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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 والصالة والسالم على رسول هللا.أحسن هللا إلیك. الحمد هلل،  طالب:

لترغیــب مســألة الرا�عــة: إذا ورد فــي القــرآن ا: "ال-رحمــه هللا تعــالى-أمــا �عــد، فیقــول المؤلــف 
ومــا  قارنــه الترهیــب فــي لواحقــه أو ســوا�قه أو قرائنــه و�ــالعكس، و�ــذلك الترجیــة مــع التخو�ــف،

ن فـي أهـل النـار، و�ـالعكس؛ أل یرجع إلى هذا المعنى مثله، ومنـه ِذ�ـر أهـل الجنـة �قارنـه ذ�ـر 
 الترجیـة ذ�ر أهل الجنة �أعمالهم ترجیة، وفي ذ�ر أهل النار �أعمالهم تخو�ًفا، فهو راجـع إلـى

 .والتخو�ف"
ــاِنَي}وهــذا أحــد الوجــوه المــذ�ورة فــي معنــى أو فــي تســمیة القــرآن:  �ر ]، �عنــي یــذ٢٣[الزمــر:  {َمَث

�ر أهـل و�قدم هـؤالء أحیاًنـا، یـذ ،قدم هؤالء أحیاًناحال المؤمنین ثم یذ�ر حال الكفار أو العكس، �
ثــم یــذ�ر أهــل النــار أو العكــس، یــذ�ر الخیــر و�تبعــه �الشــر. المقصــود أنــه یــذ�ر األشــیاء  ،الجنــة

 . ]٢٣[الزمر:  {َمَثاِنَي}المتقابلة، وهذا معنى �ونه: 
حـة الحمـد فات "و�دل على هذه الجملة عرض اآل�ات على النظر، فأنت ترى أن هللا جعـل طالب:

ـَراَط اْلُمْسـَتِقیَم (كتا�ه، وقد وقع فیه:  ، ٦[الفاتحـة:  ْنَعْمـَت َعَلـْیِهْم}أَ ) ِصـَراَط الَّـِذیَن ٦{اْهِدَنا الصِّ
 .] إلى آخرها، فجيء بِذ�ر الفر�قین"٧

الِّیَن}الذین أنعم هللا علیهم فر�ق،  الء فر�ـق، فیمـا هـؤ ] ٧حـة: [الفات {َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعَلْیِهْم َوَال الضَّ
 .ر ما أنعم علیهم، ذ�ر ما �قابلهم�قابل الذین أنعم هللا علیهم. لما ذ�

 ."فجيء بذ�ر الفر�قین، ثم بدأت سورة البقرة" طالب:
 ."ُبِدَئت"

{ِإنَّ م قـال: ]، ثـ٢رة: [البقـ {ُهـًدى ِلْلُمتَِّقـیَن}"ثم ُبِدَئت سورة البقرة بذ�رهما أ�ًضـا، فقیـل:  طالب:
 .]"٦: [البقرة َ�َفُروا َسَواٌء َعَلْیِهْم َأَأْنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتْنِذْرُهْم} الَِّذینَ 

 . ما �قابلهم من أهل الكفر والنفاقنعم. لما ذ�ر المتقین، ذ�ر 
، ثــم ُذكــر ]٦لبقــرة: [ا ْنــِذْرُهْم}ْم َلــْم تُ {ِإنَّ الَّــِذیَن َ�َفــُروا َســَواٌء َعَلــْیِهْم َأَأْنــَذْرَتُهْم أَ "ثــم قــال:  طالــب:

و�ف �إثرهم المنافقون، وهـو صـنف مـن الكفـار، فلمـا تـم ذلـك أعقـب �ـاألمر �ـالتقوى، ثـم �ـالتخ
]، إلـى ٢٤ة: [البقـر  اَر...}ُقوا النَّـ{َفـِإْن َلـْم َتْفَعُلـوا َوَلـْن َتْفَعُلـوا َفـاتَّ �النار، و�عده �الترجیـة، فقـال: 

ِر الَِّذیَن آَمُنوا}قوله:   .] "٢٥ اآل�ة [البقرة: {َوَ�شِّ
 ال بــد أن یتصــور المســلم، ال ســیما طالــب العلــم، مثــل هــذه البحــوث فــي هــذا الكتــاب وفــي غیــره،

ألنـه لـو اسـتمر الكـالم عـن  ؛مـذ�ورة فـي غیـره مـن الكتـب؛ لیكـون بـین الخـوف والرجـاء �عني فهي
الترجیة خیف على المسلم من األمن من مكر هللا، ولو استمر الحدیث عن التخو�ـف خیـف علیـه 

ن القنــوط مــن رحمــة هللا. الواجــب أن �عــیش المســلم بــین الخــوف والرجــاء، ال یز�ــد أحــدهما علــى مــ
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ولـئال �حصـل  ،لیوجد التـوازن  ؛ر؛ ولذا جاء القرآن بهذا األسلوباآلخر، وال �طغى جانب على آخ
 حیف على أحدهما و��فاء �اآلخر. 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 السلف الصالح....... طالب:
هــذا األصــل،  ،المســألة، األصــل أن �كــون الخــوف والرجــاء �جنــاحي الطــائر للمســلم لهــذه�النســبة 

و�ن �ـان �عـض السـلف ُعــرف عنـه تغلیـب الخــوف فـي وقـت الصـحة، وفــي وقـت المـرض ُ�غلبــون 
 .  »من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه«: -جل وعال-لیشتاق إلى هللا  ؛الرجاء
َ َال �َ "ثم قال:  طالب: ـفَ ًة َفَمـا ْسـَتْحِیي َأْن َ�ْضـِرَب َمـَثًال َمـا َ�ُعوَضـ{ِإنَّ للااَّ  ا الَّـِذیَن آَمُنـوا}ْوَقَهـا َفَأمَّ

ـر بنـو إسـرائیل بـنعم هللا٢٦اآل�ة [البقرة:   علـیهم ثـم ]، ثم ذ�ر في قصة آدم مثل هذا. ولمـا ذ�ِّ
{ُهـْم ِفیَهـا ه: ] إلـى قولـ٦٢ رة:[البقـ {ِإنَّ الَّـِذیَن آَمُنـوا َوالَّـِذیَن َهـاُدوا...}اعتدائهم و�فرهم، قیـل: 

 .]. ثم ذ�ر تفاصیل ذلك االعتداء"٨١[البقرة:  َخاِلُدوَن}
هـم �عـد أن ُذكِّـروا بـنعم ل]، إلـى أن جـاء المـدح ٦٢[البقـرة:  {ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوالَِّذیَن َهاُدوا...}�عني 

