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

 لة،المسـأ فـي األدلـة تعـارض تبـین قـد :فصل" في المسألة الخامسة: -رحمه هللا–فقال المؤلف 
 ".المانعین جهة الجهتین من األقوى  أن وظهر

 �عني: عدم اعتبار الداللة الفرعیة واالقتصار على الداللة األصلیة.
لتـرجیح االلة الفرعیة التبعیة، وُ�قتصر على الداللة األصـلیة، لكـن هـذا أدلة المانعین من اعتبار الد

عیـًدا �وهذا الحكم �أن األقوى من األدلة من الجهتین ال ُ�سلَّم من �ل وجه إذا �ان وجه االسـتدالل 
ن ن إذا �ـافال شك في منعه إذا عورضت الداللة التبعیـة الفرعیـة �مـا هـو أقـوى منهـا لـم ُتعتبـر، لكـ

أهـل  عتبارهـا؟ وقـد اسـتدلمـا المـانع مـن ا فا ولم ُتعارض �مـا هـو أقـوى منهـا ستدالل بها قو�� وجه اال
خبر الواحــد علــى مســائل �ثیــرة، منهــا مــا یلــوح االســتدالل �ــه لكــل أحــد، ومنهــا مــا یلــوح العلــم �ــال

 لألكثر، ومنها ما یلوح للخاصة دون العامة، وهي �لها أدلة.
ا، تنباط الـذي هـو الغا�ـة مـن معرفـة األدلـة، و�نـاء األحكـام علیهـو�ذلك یتفـاوت أهـل العلـم فـي االسـ

، فكون الداللة التبعیة ال ُتعتبر هذا لیس �صحیح، و�ونها ُتعتبر في �ل دلیـل أ�ًضـا لـیس �صـحیح
ـل فـي االسـتنباط  ،فالبد من التفصیل إذا لم ُ�عارضها ما هو أقوى منها ال فـنهـا مولم ُیتكلَّـف وُ�تمحَّ

 مانع.
ا قد ُیؤخذ مـن الحـدیث الواحـد، ونرى أهل مـن  العلم �ستدلون �الحدیث الواحد على مسائل �ثیرة جد�

�ــل جملــة تــدل علــى  ،هــذا مــا فیــه إشــكالفولــه ُجمــل  ،الجملــة الواحــدة أمــا إذا �ــان الحــدیث طــو�ًال 
ــا  ،حكــم حكمــین هــذا مــا فیــه إشــكال، ُیؤخــذ مــن حــدیث جــابر فــي الحــج مــثًال مائــة مســألة أو مائت

 ،هــذا ال إشــكال، لكــن داللــة الــنص الواحــد ،ال إشــكال، ُیؤخــذ مــن حــدیث الواهبــة مائــة فائــدةمســألة 
الجملـــة الواحـــدة علـــى أكثـــر مـــن حكـــم إذا �انـــت الداللـــة ظـــاهرة مـــا المـــانع مـــن ذلـــك؟ وأهـــل العلـــم 

 �ستنبطون من الجملة الواحدة فوائد �ثیرة.
ـــل مثـــل مـــا اســـتدل الحنفیـــة  ـــف والتمحُّ �حـــدیث مـــدة هـــذه األمـــة �النســـبة لألمـــم نعـــم إذا ظهـــر التكلُّ

 »إنمـا مـثلكم ومثـل مـا قـبلكم«السا�قة، وثواب هذه األمة �النسـبة لثـواب األمـم السـا�قة مـن حـدیث 
ا ،هــذا �عیــد علــى أن وقــت العصــر یبــدأ مــن مصــیر ظــل الشــيء مثلیــه الحــدیث مــا  ،هــذا �عیــد جــد�

یث عبـــد هللا بـــن عمـــرو بـــن ســـیق لهـــذا، وال �خطـــر علـــى �ـــال أحـــد، ومـــع ذلـــك هـــو معـــارٌض �حـــد
ومتكلـٌف ظـاهر،  ،وغیرهما من األحادیـث الثابتـة، فاالسـتدالل �عیـد ،العاص، وحدیث إمامة جبر�ل

سـتدل بهـذا الحـدیث علـى أن ا ال ُیلتفت إلیه، فضًال عـن أنـه اُ مثل هذ ،ومعارٌض �ما هو أقوى منه
ي فیهــا أن الســاعة تــأتي عمــر األمــة ألــف وأر�عمائــة ســنة، هــذا ُمعــارض �النصــوص القطعیــة التــ

فمثل هـذا  -جلَّ وعال–�اد ُ�خفیها حتى عن نفسه  -جلَّ وعال–وأنه ال �علمها إال هللا، �هللا  ،�غتة
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ال ُ�ستدل �ه علـى مثـل هـذه األمـور و�ن �انـت داللتـه علـى مسـائل �ثیـرة أوضـح منهـا ُمعتبـرة عنـد 
 أهل العلم.

