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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 نعم. 

 لسالم على رسول هللا.الحمد هلل، والصالة وا طالب:
ــف  ــد، فیقــول المؤل ــا �ع ــالى-أم ــرآن �األحكــ :-رحمــه هللا تع ام "المســألة الخامســة: تعر�ــف الق

و �معنـى أالشرعیة أكثره �لي ال جزئي، وحیث جاء جزئی�ـا، فمأخـذه علـى الكلیـة إمـا �االعتبـار، 
 . "ملسو هيلع هللا ىلصاألصل، إال ما خصه الدلیل مثل خصائص النبي 

 اللهم صلِّ على محمد.
 لسنة علـىو�دل على هذا المعنى �عد االستقراء المعتبر أنه محتاج إلى �ثیر من البیان، فإن ا"

وقـد قـال  إن شاء هللا تعالى، ،إنما هي بیان للكتاب، �ما سیأتي شرحه ،و�ثرة مسائلها ،كثرتها
لَ هللا تعالى:  َن ِللنَّاِس َما ُنزِّ ْكَر ِلُتَبیِّ  .]"٤٤[النحل:  ْم}َلْیهِ  إِ {َوَأْنَزْلَنا ِإَلْیَك الذِّ

ْطَنـــا ِفـــي اْلِكَتـــاِب ِمـــْن قـــال:  -جـــل وعـــال-نعـــم. مـــا جـــاء فـــي الكتـــاب علـــى أن هللا   ْيٍء}َشـــ{َمـــا َفرَّ
ه علیـ-ففـي بیانـه مـن ِقبـل النبـي  ،]، إنما هـو �لـي إجمـالي، وأمـا الجزئـي والتفصـیلي٣٨[األنعام: 

سـورة  و �الز�ـاة أو �الصـیام أو �ـالحج، ولـو. ولو أخذنا ما یتعلق �الصالة مثًال أ-الصالة والسالم
كاملة تقع في نصف جزء من القرآن، سورة الحج، وله آ�ات في البقرة، هـل فیـه مـن شـروط الحـج 

 شيء؟ 
، منعـ]، شـرط االسـتطاعة، هـل فیـه مـن أر�ـان الحـج؟ ٩٧[آل عمـران:  {َمِن اْسـَتَطاَع}ما فیـه إال لــ

َف ِبِهَمــا} ُفـوا ِ�اْلَبْیــِت اْلَعِتیــِق}]، ١٥٨[البقــرة:  {َأْن َ�طَّـوَّ  ]، لكــن �عــض التفاصــیل٢٩حـج: [ال {َوْلَیطَّوَّ
ا َوُقوُمـو {: قرآن إجمالي. الصالة فیها إجمالو�قیة األر�ان بینتها السنة، فما �أتي �ال ،لهذه األر�ان

ِ َقــاِنِتیَن} ــَر ِمْنــُه}]، ٢٣٨[البقــرة:  هللَّ ِ�َذا ُقــِرَئ اْلُقــْرآُن َفاْســَتِمُعوا َلــُه وَ {]، ٢٠[المزمــل:  {َفــاْقَرُءوا َمــا َتَیسَّ
كـن ل]، �الم إجمالي ینـاَزع فـي تنز�لـه علـى محـالت علـى التفصـیلیات. ٢٠٤[األعراف:  َوَأْنِصُتوا}

-التي هـي وظیفـة النبـي  -علیه الصالة والسالم-البیان جاء والتفصیل، �له جاء في سنة النبي 
ْكَر ِلُتَبیَِّن ِللنَّاِس َما ُنزِّ {َوَأْنَزْلَنا : -علیه الصالة والسالم  . نعم.]٤٤[النحل:  ِهْم}َل ِإَلیْ ِإَلْیَك الذِّ

 عطــي مــن اآل�ــات مــا مثلــه آمــن علیــهمــا مــن نبــي مــن األنبیــاء إال أُ «"وفــي الحــدیث:  طالــب:
 ."»البشر

�عني من المعجـزات، �ـأتي النبـي ومعـه معجـزات تناسـب عصـره وقومـه فیؤمنـون، فیـؤمن مـن أراد 
نبـي �سبب هذه المعجزات، معجـزات مؤقتـة تنتهـي �انتهـاء مـدة هـذه األمـة. لكـن وال ؛هلالهدا�ة  هللا
ة مرسل إلى الناس �افة، ودینه هو الخاتم إلى قیـام السـاعة، جـاء �معجـز  -علیه الصالة والسالم-

 . وال تنقطع، وهي القرآن ،ال أمد لها
، فــأرجو أن أكــون أكثــرهم تا�ًعــا یــوم و�نمــا �ــان الــذي أوتیتــه وحًیــا أوحــاه هللا إ«" طالــب: لــيَّ
و�نمــا الــذي أعطــي القــرآن، وأمــا الســنة، فبیــان لــه. و�ذا �ــان �ــذلك، فــالقرآن علــى . »القیامــة
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اختصاره جامع، وال �كون جامًعا إال والمجموع فیه أمور �لیات؛ ألن الشر�عة تمت بتمام نزوله 
ــالى:  ــه تع ــَنكُ لقول ــْم ِدی ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــدة:  ْم}{اْلَی ــة [المائ ــاة ٣اآل� ــم أن الصــالة والز� ــت تعل ]. وأن

والجهاد وأشباه ذلك لم یتبـین جمیـع أحكامهـا فـي القـرآن، إنمـا بینتهـا السـنة، و�ـذلك العاد�ـات 
 من األنكحة والعقود والقصاص والحدود وغیرها. 

