوات أوقــات فرِّ ُعــ �مـا الجمهــور در�هاُیـ �حیــث األمـور،
: تعـالى قولـه فـي الصیام في و�ذلك الشفق، وغروب وغرو�ها والشمس، الفجر وطلوع �الظالل،
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 حمـل مـن فـیهم �ـان ولمـا ،]١٨٧:َقـَرةِ اْلبَ [ }اْألَْسـَودِ  اْلَخـْیطِ  ِمـنَ  اْألَْبـَیُض  اْلَخـْیطُ  َلُكـمُ  َیَتَبیَّنَ  َحتَّى{
 .]١٨٧:اْلَبَقَرةِ [ }اْلَفْجرِ  ِمنَ { لنزَّ  حقیقتها، على العبارة
 أفطـر فقـد لشـمس،ا وغر�ـت هنـا،اه مـن النهـار وأدبـر هنـا،اه ِمنْ  اللَّْیلُ  َأْقَبلَ  ِإَذا«: الحدیث وفي

 ".»الصائم
 هـذه العبـادات منـذ شـرعیتها علـى لسـاننعم �ل هذا یدل على أن األمور تقر�بیة، النـاس یتعبـدون ب

وهــذه األمــور التــي ُعلِّقــت بهــا مثــل طلــوع الشــمس، مثــل غرو�هــا،  ،-علیــه الصــالة والســالم–النبــي 
�ــل  ،ومثــل الــزوال، ومثــل الشــفق، ومثــل رؤ�ــة الهــالل، ومثــل هــذه األمــور لیســت عنــدهم ســاعات

 إنما هي أمور تقر�بیة. ،واحد �جیبه ساعة �عرف الوقت بدقة
جـاء التحــذیر مــن الصــالة قبــل دخــول وقتهــا، ومــن تأخیرهــا عــن وقتهــا، وُجعــل فــي الوقــت مســاحة و 

�حیـــث �حتـــاط لنفســـه دخـــوًال وخروًجـــا، وأمـــا ضـــبط الوقـــت بدقـــة فهـــذا لـــم ُ�عـــرف إال فـــي األوقـــات 
 المتأخرة، فعلى اإلنسان أن �حتاط لدینه.

ع أن �عـرف دخـول الوقـت وخروجـه، ولذلك أهـل العلـم �تبـوا فـي مواقیـت الصـالة أن النجـار �سـتطی
وقارئ القرآن �عرف متى یدخل وقت الظهر، ومتى یدخل وقـت العصـر مـن خـالل قراءتـه إذا �ـان 

ــرد أو أر�عــة أجــزاء ،ًمعتــاًدا لیقــرأ خمســة أجــزاء فــي الســاعة �عــرف الســاعة �قراءتــه  علــى ،هــذا مطَّ
 وفرغ منهـا فـي الوقـت ،أو ثالثةحسب ما اعتاد، الصانع إذا �ان �صنع هذه اآللة �مقدار ساعتین 

 .لتي تلیها، فأهل العلم ذ�روا هذا�كون دخل وقت الصالة ا ،المحدد
یَّةٌ  ُأمَّةٌ  َنْحنُ «: وقال" ْهرُ  َنْكُتُب، َوَال  َنْحُسبُ  َال  ُأمِّ  .»َوَهَكَذا اَهَكذَ  الشَّ

ــال ــوُموا َال «: وق ــى َتُص ــَرُوا َحتَّ ــَالَل، َت ــُروا َوَال  اْلِه ــى ُتْفِط ــَرْوهُ  َحتَّ ــِإنَّ  َت ــمَّ  َف ــْیُكمْ عَ  ُغ ــَأْكمِ  َل ةَ  ُلواَف ــدَّ  اْلِع
 ".»َثَالِثینَ 

 ن؟وطالب: ما ورد �ا شیخ العدة ثالث
ةَ  َفَأْكِمُلوا«  ال ال العدد عدد األ�ام. »اْلِعدَّ

 طالب: �عني من العدد؟
  نعم.