عثة ات على اإل�مان منهم قبل �هللا واعتدائهم و�فرهم، �عد ذمهم جاء مدحهم، والمراد: مدح من م
�سـمع  �ِهللا مـا«، أما من أدر�ته البعثـة ولـم یـؤمن فمآلـه إلـى النـار: -علیه الصالة والسالم-نبینا 

 .  »بي یهودي وال نصراني فال یؤمن بي إال دخل النار
َسـُهْم َلـْو فُ ِه َأنْ {َوَلِبـْئَس َمـا َشـَرْوا ِ�ـ"ثم ذ�ر تفاصـیل ذلـك االعتـداء، إلـى أن خـتم �قولـه:  طالب:

اآل�ـة  َ�ـٌة}وا َواتََّقـْوا َلَمُثو {َوَلـْو َأنَُّهـْم آَمُنـ]، وهـذا تخو�ـف. ثـم قـال: ١٠٢[البقـرة:  َكاُنوا َ�ْعَلُمـوَن}
لـة، ]، وهو ترجیة. ثم شرع في ِذ�ر مـا �ـان مـن شـأن المخـالفین فـي تحو�ـل القب١٠٣[البقرة: 
ِ}ثم قال:   ]. ١١٢اآل�ة [البقرة:  {َبَلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه هللَِّ

َن ِ�ـِه َوَمـْن َ�ْكُفـْر ِ�ـِه ِئَك ُیْؤِمُنـوِه ُأولَ {الَِّذیَن آَتْیَناُهُم اْلِكَتاَب َیْتُلوَنُه َحقَّ ِتَالَوتِ ثم ذ�ر من شأنهم: 
فـي  و�نیه، وذ�ـر -علیه السالم-]. ثم ذ�ر قصة إبراهیم ١٢١[البقرة:  َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَخاِسُروَن}

ذا لتخو�ــف والترجیــة، وختمهــا �مثــل ذلــك، وال �طــول علیــك زمــان إنجــاز الوعــد فــي هــأثنائهــا ا
 .قرر"االقتران، فقد �كون بینهما أشیاء معترضة في أثناء المقصود، والرجوع �عُد إلى ما ت

ن و�ل هذا تفصیل لما ذ�رناه من أنه �جب أن �كون المسلم بین الخوف والرجاء؛ ولذا جاء التـواز 
 ُیذ�ر تخو�ف محض بدون ترجیة، أو ترجیة محضة دون تخو�ف. نعم.  في النصوص، ما

"وقــال تعــالى فــي ســورة األنعــام، وهــي مــن المكیــات نظیــر ســورة البقــرة فــي المــدنیات:  طالــب:
ـَماَواِت َواْألَْرَض...} ِ الَّـِذي َخَلـَق السَّ �ِِّهْم {ُثـمَّ الَّـِذیَن َ�َفـُروا ِبـرَ ] إلـى قولـه: ١[األنعـام:  {اْلَحْمُد هللَِّ

]. وذ�ر البراهین التامة، ثم أعقبها �كفرهم وتخو�فهم �سببه، إلى أن قال: ١[األنعام:  َ�ْعِدُلوَن}
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ْحَمَة َلَیْجَمَعنَُّكْم ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِة َال َرْ�ـَب ِفیـِه} ]، فأقسـم �كتـب ١٢[األنعـام:  {َكَتَب َعَلى َنْفِسِه الرَّ
 .خالف، وذلك �عطي التخو�ف تصر�ًحا، والترجیة ضمًنا" الرحمة على إنفاذ الوعید على من

حملهـم وهذا األسلوب التر�وي في القرآن ینبغي أن �سلكه األب مع أبنائه والمعلم مع تالمیـذه، ال �
علــى التخو�ــف �اســتمرار أو علــى الترجیــة �اســتمرار، �ســتعمل هــذا األســلوب تــارة وذلــك األســلوب 

اســــتمرار وتر�ــــوه، هــــذه النتیجـــة، و�ن اســــتعمل معهــــم أســــلوب تـــارة؛ ألنــــه إذا اســــتعمل التخو�ـــف �
 الترجیة �اسـتمرار، ال شـك أنهـم تمـردوا علیـه، وأسـلوب التـدلیل معـروف نتیجتـه، �عنـي اآلن صـرنا
 على طرفي نقیض، الناس قبل عندهم الحزم والعزم والشدة فـي تر�یـة األوالد، واآلن علـى النقـیض

 . لوب الشرعي هو أن ُ�سلك هذا وهذاستماًما، و�ال طرفي القصد ذمیم، األ
ي َأَخاُف ِإْن َعَصْیُت َر�ِّي َعَذاَب َیـْوٍم َعِظـیٍم}"ثم قال:  طالب: ]، فهـذا تخو�ـف. ١٥نعـام: [األ  {ِإنِّ
{َوِ�ْن هذا ترجیـة. و�ـذا قولـه: ]، و ١٦اآل�ة [األنعام:  {َمْن ُ�ْصَرْف َعْنُه َیْوَمِئٍذ َفَقْد َرِحَمُه}وقال: 

} َ�ْمَسْسكَ  ُ ِ�ُضرٍّ اُر اْآلِخَرُة ل: ]، ثم مضى في ذ�ر التخو�ف، حتى قا١٧اآل�ة [األنعام:  للااَّ {َوَللدَّ
]، ٣٦[األنعــام:  ِذیَن َ�ْسـَمُعوَن}{ِإنََّمــا َ�ْسـَتِجیُب الَّــ]. ثــم قـال: ٣٢[األنعـام:  َخْیـٌر ِللَّـِذیَن َیتَُّقــوَن}

م جـرى ِذ�ـر ثـ]. ٣٩األنعـام: اآل�ـة [ }ُصمٌّ َوُ�ْكٌم ِفي الظُُّلَماتِ {َوالَِّذیَن َ�ذَُّبوا ِ�آَ�اِتَنا ونظیره قوله: 
 .ما یلیق �الموطن إلى"

 "ثم جرى"؟
 ."ثم جرى" طالب:
 .......  طالب:
 .......  طالب:
 .......  طالب:
 ."ثم جرى ِذ�َر ما یلیق" طالب:

 "ِذ�َر"، "جرى ِذ�َر".
 ."ِذ�َر" طالب:

 ؟ الفاعلأین ؟ "جرى"ي ذال ما
 ......."ِذ�ُر" لب:طا

 نعم.
ِلیَن ِإالَّ  اْلُمْرَسـ{َوَمـا ُنْرِسـلُ "ثم جرى ِذ�ُر ما یلیق �الموطن إلـى ألن قـال: ، ما فیه إال هو طالب:

ِر�َن َوُمْنِذِر�َن َفَمْن آَمَن َوَأْصَلَح}  .]"٤٨[األنعام:  ُمَبشِّ
 . رة لمن استجاب، واإلنذار لمن عصىالبشا

اإلطالــة  ْح لــك وجــه األصــل المنبَّــه علیــه، ولــواللــى هــذا الترتیــب، یُلـ"واجــِر فــي النظــر ع طالـب:
 .لُبِسَط من ذلك �ثیر"
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ألن النصــوص �لهــا علــى هــذا، النصــوص فــي الكتــاب والســنة جــرت علــى هــذا، ترغیــب وترهیــب، 
وهــذا هــو الــذي �حــدو إلــى العمــل و�قــود إلیــه، بینمــا ِذ�ــر األحكــام المجــردة صــحیح أنهــا ُتصــحح 

مــا الــذي �حــدوك إلــى العمــل بهــذه األحكــام؟ الترغیــب والترهیــب. ومــع األســف عــدم العمــل، لكــن 
 التفات �ثیر من طالب العلم إلى هذه اللفتة من المؤلف، وهي عنـد غیـره أ�ًضـا، تجعلهـم �أخـذون 

�أنــه مــا دخــل المســجد،  ...فــال تــؤثر فــي قلــو�هم، �صــلون و�ذا خــرج مــن المســجد ،األحكــام جافــة
تجـد  -والحـج قـادم -جافة. ومن أبدع ما ُیلفـت إلیـه اتلقفوا أحكامً  �ذلك، �حجون �ذلك، �صومون 

و�حــج و�رجــع  یــذهبأن اإلنســان معــه منســك أو عــدة مناســك أو �تــب �ثیــرة فیهــا أحكــام الحــج، 
ضبط األحكام وأتقنها، لكن مـا نصـیب القلـب منهـا؟ ولـو نظـرت إلـى سـورة الحـج وهـي مـن القـرآن 

 الكر�م، افتتحت �أي شيء؟ 
 .{اتَُّقوا َر�َُّكْم}: لبطا

أر�ـان؟ هـل فیهـا ِذ�ـر  ]، هل فیها ِذ�ر شروط؟ هل فیها ِذ�ـر١[الحج:  {َ�ا َأیَُّها النَّاُس اتَُّقوا َر�َُّكْم}
سنن؟ ما فیها شيء. البیان جاء في السنة، لكن الكتاب الذي هو األصل اهتم �مـا �صـلح القلـب، 

في واقع �ثیر من أهل الفقه أو أهـل األصـول، تجـد والناس في غفلة عن مثل هذا. ولذلك تجدون 
ب طــال نــرى ممــا ال یلیــق �طالــب علــم، �ِهللا إنــا  ًئامــن الجفــاء، وتجــد فــي أعمــالهم شــی ًئاعنــدهم شــی

علم ومتخصصین و�عرفون األحكام بدقة، ثم إذا جاء �صلي صلى صـالة عـامي، حتـى مـا یـدري 
جـل -ما �ستحضـر أنـه ماثـل بـین یـدي هللا یلیق �طالب علم؟  و�یفیر�ع  و�یفیرفع ید�ه  كیف
ي ، والسبب في ذلك أنه ما قرأ شیًئا یرغبه في هـذه األعمـال، �عنـي �ـم مـن واحـد منـا قـرأ فـ-وعال

ممــا یالمــس القلــب؟ �ــم  ًئاكتــاب الفــتن أو �تــاب الرقــاق أو �تــاب االعتصــام �الكتــاب والســنة، شــی
 واحد منا قرأ في هذا؟ 

اذا ال تشــرح �تــاب الفــتن الرقــاق مــن صــحیح البخــاري؟ ألن مثــل طالــب علــم مشــهور أقــول لــه: لمــ
 أنـا ،هذا الباب هو الذي هذا مطرقة �حدو اإلنسان إلى العمـل �مـا عمـل؟ �قـول: �ِهللا مـع األسـف

 .ْلُقْرآِن}{َفَذكِّْر ِ�ا�قول:  -جل وعال-! هذا �الم �قوله طالب علم؟ �هللا اال أر�د أن أصنف واعظً 
 ].٤٥[ق:  ُف َوِعیِد}{َمْن َ�َخا طالب:

أن ذ�ًرا واعًظـا، أمـا ]، �جب أن �كون طالـب العلـم والعـالم ُمـ٢١[الغاشیة:  {َفَذكِّْر ِإنََّما َأْنَت ُمَذكٌِّر}
ُعـرف عـن أنـاس لیسـوا مـن أهـل  ، لمـاذا؟ ألن هـذا الوصـفاعظً ا أصنف و أن �قول: �ِهللا ما ودي 

ن ألذه مشـكلتنا أنـه إذا تخلـف الكـفء جـرأ غیـره؛ العلم، لما تخلف عنه أهل العلم تواله غیرهم، وهـ
الساحة لن تبقى، حكمة إلهیة، ما �مكن أن یترك الناس �ضیعون بـدون مـن یـوجههم، لكـن التبعـة 

حســن ومــن ال �حســن، واللــوم �الدرجــة األولــى علــى أهــل العلــم، لكــن إذا تخلفــوا اســتلم النــاس مــن �
 . �هللا المستعان
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ف د الطــرفین �حســب المــواطن ومقتضــیات األحــوال، فیــرد التخو�ــ"فصــل: وقــد ُ�غلَّــب أحــ طالــب:
رة  لحـق، لو�تسع مجاله، لكنـه ال �خلـو مـن الترجیـة، �مـا فـي سـورة األنعـام، فإنهـا جـاءت مقـرِّ

له، ومنكرًة على من �فر �اهلل، واخترع من تلقاء نفسه مـا ال سـلطان لـه علیـه، وصـد عـن سـبی
ــدَّ فیــه وخاصــم،  تأنیــب وهــذا المعنــى �قتضــي تأكیــد التخو�ــف، و�طالــة الوأنكــر مــا ال ُینكــر، ول

وون ألنهم بـذلك مـدع ؛والتعنیف، فكثرت مقدماته ولواحقه، ولم �خل مع ذلك من طرف الترجیة
فیهـا  ار ُ�طلـبإلى الحق، وقد تقدم الدعاء، و�نما هو مز�د تكرار إعذاًرا و�نـذاًرا، ومـواطن االغتـر 

 .رء المفاسد آكد"التخو�ف أكثر من طلب الترجیة؛ ألن د
نعم. وهذا الذي �سأل عنه �ثیر من اإلخوان مما جاءت أسئلتهم أن �ثیـًرا مـن السـلف ُعـرف عنـه 
 الخوف أكثر من الرجاء، لماذا؟ ألنهـم یتهمـون أنفسـهم و�خـافون علـى أعمـالهم التـي �عملونهـا مـن