 رآن علـىها القـوأ�ًضا، فإذا نظرنا إلى رجوع الشر�عة إلى �لیاتهـا المعنو�ـة، وجـدناها قـد تضـمن
 الكمــال، وهــي الضــرور�ات والحاجیــات والتحســینیات، ومكمــل �ــل واحــد منهــا، وهــذا �لــه ظــاهر

 .أ�ًضا، فالخارج من األدلة عن الكتاب هو السنة واإلجماع والقیاس"
 وجمیــع العلــوم التــي �حتــاج إلیهــا البشــر �لهــا فــي القــرآن إجمــاًال، ولــو انبــرى عــالم متفــنن مطلــع

ي �ه وتناول تفسیر القرآن من جمیع الوجوه؛ الكُتف ،عطي عمًرا مدیًداوأُ  ،�قولون موسوعي على ما 
ألنــه �ســتطیع أن ُیــدخل الســنة �لهــا فــي بیــان القــرآن، و�ســتطیع أن ُیــدخل مســائل  ؛عــن �ــل �تــاب

یـه االعتقاد �لها في تفسـیر آ�ـات القـرآن، و�سـتطیع أن �جعـل االسـتنباط الفقهـي �لـه فـي القـرآن، ف
 إشارات.

إذا �ـــان ابـــن ُهبیـــرة فـــي شـــرح الصـــحیحین فـــي الكتـــاب المســـمى اإلفصـــاح أدخـــل الفقـــه �لـــه مـــن  
 .  »من یرد هللا �ه خیًرا �فقه في الدین«الطهارة إلى اإلقرار في شرح حدیث، 

وابــن عــروة فــي الكواكــب الــدراري أدخــل �تــب شــیخ اإلســالم برمتهــا وابــن القــیم فــي هــذا الكتــاب، 
ـــ ـــدخل الكت ـــد هللا العـــالم الحكـــیم عـــالم وألدنـــى مناســـبة ی ـــذي نـــزل مـــن عن ـــاب هللا ال اب. فكیـــف �كت

ومــا �صــلح الخلــق، لــو  ،ومــا �صــلح النــاس ،الغیــوب، الحكــیم الخبیــر الــذي �عــرف مــا �حتــاج إلیــه
 دخل جمیـع الفنـون فـي تفسـیر القـرآن. و�ذا نظرنـاذ�رت: عالم متفنن السـتطاع أن ُیـ نُوجد مثل م

ـ إلیها من جهة األفراد، مفـردات قـرآن ر الالعلـوم، وجـدناها دخلـت فـي القـرآن، فمـا مـن علـم إال وُفسِّ
مـــن طر�قـــه، المحـــدثون وأهـــل األثـــر لهـــم تفاســـیر، الفقهـــاء لهـــم تفاســـیر، الكـــالم وأهـــل النظـــر لهـــم 

لجهـود تفاسیر، اللغو�ون والنحاة لهم تفاسیر، أدخلوا العلم �له في هذا التفسـیر. فـإذا ُضـمت هـذه ا
 . ما نحتاج إلى شيءف وصیغت صیاغة مناسبة

شأ عن "فالخارج من األدلة عن الكتاب هو السنة واإلجماع والقیاس، وجمیع ذلك إنما ن طالب:
مًنا ] متضـ١٠٥نسـاء: [ال }{ِلَتْحُكَم َبْیَن النَّاِس ِ�َمـا َأَراَك للااَّ الناس قوله تعالى:  القرآن، وقد عدّ 

ُسوُل َفخُ للقیاس، وقوله:  {َوَ�تَِّبـْع َغْیـَر قولـه: و ] متضمًنا للسـنة، ٧[الحشر:  ُذوه}{َوَما آَتاُكُم الرَّ
 ] متضمًنا لإلجماع، وهذا أهم ما �كون. ١١٥[النساء:  َسِبیِل اْلُمْؤِمِنیَن}

إلـى آخـره، فبلـغ  »لعـن هللا الواشـمات والمستوشـمات...«وفي الصحیح عن ابن مسعود، قـال: 
فقالت: ما حدیث بلغني  ،و�انت تقرأ القرآن، فأتتهأم �عقوب،  :ذلك امرأًة من بني أسد �قال لها

 ملسو هيلع هللا ىلصعنك أنك لعنت �ـذا و�ـذا؟ فذ�رتـه. فقـال عبـد هللا: ومـا لـي ال ألعـن مـن لعـن رسـول هللا 
فمـا وجدتـه! فقـال: لـئن  ،وهو في �تاب هللا؟ فقالـت المـرأة: لقـد قـرأت مـا بـین لـوحي المصـحف
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ــ: -عــز وجــل-كنــت قرأتیــه لقــد وجدتیــه، قــال هللا  ُســوُل َفُخــُذوُه َوَمــا َنَهــاُكْم َعْنــُه {َوَم ــاُكُم الرَّ ا آَت
 وعبد هللا من العالمین �القرآن. ] الحدیث،٧[الحشر:  َفاْنَتُهوا}