 ربالعـ ودمعهـ مـن �كـن لـم ذلـك ألن ؛المنازل في القمر مع الشمس مسیر �حساب طالبنا�ُ  ولم"
 كـاماألح فـي الظـن غلبـة لنـا وأجـرى  إلیـه، الطر�ـق وصـعو�ة فیـه، األمـر ولدقـة علومهـا، من وال

 األمــور مــن ذلــك غیــر إلــى الخطــأ، عــن وعفــا اإلثــم، عنــه فرفــع الجاهــل وعــذر الیقــین، مجــرى 
 غا�ـة،ال هـذه وراء مـا طلـبتَ  وال الشـر�عة، فـي دَّ ُحـ عمـا الخـروج �صـح فـال للجمهـور، المشتر�ة

 .األقدام ومزلة الضالل، مظنة إنهاف
 الشـبهات، ومظـان األحكـام، مواقـع فـي النظـر تـدقیق مـن عـنهم نقـل لمـا خـالفٌ مُ  هـذا: قیل فإن

 عنــد هــي التــي هلكـات،المُ  األمــور مــن التحـرز فــي بــالغتهمومُ  للنـاس، والتصــنع الر�ــاء ومجـاري 
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 عنـدهم �انـت وقد الخواص، الإ علیها والوقوف فهمها إلى یهتدي ال التي الدقائق من الجمهور
 .الجمهور إلیه �صل ال مما وهي عظائم

 التا�عینو  الصحا�ة في �ان وقد الناس، سائر على مز�ةٌ  للعلماء �كن لم �ذلك، �انت لو اوأ�ًض "
 ن�ـا و�ن للعامـة، �كـن لـم مـا الشـر�عة فـي الفهـم من للخاصة و�ان وعامة، خاصةٌ  �عدهم ومن

 ".هذا؟ فكیف الیوم، إلى القرون  سائر هكذاو  أمیة، وأمةً  اعر�ً  الجمیع
 فـي مسـیر الشـمس والقمـر ُ�خـالف مـا قـرره مـن على �ل حال ما قرره مـن أنهـم ال ُ�حسـنون النظـر

 العرب یهتمون �علم التنجیم وما أشبه ذلك، والطوالع والمشارق والمغارب �عرفونها. أن
یبقـــى أن الواقــع �شــهد �ــأن العـــوام وأمــا مــا أورده مــن اإلشــكال فـــال شــك أن الجــواب ســیأتي، لكــن 

 �متــاز ،�ــل واحــٍد عنــده مــا لــیس عنــد غیــره ،یتفــاوتون، وطــالب العلــم یتفــاوتون، والعلمــاء یتفــاوتون 
علیـــه الصـــالة –�شـــيء دون غیـــره، وغیـــره �متـــاز علیـــه �أشـــیاء، فـــاألمور مقســـومٌة علـــیهم، والنبـــي 

اب العلـم أسـباب المعرفـة، وأسـب ،ُمتیسـرةواألسـباب  »إنما أنا قاسم �هللا الُمعطـي«�قول:  -والسالم
عـدل فـي  -علیـه الصـالة والسـالم–فـالنبي  .للجمیـع، ومتاحـة للجمیـع -وهلل الحمـد -والنظر متیسرة

أتاح العلم للجمیـع إال مـا ُحجـب عـن مـا ُ�خشـى علیـه  ،�عني ما خص أحًدا �علم دون أحد ،القسمة
أنـه  فمـن ُخشـي علیـه ،»فیتكلـوا ،ال«اس؟ قـال: من هذا العلم، �ما في حدیث ُمعاذ: أفـال ُأ�شـر النـ

ا یتكل على �عـض العلـم إذا سـمعه أو ُخشـي علیـه أن هـذا العلـم ال ُیناسـبه؛ ألنـه یؤ�ـد بدعتـه أو مـ
ثوا النــاس �مـا �عرفــون" فـإن مثــل هـذا ُ�حجــب عنـه، و�ال فاأل صــل أشـبه ذلــك أو ال ُ�طیقـه عقلــه "حـدِّ

ر له من هذا العطاءمیع، و�لُّ علأن العلم للجمیع، والتفقه مطلوب من الج   .ى حسب ما قدِّ
 ال مـاو  خاصـة، العلمـاء �عرفه وما عامة، العرب تعرفه ما على اشتملت قد الشر�عة فإن اوأ�ًض "

 ال وما ،اإلطالق على فهمه إلى یوصل لما شاملةٌ  فهي المتشابهات، وذلك تعالى، هللا إال �علمه
 یلیــق �مــا االختصــاص فــأین الــبعض، دون  الــبعض هإلیــ �صــل ومــا اإلطــالق، علــى إلیــه وصــلیُ 

 خاصة؟ �الجمهور
 أمورٍ  إلى راجعةٌ  إما ألنها ؛فیه نحن ما غیر قبیل من فإنها المتشابهات، أما: قال�ُ  أن فالجواب