وغلــب  ،لنها�ــةلكــن فــي حــال الصــحة، أمــا إذا قر�ــت ا ،عــدم القبــول، فیبقــى أن مثــل هــذا مطلــوب
علـــى الظـــن أن مدتـــه فـــي هـــذه الـــدنیا أزفـــت، فـــإن اإلنســـان �غلـــب الرجـــاء لیحـــب لقـــاء هللا، وهـــذا 

 . بون جانب الخوف، رحم هللا الجمیعصنیعهم الذین �انوا �غل
ولـه و�تسـع مجالهـا، وذلـك فـي مـواطن القنـوط ومظنتـه، �مـا فـي ق ،"وترد الترجیة أ�ًضـا طالب:

َ َ�ْغِفـُر الـذُّ ْحَمـِة للااَِّ رَ وا ِمـْن َي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسـِهْم َال َتْقَنُطـ{ُقْل َ�ا ِعَبادِ تعالى:  ُنوَب  ِإنَّ للااَّ
نـوا وأكثـروا، ]، فـإن ناًسـا مـن أهـل الشـرك �ـانوا قـد قتلـوا وأكثـروا، وز ٥٣اآل�ة [الزمر:  َجِمیًعا}

فـارة؟ �ن لـو ُتخبرنـا ألنـا لمـا عملنـا فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إلیـه لحسـ ملسو هيلع هللا ىلصفأتوا محمًدا 
فنزلــت. فهــذا مــوطن خــوف �خــاف منــه القنــوط، فجــيء فیــه �الترجیــة غالبــة، ومثــل ذلــك اآل�ــة 

ــِل ِإنَّ األخــرى:  ــَن اللَّْی ــا ِم ــاِر َوُزَلًف ــِي النََّه ــَالَة َطَرَف ــِم الصَّ ــْذِهبْ  اْلَحَســ{َوَأِق َئاِت}َناِت ُی ــیِّ [هــود:  َن السَّ
 .ها في الترمذي والنسائي وغیرهما"]، وانظر في سبب١١٤

 ، فـأنزل»صـل معنـا«، قـال: -علیـه الصـالة والسـالم-�عني فیه رجل قبَّل امرأة، فجاء �سأل النبي 
للمسـلمین فـي أعراضـهم وتقـول  هللا هذه اآل�ة. لكن لـو جـاء شـخص صـاحب جـرائم وسـوابق ومـؤذٍ 

 له: أقم الصالة طرفي النهار، و�كفیه؟ 
 .ال طالب:

الصـلوات الخمـس �فـارة «و�سـتدل بــ ،ل �عـض مـن �ـأتي لفر�ضـة الحـج و�ـزاول المنكـراتكما �سـتد
م مـن حـج فلـ«، »الحج المبرور لیس له جزاء إال الجنـة«، »لما بینهما، والجمعة إلى الجمعة �فارة

 ، �ستدل بهذه األدلة على صنیعه من فعل المو�قات والمنكرات، مثل هذا یر�ى بنصوص.»یرفث
 .الخوف طالب:

 ألنـه قبَّـل. ؛الوعید، هـذا یر�ـى بنصـوص الوعـد. لكـن جـاء مشـفق، ورأى أن الـدنیا �لهـا ال تحتملـه
یَِّئاِت}هذا تقول له:   ..كل أحد.ل]. لكن لو تقولها ١١٤[هود:  {ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُیْذِهْبَن السَّ

 .یتساهل طالب:
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 . تقولها لكل أحد أن ما �مكن
انـه العباد أغلب، �ان جانب التخو�ف أغلب، وذلك في مظ "ولما �ان جانب اإلخالل من طالب:

 ، وقـد مـرالخاصة ال على اإلطالق، فإنه إذا لم �كن هناك مظنة هذا وال هـذا أتـى األمـر معتـدًال 
حــد لهــذا المعنــى �ســط فــي �تــاب المقاصــد، والحمــد هلل. فــإن قیــل: هــذا ال �طــرد، فقــد ینفــرد أ

 .األمر�ن فال یؤتى معه �اآلخر"
ا �انــت الســورة قصــیرة، وجــاءت للتخو�ــف مــثًال، ولــیس فیهــا مــن البســط مــا یتســع للمجــال �عنــي إذ

د فیهــا مــا یوجــد اآلخــر أو العكــس، هــذا اســتثناء، ال ســیما وأنــه ســوف ینتقــل إلــى ســورة أخــرى �جــ
 . التوازن والتعادل

ــه تعــالى:  طالــب: ــالعكس. أال تــرى قول ــة، و� ــر ترجی ــأتي التخو�ــف مــن غی ــلِّ "فی ــٌل ِلُك ــَزةٍ {َوْ�   ُهَم
ْنَسـاَن لَ [سورة الهمزة] إلى آخرهـا، فإنهـا �لهـا تخو�ـف. وقولـه:  ُلَمَزٍة...} ) َأْن َرآُه ٦(َیْطَغـى {اإلِْ

 یـِل...}َأْصـَحاِب اْلفِ �َُّك �ِ رَ {َأَلْم َتَر َ�ْیَف َفَعَل [سورة العلق] إلى آخر السورة. وقوله:  اْسَتْغَنى...}
ـــى آخـــر الســـورة. ومـــن ـــل] إل ـــه:  [ســـورة الفی ـــات قول ـــْؤُذوَن للااََّ اآل� ـــِذیَن ُی ـــ{ِإنَّ الَّ  وَلُه...} َوَرُس

في الطرف اآلخـر و ]. ٥٨حزاب: [األ {َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتاًنا َوِ�ْثًما ُمِبیًنا}] إلى قوله: ٥٧[األحزاب: 
ــَحى (قولــه تعــالى:  تعــالى:  . وقولــه[ســورة الضــحى] إلــى آخرهــا ) َواللَّْیــِل ِإَذا َســَجى...}١{َوالضُّ

 .[سورة الشرح] إلى آخرها" {َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك...}
ُ�خشــى  ، وال-علیــه الصــالة والســالم-یبقــى أن مــا جــاء فــي الترجیــة فــي الســورتین خطــاب للنبــي 

 . علیه من سلوك الطرف اآلخر
 ."ومن اآل�ات قوله تعالى" طالب:

قـب �آ�ـات التخو�ـف، هـو الـذي قـام حتـى �عني الذي قیـل لـه فـي آ�ـات الترجیـة وُخـص بهـا ولـم تع
، مــا لــه داعٍ وغفـر لــي مــا تقـدم، ف تفطـرت قــدماه، قـال: أنــا �ِهللا نزلــت فـي هــذه الســور وهـذه اآل�ــات