فصــل: فعلــى هــذا ال ینبغــي فــي االســتنباط مــن القــرآن االقتصــار علیــه دون النظــر فــي شــرحه 
 اة والحـجي شـأن الصـالة والز�ـو�یانه وهو السنة؛ ألنه إذا �ان �لی�ا وفیـه أمـور جملیـة، �مـا فـ

ح والصوم ونحوها، فال محیص عن النظر في بیانه، و�عد ذلك ُینظـر فـي تفسـیر السـلف الصـال
 .له إن أعوزته السنة، فإنهم أعرف �ه من غیرهم"

 هذه أفضل طرق التفسیر: أن �فسر القرآن �ـالقرآن، ثـم �السـنة التـي هـي فـي األصـل بیـان للقـرآن،
 ا�ة، ثم عن التا�عین، ثم ما �عرفه العرب من لغتهم. نعم. ثم �ما جاء عن الصح

 ."و�ال فمطلق الفهم العر�ي لمن حصله �كفي فیما أعوز من ذلك، �هللا أعلم" طالب:
ــ ر القــرآن �فهمــه مــن خــالل لغــة العــرب، أن �كــون عارًفــا �ــالقرآن مــن جهــة، لكــن یبقــى أن مــن �فسِّ

ر الحدیث و�شرح الحدیث من خـالل �تـب اللغـة، وعارف بلغة العرب من جهة. �ما أن الذي �فس
 �جب أن �كون عارًفا �السنة وعارف بلغة العرب؛ ألن لغة العرب في مفرداتها وفي شـرح مفرداتـه

ة مـن كالم �ثیر ومعاني لمفردة واحدة متعددة، فإذا �ان جاهًال �الحـدیث مـثًال وأراد أن �فسـر �لمـ
العرب، �یف �ختار اللفـظ المناسـب للسـیاق وهـو ال  لغة العرب والكلمة لها عشر�ن معنى في لغة

 �عرف الحدیث؟ ال �ستطیع. وقل مثل هذا فیمن أراد أن �فسر القرآن من خالل لغة العرب، ال بد
 أن �عرف القرآن والحدیث الذي هو بیان له. 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 .نعم

 ....... لآل�ة. طالب:
 .نعم

 نه....... القرآن �القرآن؟هل �قال ع طالب:
ال، هذا على حسب فهمه إذا �ان معتمًدا في فهم الفكرة على تفسیر السـلف مثـل مـا �فعـل الشـیخ 

و�نما �فسر اآل�ة �كاملها، لكن منطلق من تفسیر السـلف  ،ابن سعدي، �الم مجمل ال �فسر لفظه
 . ن سلف هذه األمة وأئمتهاما جاء عمن فهم السلف، ما جاء �فهم جدید. فال بد أن �عتمد على 

"المسألة السادسـة: القـرآن فیـه بیـان �ـل شـيء علـى ذلـك الترتیـب المتقـدم، فالعـالم �ـه  طالب:
علــى التحقیــق عــالم �جملــة الشــر�عة، وال ُ�عــوزه منهــا شــيء، والــدلیل علــى ذلــك أمــور؛ منهــا: 

ــْیُكْم ِنْعَمِتــي َوَرِضــیُت َلُكــُم {اْلَیــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدیــَنُكْم وَ النصــوص القرآنیــة، مــن قولــه:  َأْتَمْمــُت َعَل
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ْسَالَم ِدیًنا} ْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب ِتْبَیاًنا ِلُكلِّ َشْيء}]، وقوله: ٣اآل�ة [المائدة:  اإلِْ ]، ٨٩[النحل:  {َوَنزَّ
ْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيء}وقوله:   .]"٣٨[األنعام:  {َما َفرَّ

 نعم.  �الكتاب القرآن، مع أنه قیل فیه أقوال أخرى، منها أنه اللوح المحفوظ.�عني على أن المراد 
لطر�قـــة ]، �عنـــي: ا٩ [اإلســـراء: {ِإنَّ َهـــَذا اْلُقـــْرآَن َیْهـــِدي ِللَِّتـــي ِهـــَي َأْقـــَوُم}"وقولـــه:  طالـــب:

أشـباه المستقیمة، ولو لم �كمل فیه جمیع معانیها، لما صح إطالق هذا المعنى علیه حقیقـة. و 
 .لك من اآل�ات الدالة على أنه هًدى وشفاء لما في الصدور"ذ

علیه: محل �ل شيء، محل بیع �ـل شـيء، فسـأل عـن حاجـة؟  امكتو�ً  اتجار��  شخص دخل محًال 
ا لهـا قالوا: لیست موجودة. هذه األشیاء التـي �سـأل عنهـ ،قالوا: �ِهللا ما عندنا، ثم سأل عن أخرى 

�ـة نائیـة �عیـدة عـن هـذا المكـان الـذي فـي هـذا المحـل �ختلـف أسماء وحقائق عرفیة فـي بلـد فـي قر 
في أعرافهم وعاداتهم وحتى متطلباتهم، �مكـن مـا �حتاجونهـا هـم، فیـه �ـل شـيء ممـا �حتاجـه أهـل 

 سـتحيالبلد، وهذا أ�ًضا فیه تجوز. فقال لهم: ما دام سألتك عن عشرة أشیاء ما فیه وال واحد مـا ت
هــذا فیمــا یتعلــق بتصــرفات البشــر، ال �مكــن اإلحاطــة �كــل  تكتــب: �ــل شــيء، تغــرر �النــاس؟ أن