 إلــى عــةٌ راج و�مــا التنز�ــه، آ�ــة تحــت والــدخول التســلیم غیــر ا�اً�ــ لفهمهــا الشــارع �فــتح لــم إلهیــة
 هـذه أن وذلـك فیـه، نحـن ما هو عام على مبنيٌّ  خاصٌّ  وهذا أحكامها، فتتعارض ،شرعیةٍ  قواعد
 :�أوجه عنها جاب�ُ  �لها األمور
 لمـن تعـرض رٌ أمو  هي و�نما المتقدمة، لألدلة األمر أول بها تعبدیُ  لم إضافیةٌ  أمورٌ  أنها :أحدها
 زایـل حتـى هـا،فی فهـمٍ  �مز�د الجمهور عن وامتاز التكلیف، أحكام وزاول الشر�عة علم في تمرن 
 ،درجتــه یبلــغ لــم ممــن غیــره إلــى �النســبة الجلیلــة األمــور فــي تدقیقــه فصــار وجــه، مــن األمیــة
 ".فهمه ما إلى العامي فهمه ما إلى فنسبته

 فنسبته إلى ما فهمه نسبة العامي إلى ما فهمه.
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 طالب: تظهر ناقصة.
 .السؤال في كرذُ  وما تقدم ما بین تعارٌض  یبقى فال ،محفوظةً  �انت إذا والنسبة"
 

 �عضـهم عورف واحد، وزانٍ  على فیها لیسوا مراتب على الشر�عة أهل جعل تعالى هللا أن :والثاني
 ه،لـ مز�ـد ال �مـن الشـر�عة فهـم فـي مز�ـدٌ  لـه مـن فلـیس �ذلك، الدنیا في أنهم �ما �عض، فوق 
 .مشترك أمرٍ  على جارٍ  الجمیع لكن

 همغیـر  مـع یـدخلون  بـل االشـتراك، حكـم عـن أهلهـا خـرجتُ  ال هللا مـن هبـاتٌ  فیهـا واالختصاصات
 �عینه". المشترك األمر ذلك في بز�اداتٍ  هم و�متازون  فیها،

نعم ُیوجد قدر ُمشـترك �شـترك فیـه المسـلمون �لهـم عـالمهم وعـامیهم، القـارئ واألمـي �شـتر�ون فـي 
 .قي، ثم �عد ذلك یتفاوتون في الباقدر مشترك من الشرع، ومن جمیع أنواع المعارف

 ،الجالئـل مـن هـو مـا فمنـه ذلـك، ومـع الجملـة، علـى أحـدٍ  �ل من مطلوب الورع إن: نقول كما"
 عنـد منهـا وهـو قـوم، عنـد الجالئـل من لیس ما ومنه ن،البیِّ  والمكروه ن،البیِّ  الحرام عن كالورع

 قـد وا�ـان و�ن ،الجملة على األول القسم في داخلین الجالئل من عدوه الذین فصار آخر�ن، قوم
 ن �كــو الشــهادة علــى بنــاءً  األول، القســم عنــه تــورعیُ  ال مــا �عــض علــى �ــالورع عــنهم امتــازوا
 ".لدقته متأكد غیر أو لبیانه امتأكدً  الموضع

عن حسان بن أبي سنان �قول: مـا رأیـت شـیًئا  -رحمه هللا تعالى–في هذا الموضوع ذ�ر البخاري 
مــة ســفیان إمــام مــن أئ »�بــك إلــى مــا ال ُیر�بــكدع مــا ُیر «أهــون مــن الــورع، �عنــي أســهل مــن الــورع 

المسلمین من أهل الزُّهد والورع �قول: �لٌّ یتحدث على حسب مقامه، فحسـان یتحـدث علـى حسـب 
مقامه، وهذا الذي عجزنا عنه، �عني الذي یتحدث عنـه حسـان منزلـة َمـن ُ�طیقهـا؟ الـذي �قـول: مـا 

لنــاس وأرداهــم فــي أوحــال عبــادة الــدنیا، حتــى رأیــت شــیًئا أهــون مــن الــورع، َمــن الــذي قطــع أعنــاق ا
�عض من ینتسب إلى طلب العلم مع األسف؟ إال شـدة الـورع وصـعو�ة الـورع؛ ألن اإلنسـان ُ�خیـر 

 الـورع!! البین أمر�ن و�ین ید�ه شيء ال ُ�طیق الصبر عنه، وهذا �قول: مـا رأیـت شـیًئا أهـون مـن 
 .شك أن المسألة مقامات

 �ـان فقـد القـانون، هـذا عـن تخـرج ال العـوام عـن الخواص بها �متاز يالت المسائل سائر وهكذا"
 .الجملة على للجمهور مفهومٍ  مشتركٍ  أمرٍ  حكم على جارون  الجمیع أن