  نعم. .ن، �هللا المستعا»أفال أكون عبًدا شكوًرا«قال:  ،كما قیل له: غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك
ـ{"ومن اآل�ات قولـه تعـالى:  طالب:  ي اْلُقْرَ�ـى}ُیْؤُتـوا ُأوِلـ َعِة َأنْ َوَال َ�ْأَتـِل ُأوُلـو اْلَفْضـِل ِمـْنُكْم َوالسَّ

 .]. وروى أبو عبید عن ابن عباس أنه التقى هو وعبد هللا بن عمرو"٢٢اآل�ة [النور: 
: ، فاآل�ة الالحقة آ�ة النور فـي حـق أبـي �كـر-علیه الصالة والسالم-�عني إذا �ان هذا في حقه 

 ]؟٢٢[النور:   ُتِحبُّوَن َأْن َ�ْغِفَر للااَُّ َلُكْم}{َأَال 
 .بلى طالب:
 نعم. 

{ُقــْل َ�ــا ِعَبــاِدَي "فقــال ابــن عبــاس: أي آ�ــة أرجــى فــي �تــاب هللا؟ فقــال عبــد هللا: قولــه:  طالــب:
ابـن عبـاس: لكـن ]. فقـال ٥٣اآل�ـة [الزمـر:  الَِّذیَن َأْسـَرُفوا َعَلـى َأْنُفِسـِهْم َال َتْقَنُطـوا ِمـْن َرْحَمـِة}

{َوِ�ْذ َقاَل ِإْبَراِهیُم َربِّ َأِرِني َ�ْیَف ُتْحـِي اْلَمـْوَتى َقـاَل َأَوَلـْم ُتـْؤِمْن َقـاَل َبَلـى َوَلِكـْن ِلَیْطَمـِئنَّ قول هللا: 
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. قـال: فهـذا لمـا �عتـرض فـي {َبَلـى}]، قال ابن عباس: فرضي منه �قوله: ٢٦٠[البقرة:  َقْلِبي}
 .لشیطان"الصدور مما یوسوس �ه ا

ــم فــي أرجــى آ�ــة، فكثیــر مــنهم یــذ�رون آ�ــة الزمــر، لكــن آ�ــة الزمــر  �عنــي الخــالف بــین أهــل العل
 ْن َرْحَمـةِ {َال َتْقَنُطـوا ِمـمشـروطة �التو�ـة؛ ألن اآل�ـات التـي �عـدها، تـدل علـى أنهـا ال بـد مـن تو�ـة، 

یف �أتي بهذا �عد هذه ] �٥٦[الزمر:  ا}{َأْن َتُقوَل َنْفٌس َ�ا َحْسَرتَ ] �عني إذا تبتم، ٥٣[الزمر:  للااَِّ}
الجـرائم، و اآل�ة وال نقنط من رحمة هللا؟ إال أنه ال بد من تو�ة. فإذا لم نتب من المو�قـات والكبـائر 

 . {َ�ا َحْسَرَتا}قال: 
 ."وعن ابن مسعود" طالب:

یُم ِإْبـَراهِ   َقـالَ {َوِ�ذْ "لكـن قـول هللا تعـالى: ولذلك قال ابن عباس، وهو حبر األمة وترجمـان القـرآن: 
، فهـذا ]"٢٦٠[البقـرة:  ْلِبي}َیْطَمِئنَّ قَ ِكْن لِ َربِّ َأِرِني َ�ْیَف ُتْحِي اْلَمْوَتى َقاَل َأَوَلْم ُتْؤِمْن َقاَل َبَلى َولَ 

ا، ولكنه بیَّن:  : [البقـرة َلى} َقاَل بَ {َقاَل َأَوَلْم ُتْؤِمنْ �عني إذا قاله اإلنسان یوجس خیفة، و�أن فیه شك�
ذا سـأل عـن مثـل ]، �عنـي اإلنسـان إ٢٦٠[البقـرة:  {َبَلى َوَلِكـْن ِلَیْطَمـِئنَّ َقْلِبـي}]، �عني آمنت، ٢٦٠

ه �سـأل عـن هـذلمـاذا مـا یـالم، و�ن �ـان فـي نفسـه یبقـى أنـه فهذه األمـور لمز�ـد الیقـین والطمأنینـة 
�الشــك مــن  نحــن أحــق«فــي الحــدیث الصــحیح:  -علیــه الصــالة والســالم-األمــور وقــد جــاء عنــه 

 علیـه-مـن تواضـعه تصور أن إبراهیم شكَّ فنحن أحق �الشك منه، وهـذا ، �عني إذا �ان یُ »إبراهیم
 . -الصالة والسالم

 هللافي القـرآن آیتـان مـا قرأهمـا عبـد مسـلم عنـد ذنـب إال غفـر «"وعن ابن مسعود قال:  طالب:
ْم َذَكـُروا ُمـوا َأْنُفَسـهُ َأْو َظلَ  ا َفَعُلـوا َفاِحَشـةً {َوالَّـِذیَن ِإذَ ر ذلك ُأبي بن �عب �قوله تعالى: وفسَّ . »له

{َ  .] إلى آخر"١٣٥[آل عمران:  للااَّ
 �عدها؟ماذا 

 ].١٣٥[آل عمران:  {َفاْسَتْغَفُروا} طالب:
  .ستغفر�]، ال بد من االستغفار، نعم. وشخص �مر بهذه اآل�ة وال ١٣٥[آل عمران:  {َذَكُروا للااََّ}

 .......  طالب:
مــت وال ظل ،أنــا �ِهللا مــا فعلــت فاحشــة :كلة هــذه، علــى قلبــه ران، نســأل هللا العافیــة. وال �قــولمشــ
 . ي، یز�ي نفسه؛ بل علیه أن �ستغفرنفس

َ َغُفـوًرا "إلى آخر اآل�ة، وقوله:  طالب: َ َ�ِجِد للااَّ {َوَمْن َ�ْعَمْل ُسوًءا َأْو َ�ْظِلْم َنْفَسُه ُثمَّ َ�ْسَتْغِفِر للااَّ
]. وعن ابن مسعود: إن في النساء خمس آ�ـات مـا �سـرني أن لـي بهـا ١١٠[النساء:  ًما}َرِحی