  .في الشرعها دالئل تبعیة اعُتبرت ومع ذلك یذ�ر أمثلة ل
 شـرعيٍّ  مٍ حكـ على لها داللة ال التبعي المعنى على الدالة وهي الثانیة الجهة أن الحال فاقتضى"

 لبتة.أ زائدٍ 
 هـي لي،األصـ المعنـى علـى زائـدةٍ  معـانٍ  علـى داللـةً  لهـا أن أخـال ر�ما آخر نظرٌ  فیها یبقى لكن

 فـال �عة،الشر  في اعتبارٌ  لها ون فیك سلیم، عقلٍ  ذي �ل بها قر�ُ  حسنة، وتخلقاتٌ  شرعیة، آدابٌ 
 ".امطلقً  �المنع القول لشكِّ �ُ  ذلك وعند جملة، الداللة عن خالیةً  الثانیة الجهة تكون 

 ُ�شِكل..ُ�شِكل.
 ا".مطلقً  �المنع القول لشكِ �ُ  ذلك وعند"

 .نعم، وهذا ما أردنا تقر�ره
 :سبعة �أمثلةٍ  �حصل ذلك و�یان"

 و�مـا ،كا�ـةً ح إمـا سـبحانه، هلل العبـاد ومـن للعبـاد، تعـالى هللا مـن �النـداء أتى القرآن أن :أحدها
 غیــر اابًتــث عــد،للبُ  المقتضــي النــداء �حــرف جــاء للعبــاد هللا بــلقِ  مــن �النــداء أتــى فحــین ا،تعلیًمــ

 ".]٥٦:العنكبوت[ }َواِسَعةٌ  َأْرِضي ِإنَّ  آَمُنوا الَِّذینَ  ِعَباِديَ  َ�ا{: تعالى �قوله محذوف،
اء) التــي �حـرف النـداء (�ـ ]٥٦:العنكبـوت[ }ِعَبـاِديَ  َ�ــا{لعبـاده  -جـلَّ وعـال–الـرب  نعـم النـداء مـن

ــو  ،تقتضــي الُبعــد، وأ�ًضــا البــد أن ُ�صــرَّح �حــرف النــداء ق بینمــا العكــس إذا �ــان النــداء مــن المخل
ا مـ ]١٤٧ران:[آل عمـ {ر�ََّنـا اْغِفـْر َلَنـا}للخالق، فإنه ال ُیـؤتى �ـالحرف إنمـا ُیـؤتى �الطلـب مباشـرًة 

 .قال: �ا ر�نا...إلى آخره
 .]٥٣:الزمر[ }َأْنُفِسِهمْ  َعَلى َأْسَرُفوا الَِّذینَ  ِعَباِديَ  َ�ا ُقلْ {
ي النَّاُس  َأیَُّها َ�ا ُقلْ {  .]١٥٨:فاألعرا[ }َجِمیًعا ِإَلْیُكمْ  للااَِّ  َرُسولُ  ِإنِّ
 .]١٥٨:األعراف[ }النَّاُس  َأیَُّها َ�ا{
 .]١٠٤:البقرة[ }َمُنواآ الَِّذینَ  َأیَُّها َ�ا{

 حـرف نأ علـى بنـاءً  ثابـت نـداءٍ  حـرف غیـر مـن جـاء تعالى، هللا إلى العباد من �النداء أتى فإذا
 .التنبیه عن هٌ نزَّ مُ  �هللا األصل، في للتنبیه النداء
 أنـه عـالىت هللا أخبـر وقـد البـاب، أم هـي التـي )�ـا( ومنها للبعید، النداء حروف أكثر فإن اوأ�ًض 
ي َعنِّـي ِعَبـاِدي َسـَأَلكَ  َوِ�َذا{: تعالى لقوله ؛اخصوًص  الداعي نم قر�بٌ  ] ١٨٦:البقـرة[ }َقِر�ـبٌ  َفـِإنِّ
 .اآل�ة
 ُهــوَ  الَّ إِ  َخْمَســةٍ  َوال ُهــمْ َراِ�عُ  ُهــوَ  ِإالَّ  َثالَثــةٍ  َنْجــَوى  ِمــنْ  َ�ُكــونُ  َمــا{: لقولــه ؛اعموًمــ الخلــق ومــن

 .]٧:المجادلة[ }َساِدُسُهمْ 
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 ".]١٦:ق[ }اْلَوِر�دِ  َحْبلِ  ِمنْ  ِإَلْیهِ  َأْقَربُ  َوَنْحنُ {: وقوله
�المعیـــة منهـــا العامـــة، ومنهـــا  -جـــلَّ وعـــال–أن صـــفة القـــرب هلل  -رحمـــه هللا–بهـــذا ُ�قـــرر المؤلـــف 

 الخاصة.
 ني ممن یدعون.�ع ]١٨٦:البقرة[ }َقِر�بٌ  َفِإنِّي َعنِّي ِعَباِدي َسَأَلكَ  َوِ�َذا{فمن الخاصة: 
 سواًء. �المعیة ]١٦:ق[ }اْلَوِر�دِ  َحْبلِ  ِمنْ  ِإَلْیهِ  َأْقَربُ  ْحنُ َونَ { والقرب العام:

�الخاصــة وال قــرب عــام �المعیــة العامــة، و�ــرى أن  كــم شــیخ اإلســالم یــرى أن القــرب خــاصٌّ ومــع ذل
–ال قـرب الـرب  لمالئكـةاإنمـا هـو قـرب  ]١٦:ق[ }اْلَوِر�ـدِ  َحْبـلِ  ِمـنْ  ِإَلْیهِ  َأْقَربُ  َوَنْحنُ {القرب فـي 
ا قـرب عـام ولـیس �قـرٍب وفـي هـذه اآل�ـة أ�ًضـ ،]٨٥[الواقعة: {َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْیِه ِمنُكْم} -جلَّ وعـال