 لــم تــيال الشــر�عة فــي طلقــةالمُ  األمــور فــي الغالــب فــي تجــده إنمــا التفــاوت فیــه مــا أن :والثالــث
 دراكـه،�إ امطلوً�ـ فیهـا أحـد �ـل فصـار كلـف،الم نظـر إلـى لـت�ِ وُ  بل عنده، وقفیُ  حدٌّ  لها یوضع

 ".منه المطلوب فهو اقر�بً  اأمرً  فیها مدركٍ  فمن
تجــد هــذا یتصــدق بر�ــال، وهــذا  ،مثــل الصــدقة المطلقــة، النوافــل المطلقــة التــي لــیس لهــا حــد معــین

یتفــاوتون، وهــذا �ــألف، وهــذا �مائــة ألــف فــي األمــور المطلقــة، هــذا یتنفــل فــي  ،�عشــرة، وهــذا �مائــة
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مائــة ر�عــة، وُحفــظ عــن �أر�ع ر�عــات، وهــذا �ــر�عتین، وهــذا بــالوقــت المطلــق فــي الضــحى مــثًال 
أمـــا األمـــور  ،األئمـــة أكثـــر مـــن ذلـــك، فكـــلٌّ لـــه نصـــیبه مـــن هـــذا الُمـــدرك فـــي هـــذه األمـــور المطلقـــة

 . في عددها، و�ن اختلفوا في �یفیتهاالمحددة فیتفقون 
 قـدرة ب�حسـ فیهـا األمر تفاوت ور�ما منه، المطلوب فهو األول، فوق  هو اأمرً  فیها مدركٍ  ومن"

 لـم اتبـهمر  مـن �مرتبـةٍ  الوفـاء علـى �قدر ال فمن قدرته، وعدم فیه دخل فیما الدوام على المكلف
 مـا عتبـر�ُ  السبیل هذا وعلى ا،مطلو�ً  �ان ذلك على اقادرً  �ان ومن دونها، هو �ما بل بها، یؤمر
 .أعلم �هللا تقدم، لما خالفٌ مُ  أنه �ظن مما جاء

 أو ،�سـببها �مـل مشـقةٍ  إلـى المكلـف خـرجتُ  ال وجـهٍ  علـى العملیـات عتوِضـ �عینـه المعنى فلهذا
 ".دنیاه صالح بها �قوم التي عاداته تعطیل إلى

مــا هــو أهــم منهــا، ق اإلنســان عــن مصــالحه األخــرى، وعبــل جــاء النهــي عــن �ثــرة التعبــد الــذي �عــو 
عطیـل في یوم، و�صوم الدهر، و�قوم اللیل، ثم ترتب على ذلـك ت ولو أن إنساًنا قرر أنه �قرأ القرآن
علیــــه الصــــالة –مثــــل هــــذا جــــاء النهــــي عنــــه �ــــالنص، فــــالنبي  ،المصــــالح، مصــــالح الــــدین والــــدنیا

ــا أراد أن �فعـل ذلــك، فالمسـألة مسـألة تــوازن، وتنـوع العبــ -والسـالم ادات نهـى عبــد هللا بـن عمـرو لمَّ
 ال سیما إذا �ان أهم منه، نعم. ،على حساب شيءفي الشرع مقصود، فال �كون شيء 

 وال شـرعیةال األمـور مـن اشـیئً  زاولیُ  لم الذي يمِّ األُ  أن وذلك حظوظه، نیل في �سببها و�توسع"
 نـاه ومـن عهـد، بـذلك له �ان من �خالف -معتاده عن خرجه�ُ  عما قلبه اشمأز ور�ما- العقلیة

 تنـزل ولم ،افشیئً  اشیئً  فیها التكلیفیة األحكام توورد سنة، عشر�ن في انجومً  القرآن نزول كان
 .واحدة دفعة النفوس عنها تنفر لئال وذلك ؛واحدة دفعةً 
 فـ�هللا ر؟األمـو  نفـذتُ  ال لـك مـا: له قال الملك عبد ابنه أن العز�ز عبد بن عمر عن حكى�ُ  وفیما

 مَّ ذ هللا فــإن ي،بنـ �ــا تعجـل ال: عمـر لــه قـال ،الحـق فــي و�ـك بــي غلـت القـدور أن لــو أ�ـالي مـا
 لـة،جم النـاس علـى الحـق أحمـل أن أخـاف يو�نـ الثالثـة، فـي مهاوحرَّ  مرتین، القرآن في الخمر