{ِإْن َتْجَتِنُبـوا َ�َبـاِئَر َمـا الدنیا وما فیها، ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها ما �عرفونها، قوله: 
َ َال َ�ْظِلُم ِمْثَقالَ ]، وقوله: ٣١[النساء:  ُتْنَهْوَن َعْنُه} ]، وقولـه: ٤٠اآل�ـة [النسـاء:  َذرٍَّة} {ِإنَّ للااَّ

َ َال َ�ْغِفــُر َأْن ُ�ْشـــَرَك ِ�ــِه} {َوَلـــْو َأنَُّهــْم ِإْذ َظَلُمـــوا َأْنُفَســـُهْم ]، وقولــه: ٤٨اآل�ـــة [النســـاء:  {ِإنَّ للااَّ
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َ {َوَمْن َ�ْعَمْل ُسوًءا َأْو َ�ْظِلْم َنْفَسُه ُثمَّ َ�ْسَتْغفِ ]، وقوله: ٦٤اآل�ة [النساء:  َجاُءوَك} َ َ�ِجـِد للااَّ ِر للااَّ
عـت ُوجـدت، فالقاعـدة ال ]. وأشـیاء مـن هـذا القبیـل �ثیـرة، إذا ُتتبِّ ١١٠[النسـاء:  َغُفوًرا َرِحیًما}

ن �ل موطن له ما یناسبه، ولكل مقام مقال، وهو الذي �طرد في علم إتطرد، و�نما الذي �قال: 
 .ض �ه غیر صاد عن"البیان، أما هذا التخصیص، فال. فالجواب: إن ما اعُتر 

 لحظة لحظة.
 .......  طالب:

 عندك؟ وماذا �عرفونها، 
 .......  طالب:

فــي األصــل: مــا �عرفونهــا، و�ــذا فــي جمیــع الطبعــات، والصــواب: حــذف (مــا) �مــا فــي مصــادر 
 ."ما �سرني أن لي بها الدنیا وما فیها"التخر�ج، 

 .......  طالب:
 ال، السیاق یدل على.

 بدون (ما). طالب:
 ؟ ماذاأنهم 

 لم �عرفوا. طالب:
 ما �عرفون.نعم، 

 ؟ العلماء طالب:
 ، ألنــه �أنــه یــرى "إن فــي النســاء خمــس آ�ــات مــا �ســرني أن لــي بهــا الــدنیا ومــا فیهــا"�قــول: 

 اختصاصه بهذا.
 ؟ ل العلماء، �عني تغیب عن العلماءطالب: لكن اإلشكا

ا، تـت انتباهـه وصـارت أغلـى علیـه مـن الـدنیتغیب؛ ألنه لو �ان العلماء �لهم �عرفونهـا مـا لفنعم، 
 تمـر علـى أن ة الذي ال �عرف اللهو. أنت لـو تبغـينزلإنما الذي �كون �المحل من القلب بهذه الم

 توافق علیه، تفرح �ه �ثیًرا.وتشجع و  ما ُسبقت إلیه اآ�ة أو على حدیث تستنبط استنباطً 
  .صحیح طالب:
 نعم. 

 ج أنه.......؟طالب: لكن إذا أثبت صاحب التخر�
 على �ل حال: ما فیه شك أن السیاق یدل على أنهم ما �عرفونها.

 .......  طالب:
 على محمد. اللهم صلِّ 

 .......  طالب:
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نهم توقعـوا أن هـذا مـن ذهـول الصـحا�ة �ـأ، ]٣٠[الزمـر:  {ِإنََّك َمیِّـٌت َوِ�نَُّهـْم َمیِّتُـوَن}�عني الذهول: 
لــى اآلن، إذا جــاء خبــر عظــیم أو عز�ــز علــى الــنفس، �عــض الخبــر لــیس �صــحیح. وهــذا مــا زال إ

 لهول المصـیبة، �هللا ؛األمهات تجلس أ�اًما وأسابیع وأشهًرا ما صدقت أن ولدها میت، ما تصدق
 . المستعان

"فـالجواب: إن مـا اعُتـرض �ـه غیـر صـاد عـن سـبیل مـا تقـدم، وعنـه جوا�ـان: إجمـالي،  طالب:
د ضـه األفـرااألمر العام والقانون الشائع هو ما تقدم، فال تنقوتفصیلي؛ فاإلجمالي أن �قال: إن 

 .م"في الحك الجزئیة األقلیة؛ ألن الكلیة إذا �انت أكثر�ًة في الوضعیات انعقدت �لیة، واعُتمدت
 . األغلبیة، ولیكن هذا من األغلبیةومنها  ،كما �قال: لكل قاعدة شواذ، فالقواعد منها الكلیة

شـك أن  لحكم بها وعلیها، شأن األمور العاد�ـة الجار�ـة فـي الوجـود، وال"واعُتمدت في ا طالب:
یلي، ما اعُترض �ه من ذلك قلیل، یدل علیه االسـتقراء، فلـیس �قـادح فیمـا تأصـل. وأمـا التفصـ

ن الكفار، �سبب أمر م] قضیة عین في رجل معین ١[الهمزة:  {َوْ�ٌل ِلُكلِّ ُهَمَزٍة ُلَمَزٍة}فإن قوله: 
 .معین"
}مثــل هــذا فــي:  وقـل ال تعنــي  ]، قضــیة عــین فـي رجــل معــین١[المســد:  {َتبَّـْت َیــَدا َأِبــي َلَهــٍب َوَتـبَّ

 . خاف منها من عِمل عَمل هذا الرجلجمیع الناس، و�نما �
ار عـن وعیبه إ�اه، فهو إخبـ -علیه الصالة والسالم-"�سبب أمر معین من همزه النبيَّ  طالب:

لوجـه اال أنه ُأجري مجرى التخو�ف، فلیس مما نحـن فیـه، وهـذا جزائه على ذلك العمل القبیح، 
ْنَساَن َلَیْطَغى (في قوله:  جارٍ   .]"٧، ٦[العلق:  ) َأْن َرآُه اْسَتْغَنى}٦{ِإنَّ اإلِْ

 . ف من العاقبة من اتصف بهذا الوصفوال �منع من حمل اللفظ على عمومه، فیخا
علـى مـا  ، جـارٍ ] اآلیتـین٥٨ ،٥٧[األحزاب:   َوَرُسوَلُه...}{ِإنَّ الَِّذیَن ُیْؤُذوَن للااََّ "وقوله:  طالب:

ما نحن فیـه، بـل  ] غیر١[الشرح:  {َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك}ُذكر. و�ذلك سورة والضحى، وقوله: 
لـه: ألجـل مـا أعطـاه مـن المـنح. وقو  ؛�الشـكر -علیـه الصـالة والسـالم-هو أمر من هللا للنبي 