 خاص للناس �لهم وهو قرب المالئكة.
أما قرب هللا الخاص فهو للخاصة فقط ال لعموم النـاس، والمسـألة معروفـة فـي هـذا وشـیخ اإلسـالم 

عامــة وخاصــة �ــذلك  ثــل المعیــة، �مــا أن المعیــة تكــون یــرى هــذا الــرأي، وقر�ــه یــرون أن القــرب م
 ا.ا وخاص� القرب �كون عام� 
أم م هــذا قــرب عــا ]١٦:ق[ }اْلَوِر�ــدِ  َحْبــلِ  ِمــنْ  ِإَلْیــهِ  َأْقــَربُ  َوَنْحــنُ {: -جــلَّ وعــال–والقــرب فــي قولــه 

م مـتكلالمتكلم أو مالئكة القبض قـبض الـروح؟ شـیخ اإلسـالم یـرى أن ال} َوَنْحنُ {خاص؟ عام، لكن 
ــن الَّ ُتْبِصــُرون}المالئكــة  ــنُكْم َوَلِك ــِه ِم ــَرُب ِإَلْی ــُن َأْق فــدل علــى أن القر�ــب هــذا  ]٨٥[الواقعــة: {َوَنْح

هـذا  ال ُ�مكن أن ُیبصر في الدنیا، وشیخ اإلسالم یـرى أن مثـل -جلَّ وعال-ُ�مكن أن ُیبَصر، �هللا
 هللاهـذا هـو  »أحد�م من عنق راحلتهإن الذي تدعونه أقرب إلى « -جلَّ وعال–للمالئكة ال للرب 

  .ناس ال لجمیعهم والمسألة ُمحتملة�عني لخاصة ال ،ُقرب إلهي ممن یدعوه -جلَّ وعال–
 طالب: �عني ما �ظهر العكس من سیاق اآل�ة؟

 أي آ�ٍة؟
 ؟]٨٥[الواقعة: {َوَلِكن الَّ ُتْبِصُرون} طالب:

  أن ُیبصر، وهم المالئكة.ال تبصرون الذي هو قر�ٌب منكم؛ ألنه �اإلمكان  نعم
 على قر�ه ال ُیبصر. -جل ثناؤه–طالب: هم �اإلمكان أن ُیبصروا، لكن هللا 

ُ�مكــن أن ُ�ســند إلــى نفســه هــذا  -جــلَّ وعــال–لكــن مــن الــذي �ــأتي لقــبض الــروح؟ المالئكــة، فــاهلل 
ا الـروح، وهـذالقرب �اعتبار أنه اآلمـر �ـه، وأمـا القـرب الحقیقـي فهـو للمالئكـة الـذین یر�ـدون قـبض 

 وال ما قرره شیخ اإلسالم، والمسـألة محتملـة �عنـي الخـالف الـذي یـرى القـول الثـاني مـا ُیثـرَّب علیـه
نَّة   .ُ�عاب؛ ألنه قول ألهل السُّ

 :أدبین على التنبیه هذا من فحصل"
 .النداء حرف ترك: أحدهما
 .القرب استشعار: واآلخر
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 الغفلـة شـأنه لمـن التنبیه إثبات :معنیین على بیهالتن اآلخر القسم في الحرف إثبات في أن كما
 العبـاد، داناةمـ عـن هٌ نـزَّ مُ  وأنـه المنادى شأن ارتفاع على والداللة العبد، وهو والغیبة، واإلعراض

 ".!سبحانه دان، علوه وفي عال، دنوه في هو إذ
 .اء والعلووالقرب مع أدلة االستو  وهذا ما ُ�قرره آ�ات النزول، وأحادیث النزول، والمعیة،

: بلفـظ رآنـيالق النـداء فـي فـأتى شـأنه، صلح�ُ  مالِ  وطلب رغبةٍ  نداء للرب العبد نداء أن :والثاني
ــ األمــر، عامــة فــي )الــرب( ــ اتنبیًه  لحــالل يالمقتضــ �االســم دعائــه فــي العبــد �ــأتي ألن اوتعلیًم

 رضمعـ فـي لىتعـا فقـال المر�ـوب، صـلح�ُ  �مـا القـائم هـو اللغـة فـي الـرب أن وذلك بها، المدعو
 َحَمْلَتـهُ  َ�َمـا ًراِإْصـ َعَلْیَنـا َتْحِمـلْ  َوال َنـاَر�َّ  َأْخَطْأَنـا َأوْ  َنِسـیَنا ِإنْ  ُتَؤاِخـْذَنا َال  َر�ََّنـا{: العبـاد دعاء بیان
ـــِذینَ  َعَلـــى َنـــا{ آخرهـــا، إلـــى] ٢٨٦:البقـــرة[ }َقْبِلَنـــا ِمـــنْ  الَّ  آل[ }َهـــَدْیَتَنا ِإذْ  َ�ْعـــدَ  ُلوَ�َنـــاقُ  ُتـــِزغْ  َال  َر�َّ