من قبل البشـر؛ ألن شـأنهم  شيء، وحتى في جمیع متطلبات الشيء الواحد ال �مكن اإلحاطة بها
 . القصور
فاًء شـ"وأشباه ذلك من اآل�ات الدالة على أنه هًدى وشفاء لمـا فـي الصـدور، وال �كـون  طالب:

مؤذنـة بیان �ل شيء. ومنها: ما جاء من األحادیـث واآلثـار اللجمیع ما في الصدور إال وفیه ت
الشـفاء و إن هذا القرآن حبـل هللا، وهـو النـور المبـین، «: -علیه الصالة والسالم-بذلك، �قوله 

ــغ فُیســتعتب م، وال یز� ــوَّ ــه، ونجــاًة لمــن تبعــه، ال �عــوج فُیق ــافع، عصــمة لمــن تمســك � ، وال الن
 .إلى آخره" »ة الرد...تنقضي عجائبه، وال �خَلق على �ثر 

نعم. إلى آخر الحدیث الطو�ـل الـذي یرو�ـه الحـارث األعـور عـن علـي عنـد الترمـذي وغیـره، وهـو 
 حدیث ضعیف. 

. ونحـو "فكونه حبل هللا �إطالق، والشفاء النافع إلـى تمامـه دلیـل علـى �مـال األمـر فیـه طالب:
�حـب أن یـؤتى أد�ـه، إن �ل مـؤدب «وعن ابن مسعود: . ملسو هيلع هللا ىلصهذا في حدیث علي عن النبي 

 .فقالت..." ملسو هيلع هللا ىلصوسئلت عائشة عن ُخلق رسول هللا . »و�ن أدب هللا القرآن
 .وهذا أ�ًضا حدیث ابن مسعود مضعف

ق ذلـك قولـه: »كان خلقه القرآن«"فقالت:  طالب: ]. ٤لـم: [الق ِظـیٍم}{َوِ�نَّـَك َلَعَلـى ُخُلـٍق عَ ، وصدَّ
 .دة أو نقصان"وعن قتادة: ما جالس القرآن أحد إال فارقه بز�ا

قصـیره لقصـوره أو ت ؛في إ�مانه؛ ألنه قد �شك فـي مـدلول آ�ـة "أو نقصان"في إ�مانه،  "بز�ادة"إما 
و ، أفــي فهمهــا، فیختــل عنــده الیقــین، أو ز�ــادة فــي حســناته إذا قــرأ القــرآن علــى الوجــه المــأمور �ــه

 . نقص في حسناته إذا خالف ذلك
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ُل ِمَن الْ "ثم قرأ:  طالب:  لظَّـاِلِمیَن ِإالَّ َخَسـاًرا}َال َیِز�ُد اوَ ْؤِمِنیَن ُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْلمُ {َوُنَنزِّ
 .]. وعن محمد بن �عب القرظي في قول هللا تعالى"٨٢[اإلسراء: 

 .......  طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
 االختالف؟  وماطیب، 
 .......  طالب:

ْكَرى  الغالـب، و�ال انتفـع �ـه غیـر  ]، هـذا المبنـي علـى٥٥[الذار�ات:  َتْنَفُع اْلُمْؤِمِنیَن}{َوَذكِّْر َفِإنَّ الذِّ
ن كیف یدعون و�ؤجلون و�مهلون حتى �سمعوا �الم هللا؟ من أجل أن ینتفعـوا، لكـفالمؤمنین، و�ال 

 . د هللا، هذا األصل الذي ینتفع �هوأنه من عن ،الغالب أن الذي ینتفع �ه هو المعترف �صدقه
 ِلْإلِ�َمـاِن} ا ُیَنـاِدي{ِإنََّنـا َسـِمْعَنا ُمَناِدً�ـ"وعن محمد بن �عـب القرظـي فـي قـول هللا تعـالى:  الب:ط

یــؤم النــاس «وفــي الحــدیث: . ملسو هيلع هللا ىلص]، قــال: هــو القــرآن، لــیس �لهــم رأى النبــي ١٩٣[آل عمــران: 
عة. ة الشــر�جملــ، ومــا ذاك إال أنــه أعلــم �أحكــام هللا، فالعــالم �ــالقرآن عــالم �»أقــرؤهم لكتــاب هللا

 ."»أن من قرأ القرآن، فلیس فوقه أحد«وعن عائشة: 
 ، نعم. »إن هللا یرفع بهذا الكتاب أقواًما و�ضع �ه آخر�ن«، »خیر�م من تعلم القرآن وعلمه«

. »واآلخـر�ن إذا أردتم العلم فأثیروا القرآن، فـإن فیـه علـم األولـین«"وعن عبد هللا، قال:  طالب:
نبـوة بـین من جمع القرآن، فقد حمل أمًرا عظیًما، وقد ُأدرجت ال«و، قال: وعن عبد هللا بن عمر 

 ."»جنبیه، إال أنه ال یوحى إلیه
 .»ا من في جوفه �تاب هللا؟!كیف �كون عییَّ «وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال: 

 ؟»أثیروا القرآن«: �ا شیخ هنا....... طالب
ا ال، لكــن لــو قلــت: لمــاذ ؟�عنــي: أثیــروا أســئلته و�شــكاالته، أنــت تقــرأ مجــرد �ــالم عــابر »أثیــروا«

ُقــدمت هــذه الكلمــة؟ لمــاذا جــيء بهــذا الحــرف؟ تثیــر اإلشــكاالت حولــه، �عــد أن تكــون عنــدك مــن 
ى شيء، ال، إنمـا تعتمـد علـ أوالخلفیة وقراءة �تب أهل العلم، ال تكون معتمًدا على �تب شبهات 

ن أالعلم وأهل التحقیق الموثوقین، وتجد أشیاء تحتـاج إلـى حـل، فأنـت تثیرهـا ثـم تحـاول كالم أهل 
 تجیب عنها.