ُ َلُكْم}{َأَال ُتِحبُّوَن   .] قضیة"٢٢[النور:  َأْن َ�ْغِفَر للااَّ
علــى مــا  -جــل وعــال-، وشــكر هللا -جــل وعــال-ومــع ذلــك تمثــل مثــل هــذه المقامــات وشــكر هللا 

 . َد هللا حق عبادتهأعطاه وأسداه وأواله من النعم، وعبَ 
ُ َلُكــْم}"وقولــه:  طالــب: ــوَن َأْن َ�ْغِفــَر للااَّ ین ألبــي �كــر الصــدیق، عــضــیة ] ق٢٢[النــور:  {َأَال ُتِحبُّ

ل علــى بنتــه عائشــة، فجــاء هــذا ال ــس بهــا مــن �ر�ــه فیمــا أصــا�ه �ســبب اإلفــك المتقــوَّ كــالم ُنفِّ
 والحــض علــى إتمــام مكــارم األخــالق و�دامتهــا، �اإلنفــاق علــى قر�بــه المتصــف ،كالتــأنیس لــه

 .ق"الي األخال �المسكنة والهجرة، ولم �كن ذلك واجًبا على أبي �كر، ولكن أحب هللا له مع
ي ومـن مقـام أبـ ،لئال �كون حلفه وألیته أن ال ینفق علیـه انتصـاًرا للـنفس، بـل ُ�طلـب مـن أبـي �كـر

 . حساب حظ النفسحیث دار، ولو �ان على  -جل وعال-�كر أن یدور مع مراد هللا 
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مقصـودهم یس لـ] وما ُذكر معها في المذاكرة المتقدمـة ٥٣[الزمر:  {َال َتْقَنُطوا}"وقوله:  طالب:
ن أبِذ�ر ذلك النقض علـى مـا نحـن فیـه؛ بـل النظـر فـي معـاني آ�ـات علـى اسـتقاللها، أال تـرى 

اآل�ـة [الزمـر:  وا ِإَلـى َر�ُِّكـْم}{َوَأِنیُبـ] ُأعقـب �قولـه: ٥٣[الزمـر:  {َال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة للااَِّ}قوله: 
ة قدم مـن السـبب مـن نـزول اآل�ـ] ؟ وفي هذا تخو�ف عظیم ُمهیج للفرار من وقوعه، وما ت٥٤

فوه من عدم ا٥٣[الزمر:  {َال َتْقَنُطوا}یبین المراد، وأن قوله:   .لغفران لما سلف"] رافع لما تخوَّ
 �عني مع التو�ة. نعم. 

نـى آ�ـة فـي الجملـة ] نظـر فـي مع٢٦٠[البقـرة:  {َربِّ َأِرِني َ�ْیـَف ُتْحـِي اْلَمـْوَتى}"وقوله:  طالب:
ة إلـى التخو�ـف أن ] تقر�ـر فیـه إشـار ٢٦٠[البقـرة:  {َأَوَلْم ُتْؤِمْن}و�ال فقوله:  وما ُ�ستنبط منها،

 ِإَذا َفَعُلــوا {َوالَّــِذینَ ] حصــل المقصــود. وقولــه: ٢٦٠[البقــرة:  {َبَلــى}ال �كــون مؤمًنــا، فلمــا قــال: 
 .]"٥٣ [الزمر: {َال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة للااَِّ}] �قوله: ١٣٥[آل عمران:  َفاِحَشة}

ــْم وأي تخو�ــف أعظــم مــن االســتفهام عــن وجــود أصــل اإل�مــان عنــدهم؟! هــذا تخو�ــف شــدید:  {َأَوَل
 . ]٢٦٠[البقرة:  ُتْؤِمْن َقاَل َبَلى َوَلِكْن ِلَیْطَمِئنَّ َقْلِبي}

خــل تحــت أصــلنا؛ ألنــه ] دا١١٠[النســاء:  {َوَمــْن َ�ْعَمــْل ُســوًءا َأْو َ�ْظِلــْم َنْفَسـُه}"وقولــه:  طالـب:
اِدْل َعـِن الَّـِذیَن َ�ْخَتـاُنوَن {َوَال ُتَجـ]، ١٠٥[النسـاء:  {َوَال َتُكْن ِلْلَخـاِئِنیَن َخِصـیًما}�عد قوله: جاء 

َ َعْنُهْم یَ ] إلى قوله: ١٠٧[النساء:  َأْنُفَسُهْم...} َعَلـْیِهْم  ْم َمْن َ�ُكونُ ْوَم اْلِقَیاَمِة أَ {َفَمْن ُ�َجاِدُل للااَّ
 .]"١٠٩[النساء:  َوِ�یًال}

 . �ة األولى التي جاءت �عدها ترجیةكل هذا تخو�ف، واآل
ول السـورة إلـى ] آٍت �عـد الوعیـد علـى الكبـائر مـن أ٣١[النساء:  {ِإْن َتْجَتِنُبوا}"وقوله:  طالب:

ــى �ـــه �عــد تقـــدم  هنالــك، �أكـــل مــال الیتـــیم، والحیــف فـــي الوصــیة، وغیرهمـــا، فــذلك ممـــا یرجَّ
 .التخو�ف"

  ان الكبائر المذ�ورة، وترجیة لمن اجتنبها، فهو ترجیة �عد تخو�ف، نعم.�عني التخو�ف من غشی
َ َال َ�ْظِلُم ِمْثَقـاَل َذرٍَّة}"وأما قوله:  طالب: {َیْوَمِئـٍذ َیـَودُّ قولـه: ب �فقـد ُأعِقـ ]،٤٠[النسـاء:  {ِإنَّ للااَّ

[النســاء:  ْبَخُلــوَن...}یَ ِذیَن {الَّــ]، وتقــدم قبلهــا قولــه: ٤٢اآل�ــة [النســاء:  الَّــِذیَن َ�َفــُروا َوَعَصــُوا}
َ َال �َ ]، بل قولـه: ٣٧[النساء:  {َعَذاً�ا ُمِهیًنا}] إلى قوله: ٣٧ النسـاء: [ ْظِلـُم ِمْثَقـاَل َذرٍَّة}{ِإنَّ للااَّ
 .] جمع التخو�ف مع الترجیة"٤٠
 بنقص الحسنات، فهو تخو�ف وترجیة.ألنه ال �ظلم بز�ادة السیئات، �ما أنه ال �ظلم ؛ نعم