 ].٨:عمران
 غیر من] ٣٢:نفالاأل [ }ِعْنِدكَ  ِمنْ  اْلَحقَّ  ُهوَ  َهَذا َ�انَ  ِإنْ  اللَُّهمَّ  َقاُلوا َوِ�ذْ {: تعالى قوله أتى و�نما
 لحكا�ـةا �خـالف ینافیـه، ممـا هـو بـل �ـه، دعـوا مـا و�ـین بینه مناسبة ال ألنه الرب؛ بلفظ إتیان
 ".-السالم علیه- عیسى عن

�الر�و�یـة  -جلَّ وعـال- ممن یتدین هلل هؤالء لیسوا] ٣٢:األنفال[ }اللَُّهمَّ  َقاُلوا َوِ�ذْ { وأ�ًضا في اآل�ة
 تحضر هذه الر�و�یة أثناء الدعاء.لیس

 ِزلْ َأْنـ َر�ََّنـا ُهـمَّ اللَّ  َمـْرَ�مَ  اْبـنُ  ِعیَسـى َقـالَ {: قوله في -السالم علیه- عیسى عن الحكا�ة �خالف"
َماءال ِمنَ  َماِئَدةً  َعَلْیَنا  .اجد�  سبٌ منا فیها الرب لفظ فإن اآل�ة،] ١١٤: المائدة[ }سَّ

 لجمـاعا عـن �نـى �مـا بها، التصر�ح من ستحیى�ُ  التي األمور في الكنا�ة فیه أتى أنه :والثالث
 ".الغائط من �المجيء الحاجة قضاء وعن والمباشرة، �اللباس

مجـرًدا  ال �ـأتون بــ (الیـاء) فیـأتون �الـدعاءالعبـاد حینمـا یـدعون ر�هـم  ،قبل هذا في المسألة السا�قة
 ذ�ــر -علیــه الصــالة والســالم–بلفــظ الــرب استشــعاًرا للقــرب والیــاء ُتنافیــه، وفــي الحــدیث أن النبــي 

لكنـه لـیس ، مد إلیـه السـماء �قـول: �ـارب �ـارب، فهـذا فیـه الحـرف�الرجل ُ�طیل السفر أشعث أغبر 
علیــه الصــالة - وة، حكا�ــة حــال داٍع، �عنــي الرســولمناد�ــه وال مــن داعیــه، إنمــا هــو حكا�ــة دعــ مــن

ء ، والـدعاء األصـل فیـه أنـه نـداء، والنـداما �قول: �ارب �ـارب، فالرسـول �حكـي حـال داعٍ  -والسالم
 .اء إنما هو حكا�ة حال داعٍ �قترن �الیاء، ولیس المراد بذلك حقیقة الدع

 طالب:.......
إنمـا �شـرح حـال هـذا  ،ء، لكـن قـد ال �حكیـه بلفظـه�حكـي هـذا الـدعا -علیه الصالة والسالم–النبي 

 الــداعي، واألصــل فــي الــدعاء أن �كــون مقترًنــا �الیــاء، لكــن هــل الرســول أثنــاء حكایتــه هــذا الــدعاء
 و�دعوه بر�و�یته، هل الدعاء صدر منه لیستشعر هذا؟  -جلَّ وعال–�ستشعر قرب هللا 

 طالب:.......
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 ما صدر منه.
 طالب:.......

 جـلَّ  –ب إنما وأنت منكسٌر بین یدي هللاوتأتي �الر  ،المسألة حینما تحذف (الیاء) -خي�ا أ-انظر 
أنـت  ،لكن حینما تذ�ر �الم غیـرك ،-وعال جلَّ –ُمستحضر لهذه األمور ترجو ما عند هللا  -وعال

ـــرب إلمـــا تقـــرأ هـــذا الحـــدیث هـــل نقـــول:  ـــه  -جـــلَّ وعـــال-نـــك مـــا استحضـــرت قـــرب ال واإلذعـــان ل
 .ت تحكي فالحاكي غیر المتكلمة؟ أن�الر�و�ی

 طالب:.......
 .رب، مثل هذا َیرد، هذا هو الواردنعم هذا الذي َیرد �ا

 طالب:.......
ــذ ــهبــدونها ال ،  ي قــرره المؤلــف أن دعــاء المخلــوق للخــالق فــي النصــوص �لهــا إال مــا نــدر أن (ربِّ

یه ال (�اء) وال فیه غیر ما ف ]١٤٧مران:[آل ع {ر�ََّنا اْغِفْر َلَنا} ،]٢٨[نوح: {َربِّ اْغِفْر ِلي}ر�نا) 
  .-جلَّ وعال-هذا اللفظ من أسماء هللا 

 طالب:.......
 نعم.

 طالب:.......
 ه.ال �حتاج إلى تنبی -جلَّ وعال–هو األصل في (الیاء) أنها حرف نداء وتنبیه للُمنادى، والرب 

، وعلــى المســلم أن �ستحضــر األمــر الثــاني: أن (الیــاء) هــذه مــن حــروف النــداء التــي تكــون للبعیــد
 ال�عنـــي مثـــل هـــذه الغفلـــة قـــد  ،القـــرب اإللهـــي، لكـــن لـــو تلبَّـــث �الغفلـــة مـــثًال ودعـــا، تلبَّـــث �غفلـــةٍ 

�ستحضرها �ثیـٌر مـن النـاس، وال أثـر لهـا فـي الـدعوة �ـأثر �ـون اإلنسـان یـدعو وهـو غافـل، غافـل 
فلــة عــن أصــل ال ُ�جیــب دعــوة قلــٍب الٍه أو غافــل، �عنــي الغ -جــلَّ وعــال–عــن أصــل الــدعاء، �هللا 