 طالب: قراءة �تب التفسیر �عني الموثوقة؟
 ، �تب التفسیر الموثوقة. نعم

ومـا ذاك إال ألنـه . »من قرأ القرآن، فقد اضـطر�ت النبـوة بـین جنبیـه«"وفي روا�ة عنه:  طالب:
نبوة، وأشباه هذا مما یدل على هـذا المعنـى. ومنهـا: التجر�ـة، وهـو أنـه ال أحـد جامع لمعاني ال
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عــواز إمــن العلمــاء لجــأ إلــى القــرآن فــي مســألة إال وجــد لهــا فیــه أصــًال، وأقــرب الطوائــف مــن 
 .المسائل النازلة أهل الظواهر الذین ینكرون القیاس"

ك، ، �عوزه ذلـامنصوص �عوزه ذلك �ثیرً  وأراد أن �ستدل لكل ما یر�د �شيء ،ألنه إذا أنكر القیاس
وهم أهل تعظیم للقرآن وتعظیم للنصـوص أهـل الظـاهر، لكـن المسـألة تحتـاج إلـى سـعة فـي األفـق 

 ولذلك یتخذ مثل هذا �عـض المبغضـین حجـة، إذا أنكـر علیـه شـيء قـال: هـات دلـیًال  ،واالستدالل
لــى لكــن ع ،فیــه بیــان �ــل شــيء مـن القــرآن، یر�ــد الــدلیل علــى �ــل صــغیر و�بیــر مــن القــرآن الــذي

 . سبیل اإلجمال، �هللا المستعان
�قــول ابــن العر�ــي فــي العارضــة فــي حــق أهــل الظــاهر، �قــول: لمــا جــاء القــوم، وصــفهم بوصــف 
شنیع. قـال: لمـا جـاء القـوم الـذین هـم �ـالحمیر �طلبـون الـدلیل �كـل صـغیر و�بیـر، معنـى هـذا مـا 

، منقبـــة أنهـــم �طلبـــون الـــدلیل، فكیـــف تـــذمهم �مـــا �قبـــل مـــن ابـــن العر�ـــي؛ ألن طلـــب الـــدلیل مـــدح
ُ�مــدحون �ــه، �عنــي عنــدهم مــن األشــیاء أن ُیــذموا �ــه، لكــن مــن هــذه الحیثیــة، واحــد علــى المنبــر 
�صــف طائفــة أو فرقــة ضــلت الصــراط المســتقیم وأحــدثت مــا أحــدثت ثــم قــال: وعالمــتهم تقصــیر 

وأنت تنفـر مـنهم؟ سـبحان هللا! �عـض  هذا؟ �لٌّ بر�دونهم، �سمع فمنالثیاب وحمل �تب الحدیث! 
الناس ما �حسن، وابن العر�ي یذم أهل الظـاهر لطلـب الـدلیل فـي �ـل صـغیر و�بیـر، هـذا مـا ُیـذم 

 . ت أن ال تحك رأسك إال �أثر فافعل�ه. وقد جاء عن �عض السلف أنه قال: إن استطع
  د التنطع �عني �ا شیخ؟قص� طالب:

 ؟ ماذا
  قصد التنطع؟� طالب:
�ـل صـغیرة و�بیـرة و�لغـون أصـوًال أخـرى، و�بغـون دلـیًال فـي  ،ي مسألة تنطع، یلغـون القیـاسما ه

 . �النص ال �الفهم
"ولــم یثبــت عــنهم أنهــم عجــزوا عــن الــدلیل فــي مســألة مــن المســائل، وقــال ابــن حــزم  طالــب:

، د هللالظاهري: �ل أبواب الفقه لیس منها �اب إال وله أصـل فـي الكتـاب والسـنة، نعلمـه والحمـ
ض نـوع لبتة، إلى آخـر مـا قـال. وأنـت تعلـم أن القـراأحاش القراض، فما وجدنا له أصًال فیهما 

 -السـالمو علیـه الصـالة -وأصـل اإلجـارة فـي القـرآن ثابـت، و�ـیَّن ذلـك إقـراره  ،من أنواع اإلجارة
 .وعمل الصحا�ة �ه"

 ، ما المقصود �ه؟"القراض"
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

  .�ة المضار�ة، المضار�ة، شر ال



 
 

  
 

==i_||||||||||k‘=}à||||||||||è=:ù_||||||||||êŸÿ=m_||||||||||—Ã^Èª^=F۱٦==E=
=

٨ 

غیر  "ولقائل أن �قول: إن هذا غیر صحیح، لما ثبت في الشر�عة من المسائل والقواعد طالب:
علیـه  -و�صـدق ذلـك مـا فـي الصـحیح مـن قولـه الموجودة في القرآن، و�نما ُوجدت في السـنة،