] تقــدم قبلهــا ٦٤اآل�ــة [النســاء:  {َوَلــْو َأنَُّهــْم ِإْذ َظَلُمــوا َأْنُفَســُهْم َجــاُءوَك}"و�ــذلك قولــه:  طالــب:
َ َال َ�ْغِفـُر َأْن ُ�ْشـَرَك ِ�ـِه}وأتى �عـدها تخو�ـف عظـیم، فهـو ممـا نحـن فیـه. وقولـه:  اآل�ـة  {ِإنَّ للااَّ

ران مـا سـوى الشـرك �المشـیئة، ولـم ] جامع للتخو�ف والترجیة مـن حیـث قیَّـد غفـ٤٨[النساء: 
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ُیرد ابن مسـعود �قولـه: مـا �سـرني أن لـي بهـا الـدنیا ومـا فیهـا، أنهـا آ�ـات ترجیـة خاصـة، بـل 
 .: أنها �لیات في الشر�عة ُمَحكَّمات"-�هللا أعلم-مراده 

 ."ُمْحَكمات"
ل: لك قـا"ُمْحَكمات، قد احتوت على علم �ثیـر، وأحاطـت �قواعـد عظیمـة فـي الـدین، ولـذ طالب:

  علـى أنولقد علمُت أن العلماء إذا مروا بها ما �عرفونها. و�ذا ثبـت هـذا فجمیـع مـا تقـدم جـارٍ 
 .لكل موطن ما یناسبه، وأن الذي یناسبه إنزال القرآن إجراؤه على البشارة والنذارة"

  .هو البشیر النذیر -علیه الصالة والسالم-والرسول  
 �ـاهلله ُأنـزل ألحـد الطـرفین دون اآلخـر، وهـو المطلـوب، و "وهو المقصود األصلي، ال أنـ طالب:

 التوفیق.
 ان دائـرةفصل: ومن هنا ُیتصور للعباد أن �كونوا دائر�ن بین الخوف والرجاء؛ ألن حقیقة اإل�م

ِة َر�ِِّهـْم ْن َخْشیَ {ِإنَّ الَِّذیَن ُهْم مِ بینهما، وقد دل على ذلك الكتاب العز�ز على الخصوص، فقال: 
ى َر�ِِّهـْم َأنَُّهْم ِإَلـ ُلوُ�ُهْم َوِجَلةٌ {َوالَِّذیَن ُیْؤُتوَن َما آَتْوا َوقُ ] إلى قوله: ٥٧[المؤمنون:  وَن...}ُمْشِفقُ 

ــوَن} ــون:  َراِجُع ــال: ٦٠[المؤمن ــاَجرُ ]، وق ــِذیَن َه ــوا َوالَّ ــِذیَن آَمُن ــ{ِإنَّ الَّ ــُدوا ِف ــِبیِل للااَِّ وا َوَجاَه  ي َس
ِهــُم  َیــْدُعوَن َیْبَتُغــوَن ِإَلــى َر�ِّ {ُأوَلِئــَك الَّــِذینَ ]، وقــال: ٢١٨[البقــرة:  َت للااَِّ}ُأوَلِئــَك َیْرُجــوَن َرْحَمــ

لـى الجملـة، فـإن ]. وهـذا ع٥٧ء: [اإلسـرا اْلَوِسیَلَة َأیُُّهْم َأْقَرُب َوَ�ْرُجوَن َرْحَمَتُه َوَ�َخاُفوَن َعَذاَ�ُه}
 أقرب، و�ن غلب الخوف علیه طرف غلب علیه طرف االنحالل والمخالفة، فجانب الخوف علیه

 .التشدید واالحتیاط، فجانب الرجاء إلیه أقرب"
 "الخوف" هذه المز�دة بین معقوفین؟

 طالب: �أنها �ا شیخ نعم.
 ما لها معنى.

 كأنها، ما لها. طالب:
 . ، وزادها من نسخة واحدة"و�ن غلب علیه طرف التشدید واالحتیاط"زائدة، 
 .التشدید واالحتیاط، فجانب الرجاء إلیه أقرب" "و�ن غلب علیه طرف طالب:

وهذا مثل ما قلنا و�ررناه مراًرا أن النصوص عالج، وحامل هذه النصـوص مـن أهـل العلـم ینبغـي 
و�عالجـــه �مـــا یناســـبه، وقـــد یـــدخل علیـــه  ،أن �كـــون �الطبیـــب، ینظـــر فـــي الشـــخص الـــذي أمامـــه

صــرف لهــذا عالًجــا؛ ألن طبیعــة و� ،ان مــن وجــع واحــد، لكــن �صــرف لهــذا عالًجــاو شخصــان �شــك
به، وذاك لـه مـن هذا ومزاج هذا �ختلف عن طبیعة هـذا ومـزاج هـذا، فهـذا لـه مـن العـالج مـا یناسـ

 . العالج ما یناسبه
ب أصحا�ه، ولما غلب على قوم جانب الخـوف  -علیه الصالة والسالم-"و�هذا �ان  طالب: یؤدِّ

]، ٥٣اآل�ـة [الزمـر:  َعَلى َأْنُفِسـِهْم َال َتْقَنُطـوا ِمـْن َرْحَمـِة للااَِّ} {َ�ا ِعَباِدَي الَِّذیَن َأْسَرُفواقیل لهم: 
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فوا وعوتبوا �قوله:  {ِإنَّ الَِّذیَن ُیـْؤُذوَن للااََّ وغلب على قوم جانب اإلهمال في �عض األمور، فُخوِّ
ْنَیا َواْآلِخـَرِة} ُ ِفي الـدُّ ]. فـإذا ثبـت هـذا مـن ترتیـب القـرآن ٥٧اآل�ـة [األحـزاب:  َوَرُسوَلُه َلَعَنُهُم للااَّ

 .ومعاني آ�اته، فعلى المكلف العمل على وفق ذلك التأدیب"
 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 ینكر الر�و�یة.

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
األلفــاظ مثــل الــذات، الــذات مــا ورد فیهــا شــيء، مــا لكــنهم یتجــاوزون �عــض  إثباتهــا،ال، مــا وردت 

ا ، لكنهـا درجـت عنـد أهـل الكـالم، وأهـل السـنة إذا أرادو -جل وعال-ورد فیها نص یثبت الذات هلل 
 ألنه ال یلزم منه نفي شيء ثابت. ؛یردوا علیهم رددوا �المهم

 .......  طالب:
 ؟ماذا

 .......  طالب:
 مشیئته واحدة، لكنها عبارة موهمة ما تصح.دائًما یراد �ه قدر هللا، قدره و 

 .......  طالب:
 ال �ـأس، سـواء هـذا أو ذاك، والمقصـد: شـاءفـعلى �ل حال، إذا �ـان المـراد �ـه قـدر هللا ومشـیئته 

 .-جل وعال-هللا 
 