، ألن هذه المسألة الثانیـة ؛-جلَّ وعال–ما �حتف �ه من استشعار قرب الرب الدعاء غیر الغفلة ع
 .أثناء دعائه فال شك أنه هذا أكمل لكن �ون اإلنسان �ستحضر هذه األمور �لها

 طالب:.......
ُسوُل �اَربِّ ِإنَّ َقْوِمي}{َوَقالَ أما في اآل�ة  عاء، هـل هـذا دعـاء؟ ال، هذا لیس بدف ]٣٠[الفرقان:  الرَّ

 هذا لیس بدعاء.
 هــذا األصــل فیــه، لكــن الــداعي مــن قــوة ،ألن األصــل فــي الــدعاء أن �كــون مقترًنــا �الیــاء »وألظــوا«
 .ه، وانكساره بین ید�ه �حذف الحرفة �اهلل، والتصاقه �تثق

 طالب:.......
 كیف؟

 طالب:.......
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 ؟ماذافي 
 طالب:.......

 ، لكن حذفها أكمل؛ ألن وجودها هو األصل، لكن حذفها یدل على أمـور زائـدة علـىتعدٍّ  هال ما فی
 . شعار القرباست ،الدعاء، قدر زائد على الدعاء

 مـن ناهاسـتنبط نـال اأدً�ـ ذلـك فاسـتقر] ٧٥:المائـدة[} الطََّعـام َ�ـْأُكالنِ  َكاَنـا{: نحـوه فـي قال و�ما"
 ".�األصل ال التبع �حكم المعاني هذه على داللتها و�نما المواضع، هذه

لحاجــة، فكنــى هــذا �نا�ــة عــن �ونهمــا �حتاجــان إلــى قضــاء ا ]٧٥:المائــدة[} الطََّعــام َ�ــْأُكالنِ  َكاَنــا{
 .لطعام الذي من الزمه قضاء الحاجةعن الحاجة إلى قضاء الحاجة �أكل ا

 الحضـور ىإلـ الغیبـة مـن اإلقبـال أدب عـن القـرآن فـي نبئیُ  الذي لتفات�اال  فیه أتى أنه :الرا�ع"
 * اْلَعـاَلِمینَ  بِّ رَ  هللَِِّ  اْلَحْمـدُ {: تعـالى �قولـه �سـتدعیه، الحـال مقتضـى �ـان إذا العبـد إلى �النسبة
ْحَمنِ  ِحیمِ  الرَّ ینِ  َیْومِ  َماِلكِ  * الرَّ  ".]٤-٢:الفاتحة[ }الدِّ

  .هذا غیبة، ثم الحضور
 ].٥:الفاتحة[ }َنْعُبدُ  ِإ�َّاكَ {: قال ثم"

 ِبــِر�حٍ  ِبِهــمْ  َوَجــَرْ�نَ  كِ اْلُفْلــ ِفــي ُ�ْنــُتمْ  ِإَذا َحتَّــى{: تعــالى �قولــه ا،أ�ًضــ الحــال اهضــاقت إذا و�ــالعكس
َبة  ".]٢٢:یونس[ }َطیِّ

 .وهذا فیه التفات معروف ]٢٢:یونس[ }ِبِهمْ  َوَجَرْ�نَ {ما قال: وجر�نا �كم، قال: 
] ٢-١:عـبس[ }َمـىاْألَعْ  َجـاَءهُ  َأنْ  * َوَتـَولَّى َعـَبَس {: تعـالى قولـه معنى المساق هذا في وتأمل"

 ،حــالٍ  علــى لكــن العتــاب، هــذا مــن المقــدار بهــذا -وســلم علیــه هللا صــلى- النبــي عوتــب حیــث
 ".عاتبالمُ  إلى �النسبة أخف شأنها التي الغیبة تقتضي

مـا قیـل لـه: عبسـت وتولیـت أن جـاءك  �العتـاب، -علیـه الصـالة والسـالم–الرسـول  �عني مـا ُووِجـه
األعمى، إنمـا خوِطـب خطـاب الغائـب؛ ألن هـذا أخـف، وهـذا معـروف أن �ـون اإلنسـان یـتكلم فـي 

مــا  -علیــه الصــالة والســالم–ه، والنبــي ؤ اإلنســان فــي حــال غیبتــه أســهل مــن �ونــه ُیواجهــه �مــا �ســو 
هم إلى الكالم في �عض األشخاص للتغبیر مـنه، بینما قد �حتاج ؤ ُحفظ عنه أنه واجه أحًدا �ما �سو 

الشـخص، إنمـا انبسـط معـه فـي لكن لمَّا حضر ما قال: بـئس أیهـا  »بئس أخو العشیرة«كما قال: 
  .الكالم