رت �ـه أو ن أمـري ممـا أمـلفین أحد�م متكًئا على أر�كته �أتیـه األمـر مـال أُ «: -الصالة والسالم
 اد السـنة، وهـذا ذم، ومعنـاه اعتمـ»نهیت عنه، فیقول: ال أدري، ما وجدنا في �تـاب هللا اتبعنـاه

وُه إِ حه قـــول هللا تعــالى: أ�ًضــا. و�صـــحِّ  ُســـولِ َلــى للااَِّ {َفـــِإْن َتَنـــاَزْعُتْم ِفــي َشـــْيٍء َفـــُردُّ اآل�ـــة  } َوالرَّ
 .] "٥٩[النساء: 

نــا ، مثــل مــا قالــه الخــوارج: بین»مــا وجــدنا فــي �تــاب هللا اتبعنــاه«�اطــل:  �عنــي �لمــة حــق أر�ــد بهــا
ْن ) إِ ٣َوى ({َوَما َیْنِطُق َعـِن اْلَهـو�ینكم �تاب هللا. هذه �لمة حق أر�د بها �اطل؛ ألن السنة وحي: 

 هللا�الســــنة أ�ًضــــا شــــرع، ]، ومــــا یتفــــرع عــــن أدلــــة الكتــــاب و ٤، ٣[الــــنجم:  ُهــــَو ِإالَّ َوْحــــٌي ُیــــوَحى}
 . المستعان

 ان حی�ـا،�ـ"قال میمون بن مهـران: الـرد إلـى هللا الـرد إلـى �تا�ـه، والـرد إلـى الرسـول إذا  طالب:
ُ وَ ِإَذا قَ  {َوَما َ�اَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنةٍ فلما قبضه هللا فالرد إلى سنته. ومثله:  َرُسـوُلُه َأْمـًرا َضـى للااَّ

لسنة یؤخذ بها علـى أنهـا بیـان ]. وال �قال: إن ا٣٦[األحزاب:  َأْمِرِهْم} َأْن َ�ُكوَن َلُهُم اْلِخَیَرُة ِمنْ 
َل ِإَلْیِهْم}لكتاب هللا لقوله:  َن ِللنَّاِس َما ُنزِّ  .هو جمع بین األدلة"و ], ٤٤[النحل:  {ِلُتَبیِّ

إذا �انـــت مجـــرد بیـــان للكتـــاب، فلـــیس فیهـــا مز�ـــد أحكـــام علـــى مـــا فـــي الكتـــاب، والمقـــرر أن فیهـــا 
 . لقرآنزائدة على ما في ا اأحكامً 
ادة علـى "ألنا نقول: إن �انت السنة بیاًنا للكتاب، ففـي أحـد قسـمیها، فالقسـم اآلخـر ز�ـ طالب:

�ـل ذي و حكم الكتاب، �تحر�م نكاح المرأة على عمتها أو على خالتها، وتحر�م الحمر األهلیة، 
و فهـم أ: ال، إال �تـاب هللا، هل عند�م �تـاب؟ قـال«ناب من السباع. وقیل لعلي بن أبي طالب: 

، أعطیه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحیفة. قال: قلـت: ومـا فـي هـذه الصـحیفة؟ قـال: العقـل
 ."»وفكاك األسیر، وأن ال �قتل مسلم �كافر

 . من العلم ما لم �طلع علیه غیرهم وفیه رد على الروافض الذین یزعمون أن عندهم وعند أئمتهم
أن  یــه دلیــل علــى أنــه ال شــيء عنــدهم إال �تــاب هللا، ففیــه دلیــل علــى"وهــذا و�ن �ــان ف طالــب:

لت"  .عندهم ما لیس في �تاب هللا، وهو خالف ما أصَّ
یـه لكن أین هو مما یدعیه الرافضة من المسائل والقضا�ا واألحكام والشـيء الكثیـر الـذي یؤلفـون ف

فة: العقــل، هــذه الصــحی مــا عنــدنا إال«عشــرات المجلــدات فــي مئــات مــن المصــنفات، وهــو �قــول: 
، ثالث مسائل فقط �سطر واحد، وأین هذا مما في �تـبهم ممـا سـودوا �ـه الـورق ممـا »فكاك األثیر

 . وأن هذا ال �شار�هم فیه أحد ،لبیتینسبونه إلى أهل ا
 .......  طالب:

 الد�ة، نعم.  "»العقل«"
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هللا. ومـــن نـــوادر  "والجـــواب عـــن ذلـــك مـــذ�ور فـــي الـــدلیل الثـــاني، وهـــو الســـنة �حـــول طالـــب:
ُلُه {َوَحمْ : االستدالل القرآني ما ُنقل عن علي: أن أقل الحمل ستة أشهر انتزاًعا من قوله تعالى

 .]"١٤[لقمان:  ِن}{َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمیْ ] مع قوله: ١٥[األحقاف:  َوِفَصاُلُه َثَالُثوَن َشْهًرا}
 . ن، �كون الناتج ستة أشهرین من ثالثو إذا طرحت العامین من الثالثین، أر�ع وعشر 

ِذیَن {َوالَّ "واستنباط مالِك بن أنس أن من سب الصحا�ة فال حظ له في الفيء من قوله:  طالب:
 ."..قوله من قالو ]، ١٠اآل�ة [الحشر:  َجاُءوا ِمْن َ�ْعِدِهْم َ�ُقوُلوَن َر�ََّنا اْغِفْر َلَنا}