 ".فتنة ذا من و�كون  جملة، فیدفعوه
 .-�هللا المستعان–و�نما خاف على غیره أن یردوا الحق  ،-رحمه هللا–�عني ما خاف على نفسه 

 علـى جـرى وأُ  �المصـلحة جـرى أُ  �ـان مـا فكـان العـادي، االسـتقراء فـي معتبـرٌ  صحیحٌ  معنىً  وهذا"
 تنــزل صــارت حــین النفــوس فــي أوقــع فكانــت واقعــة، أســباٍب  علــى أكثرهــا و�ــان التــأنیس، جهــة

 إذا نهـاأل  جزئیة؛ وجزئیةً  احكمً  احكمً  تنزل �انت حین التأنیس إلى أقرب و�انت الوقائع، �حسب
 ائمالصـ كلـفالمُ  نفـس �ـه واستأنسـت عـادة، رصـا قـد قبلـه والـذي إال حكمٌ  ینزل لم �ذلك، نزلت
 فـي ذلك�ـ ثـم لـه، لالنقیـاد أقـرب الـنفس �انت الثاني نزل فإذا ا،رأسً  �ه العلم وعن التكلیف عن

 .والرا�ع الثالث
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 الطفـل یـؤنس �مـا -السـالم علیـه- إبـراهیم ملـة الملـة هذه �أن االبتداء في أونسوا أ�ًضا ولذلك
 ِإَلْیـكَ  َحْیَنـاَأوْ  ُثـمَّ { ،]٧٨:اْلَحـجِّ [ }ِإْبـَراِهیمَ  َأِبـیُكمْ  ِملَّـةَ {: تعالى قول� أبیه، عمل من �أنه العمل في
ــةَ  اتَِّبــعْ  َأنِ  ــاسِ  َأْوَلــى ِإنَّ {] ١٢٣:ْحــلِ النَّ [} اْلُمْشــِرِ�ي ِمــنَ  َ�ــانَ  َوَمــا َحِنیًفــا ِإْبــَراِهیمَ  ِملَّ  ِ�ــِإْبَراِهیمَ  النَّ

 ".]٦٨:ِعْمَرانَ  آلِ [ }اتََّبُعوه َللَِّذینَ 
 أبوهم، فكونهم ُیر�طون �أبیهم ال شك أنهم �أنسون �مثل هذا. -علیه السالم–نعم ألن إبراهیم 
�ـان �عني �ان أبوك �فعل �ـذا، و " أبیه عمل من �أنه العمل في الطفل یؤنس كما�قول المؤلف: "

 .أو ُینهى عن شيء أبوك �فعل �ذا حینما ُیؤمر �شيء
 ".اآل�ات من ذلك غیر إلى"

س �أبیهـا ُمعجبـة، �ـذلك الفتیـان لـی آل�اء �ما جاء فـي المثـل: �ـل فتـاةنطلق من اإلعجاب �اوهذا م
ولــو �انــت �عــض أفعــالهم غیــر مرضــیة،  ،خــاص �الفتیــات، فالنــاس ُ�عجبــون �آ�ــائهم و�مــا �فعلــون 

  .ق العرب وُرِ�طوا �أبیهم إبراهیمو�أنسون �أفعالهم؛ ولذلك ُألح ،فتجدهم �قتدون بهم
 الحكـم إلـى هانقیـاد إلیهـا لینقـاد �كـن فلم المكلف، على التكالیف لتكاثرت واحدةً  فعةً د نزلت فلو"

 .االثنین أو الواحد
 فـي رٌ نـو  �ه له حصل الخیر أفعال منما  فعالً  النفس اعتادت و�ذا »عادة الخیر«: الحدیث وفي
 أهـل في هللا عادة في هذا ،القبول له النفس وفي إال ثانٍ  فعلٌ  �أتي فال صدره، �ه وانشرح قلبه،

 آخـر عـلٌ ف عنـدها �كـون  فعلٍ  إلى اانقیادً  أقرب النفس أن الناس في جار�ةٌ  أخرى  وعادةٌ  الطاعة،
 نفكـا یالئمـه، مـا حـبو�ُ  ،هـذا أضـداد �كـره -والسـالم الصـالة علیـه- �ـان هنـا ومن نوعه، من

 نأل  حملـه؛ طـاق�ُ  ال مـا تحـت والـدخول والتكلـف التعمـق عـن و�نهى العنف، و�كره ،الرفق حب�ُ 
 ".للجمهور التشر�ع في وأسهل االنقیاد، إلى أقرب �له هذا

 اللهم صلِّ على محمد.