 ".األول من أخفُّ  �عتاب أنه إال الخطاب، إلى الكالم رجع ثم"
.  أخفَّ

 ".]١١:عبس[} َتْذِكَرة ِإنََّها َكالَّ {: �قوله اآل�ة متتِ خُ  ولذلك"أخفَّ من األول؛ 
 .ر ولیست عتاب أو مواجهة �ما �سوء�عني هو مجرد تذ�رة، �عني مجرد لفت نظ
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 كـلل الخـالق هو �ان و�ن تعالى، هللا إلى الشر نسبة على التنصیص ترك في األدب :والخامس"
 إلـى] ٢٦:نعمـرا آل[ }َشـاءُ تَ  َمـنْ  اْلُمْلـكَ  ُتـْؤِتي اْلُمْلـكِ  َماِلكَ  اللَُّهمَّ  ُقلِ {: قوله �عد قال �ما شيء،
 القسـمین �ـرذ قـد �ـان و�ن ،والشـر الخیـر بیـدك: �قـل ولم] ٢٦:عمران آل[ }اْلَخْیرُ  ِبَیِدكَ {: قوله
 ِإنَّـكَ {: رهأثـ فـي قـال نعـم ظـاهر، شـرٌّ  �ه ذلك لحق من إلى �النسبة واإلذالل الملك نزع ألن ؛امعً 

 فـي جـاء تـىح خلقـه، الجمیع أن على الجملة في اتنبیهً ] ٢٦:عمران آل[ }َقِدیر َشْيءٍ  ُ�لِّ  َعَلى
رُّ  َیَدْ�كَ  ِفي َواْلَخْیرُ «: -وسلم علیه هللا صلى- النبي عن الحدیث  ".»لیكإ لیس َوالشَّ

جـاءت فـي النصـوص وال محظـور فـي نسـبته؛ ألنـه خـالق  -جلَّ وعـال–نعم نسبة الخیر إلى الرب 
مكــن أن ُینســب إلیــه، ولفــظ الشــر أ�ًضــا و�ن كــل شــيء، وأمــا نســبة الشــر إلیــه فالشــر المحــض ال �ُ 

ل: أراد مـا قیـ ]١٠:[الجـن {َوَأنَّـا َال َنـْدِري َأَشـرٌّ ُأِر�ـَد}ال ُینسـب إلیـه، أاشتمل على خیر مـن األدب 
 ضـف إلـى هللافالشر لـم �ُ  ]١٠ن:[الج ًدا}{َأَشرٌّ ُأِر�َد ِ�َمن ِفي اَألْرِض َأْم َأَراَد ِبِهْم َر�ُُّهْم َرشَ هللا بهم 

ه وأنـ -جـلَّ وعـال–و�ن �ـان الكـل مـن هللا  ،و�نما ُبني للمجهول؛ ألنه لیس مـن األدب -جلَّ وعال–
 . لكن هذا من �اب األدب في العبارةالخالق لكل شيء، وأنه خلق العبد وعمل العبد، 

 َذاَو�ِ  * َ�ْسـِقینِ وَ  ِنـيُ�ْطِعمُ  وَ ُهـ َوالَِّذي * َیْهِدینِ  َفُهوَ  َخَلَقِني الَِّذي{: -السالم علیه إبراهیم- وقال"
 ى آخره".إل] ٨٠-٧٨:الشعراء[ }َ�ْشِفینِ  َفُهوَ  َمِرْضتُ 

 }ْشــِفینِ �َ  َفُهــوَ { مرضــنيمــا قــال: �ُ  }َمِرْضــتُ { }َ�ْســِقینِ { }ُ�ْطِعُمِنــي{ }َیْهــِدینِ { }َخَلَقِنــي{  نعـم قــال:
فــي �ادئــه لــیس ي ظــاهر األمــر و ألنــه فــ -جــلَّ وعــال–فلــم ینســب المــرض إلــى هللا  ]٨٠:الشــعراء[

 . �خیر
 حیــاء،واإل واإلماتــة، والشــفاء، والســقي، واإلطعــام، والهدا�ــة، الخلــق، العــالمین رب إلــى فنســب"

 .إلیه نسبته عن سكت فإنه المرض، من ذلك أثناء في جاء ما دون  الخطیئة، وغفران
 امحة،لمسـوا �المجاملـة التقاضـي دون  ا�فاًحـ �ـالرد �فـاجئ ال أن المنـاظرة في األدب :والسادس

 ".]٢٤:سبأ[ }ینٍ ُمبِ  َضاللٍ  ِفي َأوْ  ُهدىً  َلَعَلى ِإ�َّاُكمْ  َأوْ  َوِ�نَّا{: تعالى قوله في كما
و�ال هـذا  التي فیها نوع تردد، �عني ما جزم أنهـم فـي ضـالٍل ُمبـین،{َأْو} ما جاء �الواو إنما جاء بـ 

الـذي فیـه نـوع جـاء �حـرف التـردد األصل إنَّا على هدى وأنتم في ضالٍل ُمبین، هـذا األصـل، لكـن 
 . من مالحظة الُمخاطب

ْحَمنِ  َ�انَ  ِإنْ  ُقلْ {: وقوله" لُ  َفَأَنا َوَلدٌ  ِللرَّ  ".]٨١:زخرفال[} اْلَعاِبِدینَ  َأوَّ
لكــن إن  -وقـد نفــاه عـن نفســه ولـیس لــه ولـد-نعـم علـى ســبیل التنـزُّل، �عنــي: إن �ـان للــرحمن ولـد 

مثـــل مـــا قیـــل ألبـــي �كـــر: إن محمـــًدا یـــزعم أنـــه ذهـــب إلـــى بیـــت كـــان لـــه ولـــد فأنـــا أول العابـــدین، و 
لــك فقــد المقــدس بلیلــة، ونحــن نحتــاج إلــى شــهر لنــذهب إلــى بیــت المقــدس، قــال: إن �ــان قــد قــال ذ