َن {َوالَّـِذیالمهـاجر�ن، الثـاني: األنصـار  ألنه في سورة الحشر خـص الفـيء بثالثـة أصـناف، األول:
اَر} ] ١٠[الحشــر:  ْعــِدِهْم}�َ {َوالَّــِذیَن َجــاُءوا ِمــْن ]، ثــم �عــد ذلــك القسـم الثالــث: ٩[الحشــر:  َتَبـوَُّءوا الــدَّ
ْخَواِنَنا الَِّذیَن َسَبُقوَنا}�شرط قولهم:  ین ال ، وهذا وصف �اشف، الـذ]١٠[الحشر:  {َر�ََّنا اْغِفْر َلَنا َوِإلِ

�َمــاِن}�قولــون:  ــِذیَن َســَبُقوَنا ِ�اإلِْ ــا الَّ ْخَواِنَن ــا َوِإلِ ــْر َلَن ــا اْغِف ] ال �ســتحقون مــن الفــيء ١٠الحشــر: [ {َر�ََّن
 . الصحا�ة ،خیر الناس �عد األنبیاء ، والروافض یلعنون الذین سبقوهم �اإل�مان وهمًئاشی

 ."وقوِله من قال: الولد ال �ملك" طالب:
 .ه""وقولُ  طالب:

 ."وقوُله"
 كأنه راجع إلى "مالٍك" �ا شیخ؟، "وقوُله من قال: الولد ال �ملك" طالب:

 ؟ ماذا
 ."وقوِله" أنه طالب:

 .نعم
 .......  طالب:
 كیف؟ 

 طالب: �أنه راجع إلى "مالٍك"، "وقوِله" أحسن؟
 من قوِله؟ 

 .نعم طالب:
 "استنباط مالٍك أن من سب"؟ ال، من قوله هذا تا�ع للمسألة.

 .تا�ع طالب:
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 ال، فیه وقت.
 .......  طالب:
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 ال، الهاء ما لها سند. قوُله من قال: الولد ال �ملك"،"
 ما لها، الهاء ما لها. طالب:

 ما لها سند.
 .نعم طالب:

 "قول من قال: الولد ال �ملك".
ْحَمُن َوَلـًدا ُسـبْ  {َوَقـاُلوا"وقول من قـال: الولـد ال �ملـك،  طالب:  ْكَرُمـوَن}ْل ِعَبـاٌد مُ َحاَنُه َبـاتََّخـَذ الـرَّ

مــن  ســمى إنســاًنا،]. وقــول ابــن العر�ــي: إن اإلنســان قبــل أن �كــون علقــًة ال �ُ ٢٦[األنبیــاء: 
ْنَساَن ِمـْن َعَلـٍق}قوله:  ن العر�ـي غیـر أ]. واسـتدالل منـذر بـن سـعید علـى ٢[العلـق:  {َخَلَق اإلِْ

ُ َأْخَرَجُكْم ِمْن ُ�ُطوِن ُأمََّهـاِتُكْم َال ر�یة �قوله: مطبوع على الع ]. ٧٨[النحـل:  ُمـوَن َشـْیًئا} َتْعلَ {َ�للااَّ
�ا�ـة وأغرب من ذلك استدالل ابن الفخار القرطبي على أن اإل�ماء �الرءوس إلى جانـب عنـد اإل

 .واإل�ماء بها سفًال عند اإلجا�ة"
ي ، جـاء فـالن؟ تقـول هكـذا �عنـوشـماًال  اذا برأسـك �میًنـتنفي تقـول هكـ أردت أنوهذا مستعمل، إذا 

 ،ما جاء، ونعم إلى السفل، و�ـدل لـه حـدیث صـالة الكسـوف حینمـا دخلـت أسـماء والنـاس �صـلون 
إلـــى  -رضـــي هللا عنهـــا-هـــذا مـــا هـــو بوقـــت صـــالة، فأشـــارت عائشـــة  ،فـــي البخـــاري، فاســـتغر�ت

 . عني �اإلشارةعم، �السماء، فقالت أسماء: آ�ة؟ فأشارت عائشة برأسها أن ن
ه تعـالى: "واإل�ماء بها سفًال عند اإلجا�ة أولى مما �فعله المشارقة من خالف ذلـك �قولـ طالب:

وَن} ْوا ُرُءوَســُهْم َوَرَأْیــَتُهْم َ�ُصــدُّ و �كــر الشــبلي الصــوفي إذا ]. و�ــان أبــ٥اآل�ــة [المنــافقون:  {َلــوَّ
قـال: فن فـي العلـم إفسـاد مـا ُینتفـع �ـه؟ لبس شیًئا خرق فیه موضًعا، فقال لـه ابـن مجاهـد: أیـ

وِق َواْألَْعَناِق}  .]"٣٣[ص:  {َفَطِفَق َمْسًحا ِ�السُّ
وهذا إتالف من سلیمان حیث قتلها؛ ألنها شغلته عـن الصـالة حتـى فاتتـه، ونظیـره مـا حصـل مـن 

ي ال سـبق إال فـ«الحـدیث:  -علیـه الصـالة والسـالم-قتل الحمامة التـي �سـببها ُوضـع علـى النبـي 
علیـه -ألنـه ُ�ـذب �سـببها علـى النبـي  ؛، فقتلها الخلیفـة»أو جناح«، زاد: »خف أو نصل أو حافر