 .صدق. هذا غا�ة في التسلیم
 ].٣٥:هود[ }ِإْجَراِمي َفَعَليَّ  اْفَتَرْ�ُتهُ  ِإنِ  ُقلْ {"
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 ].٤٣:الزمر[} َ�ْعِقُلونَ  َوال َشْیًئا ِلُكونَ َ�مْ  َال  َ�اُنوا َأَوَلوْ  ُقلْ {: وقوله
 ].١٠٤:المائدة[ }َیْهَتُدونَ  َوال َشْیًئا َ�ْعَلُمونَ  َال  آَ�اُؤُهمْ  َ�انَ  َأَوَلوْ {

 ".العصبیة نار و�طفاء العناد وترك القبول إلى أدعى ذلك ألن
�عنــي حینمــا  ]٦٥زَُّمــر:[ال َعَمُلــَك} {َلــِئْن َأْشــَرْكَت َلَیْحــَبَطنَّ  لنبیـه: -جــلَّ وعــال–�عنـي مثــل قــول هللا 

مـن الـذنوب فكیـف  -جلَّ وعـال–ُ�قال هذا �النسبة لشخٍص معصوم ال ُ�مكن أن ُ�شرك عصمه هللا 
أال یرضـى سـائر النـاس أن ُ�خاطـب  -علیـه الصـالة والسـالم–�الشرك؟! هذا إذا خوِطـب �ـه النبـي 

قالوا له: لئن أشـر�ن لـیفعلن �ـك،  �ه؟! لكن لو ُوِجد شخص من األشخاص �عني عند نفسه شيء،
لئن سرقت لتقطعن، لئن �ذا...نعم هذ �كون في النفس منه شيء، لكن إذا خوطب �ه الـرأس قبلـه 

ــذا �قــول النبــي  ــد ســرقت «: -علیــه الصــالة والســالم–كــل مــن دونــه؛ ول ــت محم ــة بن ــو أن فاطم ل
ة �ل شخص ال �مكن أحد أن �حتج والنبي »لقطعت یدها  -علیه الصالة والسالم– بذا انتهت ُحجَّ

ون ن �كـأوعلـى هـذا �جـب  »أضـع ِر�انـا ر�ـا العبـاس ِرً�ـاأول «�قول هذا، وفي حجة الوداع �قـول: 
 اإلمام قدوة للناس، أول ما ُ�طبق على نفسه وعلى أقرب الناس إلیه؛ لُیطاع أمره.
ي حواشـیه، ال �قتـدأما �ونه ُ�صدر األوامر، وُ�صدر األنظمـة، ثـم �عـد ذلـك أول مـن ُ�خالفهـا هـو و 

 .ینظرون إلیه، وال �أتمرون �أمره �ه الناس، وال
 �ـان نو� منهـا، األسـباب وتلقـي ،التسـببات فـي العـادات على األمور إجراء في األدب :والسا�ع"

 َأنْ  َسـىعَ {: تعـالى �قولـه العاد�ـة، الترجیـات مسـاقات مـن اأخـذً  �كون  ما وراء من أتى قد العلم
 ".]٧٩:اإلسراء[ }َمْحُموًدا َقاًمامَ  َر�ُّكَ  َیْبَعَثكَ 

تر�یة الناس على عدم الجزم �ما ُ�سـتقبل، ولـو �ـان ممـا �غلـب علـى الظـن  بففي مثل هذه األسالی
 َعَسـى{ حصوله، إذا �ان الرب القادر على �ل شـيء الـذي �علـم أنـه یبعثـه مقاًمـا محمـوًدا، �قـول:

 هم �كـن عنـدلـالعلـم حتـى فـي األحكـام الشـرعیة إذا  ولذا ال �جزم طالـب ،]٧٩:اإلسراء[ }َیْبَعَثكَ  َأنْ 
مـن لتر�یـة  بینة قو�ة، وداللة ظاهرة على ما �قول، بل �قول: لعل المراد �ذا، لعل الحكم �ـذا. هـذه

 . یتولى مثل هذه األمور
 ].٥٢:المائدة[ }ِعْنِدهِ  ِمنْ  َأْمرٍ  َأوْ  ِ�اْلَفْتحِ  َ�ْأِتيَ  َأنْ  للااَُّ  َفَعَسى{"
 ].٢١٦:البقرة[ }َلُكمْ  َخْیرٌ  َوُهوَ  َشْیًئا َتْكَرُهوا نْ أَ  َوَعَسى{

 }َتــــَذكَُّرون  مْ َلَعلَُّكــــ{] ٢١:البقــــرة[ }َتتَُّقــــون  َلَعلَُّكــــمْ {: تعــــالى قولــــه نحــــو جــــاء البــــاب هــــذا ومــــن
 ".]١٥٢:األنعام[

، فمن یرجو؛ ولذا �قول ابن عبـاس: (عسـى -جلَّ وعال–، والقائل هو هللا ؛ ألن لعل حرف ترجٍّ نعم
ولعل) وما في معناهما من هللا واجبة، �عني: ال تردد فیها، و�ن �ان األصل في السیاق لمثـل هـذا 

رضـوان هللا –ألن الصحا�ة  ؛البد أن �قرنه �الترجي ائً السیاق التر�یة لمن أراد أن یتكلم أو ُ�قرر شی
ـــا أخبـــر النبـــي  -علــیهم لًفـــا النـــار �غیـــر أنــه یـــدخل مـــن أمتـــه ســـبعون أ -علیـــه الصـــالة والســـالم–لمَّ
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مــا جزمــوا، قــالوا: هــم �ــذا وهــم  هــم...حا�ة: لعلهــم �ــذا، لعلهــم �ــذا، لعلعــذاب قــال الصــال حســاٍب و 
–علــیهم، فتفسـیر �ــالم هللا  -علیــه الصـالة والسـالم–كـذا، ال، قـالوا: لعلهــم؛ ولـذلك مـا ثــرَّب النبـي 

البـد  ،و �الخرص أو الحدسال �جوز �الظنون أ -علیه الصالة والسالم–و�الم رسوله  -جلَّ وعال
 أن �كون شیًئا مأثوًرا �ستند إلى أمٍر شرعي.

هــذا ال �ضــر، �مــا فــي حــدیث إبــداء رأي مــن غیــر جــزم وُقــرن �حــرف الترجــي ف دامــا إذا �ــان مجــر 
  .السبعین

 علـیمٌ  لىتعـا �هللا ،األمـور عواقـب �علـم ال ممن حقیقة تقع إنما ونحوهما واإلشفاق الترجي فإن"
 ".�كون  �یف �ان لو أن �كن لم وما �كون  اوم �ان �ما
 عنــده وســوف كــذلك؛ ألنــه ُمقــدَّر"ومــا �كــون"  ،�علمــه -جــلَّ وعــال–واضــح أن هللا "مــا �ــان"  نعــم

 �كون.
وْا َوَلـوْ { :-جـلَّ وعـال–�مثـل قـول هللا لـه و�ن اسـتدلوا " �كـون  �یف �ان لو أن �كن لم وما" لكن  ُردُّ

 -جـلَّ وعـال–لكـن هللا  ،ن، ولم �كن، ولن �كون أ�ًضا أنهم ُیردون و �كهم لن  ]٢٨[األنعام: }َلَعاُدواْ 
 .أنهم �عودون �علم أن لو ُردوا لقالوا مثل هذا الكالم 

 �عاقبـة اعالًمـ �ـان لمن ینبغي فكذلك أمثالنا، في المعتاد المجرى  على األمور هذه جاءت ولكن"
 عنه ةالعبار  عند فیه �حكم أن -ورالجمه معتاد عن خارجٌ  هو الذي العلم وجوه من بوجهٍ  -أمر

 لتنـزالتا مـن وهـو بهـا �متاز �خاصیةٍ  عنهم �ان و�ن العامة، غمار في دخوالً  العالم، غیر �حكم
 خبـار�أ �علـم -وسـلم علیـه هللا صـلى- هللا رسـول �ان وقد العادات، محاسن في سنالحُ  الفائقة

 معاملـةً  رالظـاه في �عاملهم �ان ولكنه ،منهم �ثیرٍ  أسرار على ر�ه و�طلعه ،المنافقین من كثیرٍ 
 ذاهـ مـن نـوعٌ  فیـه نحـن فمـا الظـاهر، انخـرام عـدم فـي الجتماعهم المؤمنون؛ فیها معهم �شترك

 رعیة،شــ أحكــامٌ  بهــا ســتفاد�ُ  الثانیــة الجهــة أن ظهــر �ــذلك، �ــان ذافــإ �ثیــرة، واألمثلــة الجــنس،
 ".داخلةً  لیست علمیة وفوائد
 عملیة.

 طالب:.......
 عملیة. وفوائد

 طالب: وفوائد عملیة؟
 نعم.

 .رهاختیا تقدم مالِ  توهینٌ  وهو األولى، �الجهة الداللة تحت داخلةً  لیست عملیة وفوائد"
 ".فیها الحكم ستفد�َ  لم مجراها جرى  وما األمثلة هذه أن: والجواب
 ُ�ستفد.

 طالب: ُ�ستفد؟
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 نعم.
 جهـة هيو  أخرى، جهةٍ  من فیداستُ  �نماو  للمعاني، األلفاظ وضع جهة من"لم ُ�ستفد الحكم فیها 

 ".�األفعال االقتداء
 �كفي.

 نقف على هذا إلى ما �عد الحج؛ ألن البدء �النوع الثالث والوقوف في أثنائه ما هو �مناسب.
 طالب: درس األسبوع القادم؟

 أفضل. العله ما �كون فیه شيء، الموقف هذا واضح و�یِّن �ون الكالم مترا�طً 
 طالب:........

 ؟ ماذا
 طالب:........

 ال هو یرى المجاز ما عنده مشكلة.
 طالب:........

ه نفـي المجـاز؛ ألنـه یترتـب علیـ وابـن القـیم، والشـر�طيشـیخ اإلسـالم،  مثل ي قرره أهل التحقیقالذ
م أمــور وأشــیاء ولــو لــم �كــن فیــه إال أنــه �جــوز نفیــه، وقــال �ــالقول اآلخــر أ�ًضــا أئمــٌة ُ�ثــر، بــل هــ

 رآه ال ُیثرَّب علیه. األكثر، فمن 