فــن �ُ ، وُوجـد تخر�ــق األكفـان، األكفـان إذا "إذا لـبس شــیًئا خـرق فیــه موضـًعا". -الصـالة والسـالم
ور لفي بها المیت ُخرقت مزقت؛ ألنهم في عصر �انت األكفان ُتسرق من القبور، ُتسرق مـن القبـ

 . دها مخرقة تر�ها، �هللا المستعانفیقطعون الطر�ق على هذا السارق إذا وج
ال "ثم قال الشـبلي: أیـن فـي القـرآن أن الحبیـب ال �عـذب حبیبـه؟ فسـكت ابـن مجاهـد وقـ طالب:

 ."]١٨المائدة: �ة [اآل اُؤُه}َوَأِحبَّ  {َوَقاَلِت اْلَیُهوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن َأْبَناُء للااَِّ له: قل: قال قوله: 
ُ�ُكْم} ُ�ُكْم}{ُقـْل َفِلـَم �ُ ]، وهم یزعمون أنهم أبنـاء هللا ١٨[المائدة:  {ُقْل َفِلَم ُ�َعذِّ ل ]، فـد١٨[المائـدة:  َعـذِّ

 . على أن األب ال �عذب ولده
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َمـُه ا َوَ�لَّ ِمیَقاِتَنـ{َوَلمَّا َجاَء ُموَسى لِ "واستدل �عضهم على منع سماع المرأة �قوله تعالى:  طالب:
 .]، وفي �عض هذه االستدالالت نظر"١٤٣اآل�ة [األعراف:  َر�ُُّه}

ا، ال ســیما االســتدالل األخیــر:  ــا َجــا"علــى منــع ســماع المــرأة �قولــه: بــل �عیــد جــد� َء ُموَســى {َوَلمَّ
أن المـرأة �جـب علیهـا و ، -جـل وعـال-هللا  ، موسـى لـم یـرَ ]"١٤٣[األعـراف:  ِلِمیَقاِتَنا َوَ�لََّمُه َر�ُُّه}

وَسـى مُ {َوَلمَّا َجـاَء "على منع سماع المرأة �قوله: تحتجب عن الرجل، فال �جوز سماع �المها. 
ا، �عنـي لـم یـره ومـع ذلـك ، �عض االستدالل هـذا �عیـد جـد� ]"١٤٣[األعراف:  ِلِمیَقاِتَنا َوَ�لََّمُه َر�ُُّه}

ب، لكــن الشــیخ المعلــق ســمع �المــه، فــدل علــى أن عــدم الرؤ�ــة ال �منــع مــن الســماع، هــذا المناســ
طلـب النظـر علـى تكلـیم هللا لـه،  -علیـه السـالم-دراز المعلق على الموافقـات �قـول: رتـب موسـى 

ففهــــم هــــذا الــــبعض أن موســــى بنــــى هــــذا علــــى أن مــــن �جــــوز ســــماع �المــــه �جــــوز النظــــر إلیــــه 
رؤ�تهـا و�العكس، �عني من ال �جوز سماع �المه ال �جوز النظر إلیه، وحیث إن المرأة ال تجـوز 

نه أ�االتفاق، فال �جوز سماع �المها، وما أ�عد هذا ال سیما مع مالحظة الفرق في مادة الجواز. 
 .یتعلق �مخلوق، وفرق بین األمر�ن ، والمستدل له-جل وعال-المسألة المستدل �ه یتعلق �اهلل 

فـت ُیلت "فصل: وعلى هذا ال بد في �ل مسألة یراد تحصیل علمها علـى أكمـل الوجـوه أن طالب:
�ال و إلى أصلها في القرآن، فإن ُوجدت منصوًصا علـى عینهـا أو ِذ�ـر نوعهـا أو جنسـها فـذاك، 

م فـي إن شـاء هللا تعـالى. وقـد تقـد ،فمراتب النظـر فیهـا متعـددة، لعلهـا تـذ�ر �عـد فـي موضـعها
ع قطـو مفإما مقطوع �ه، أو راجع إلـى  األدلة قبل هذا أن �ل دلیل شرعي القسم األول من �تاب

ة ن المسـأل�ه، وأعلى مراجع المقطوع �ه القرآن الكر�م، فهو أول مرجوع إلیه، أما إذا لم یرد مـ
یهـا إلـى فإال العمل خاصة، فیكفي الرجوع فیها إلى السنة المنقولة �اآلحاد، �مـا �كفـي الرجـوع 

ي فــالفتقــاره إلــى ذلــك  ؛قــول المجتهــد، وهــو أضــعف، و�نمــا ُیرجــع فیهــا إلــى أصــلها فــي الكتــاب
�مـا  ر اآلحـادجعلها أصًال ُیرجع إلیه، أو دیًنـا یـدان هللا �ـه، فـال ُ�كتفـى �مجـرد تلقیهـا مـن أخبـا

 .تقدم"
جـل  -ومرادهم بذلك نفي ما یتعلق �اهلل�عني أن العقائد ال تثبت �اآلحاد، وهذه طر�قة المتكلمین، 

أبــواب الــدین، فــي . هــذا الكــالم �اطــل؛ ألن اآلحــاد إذا صــحت لــزم العمــل بهــا فــي جمیــع -وعــال
 العقائد وفي األعمال وفي �ل شيء.

 �هللا أعلم.
 


