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ــاب الموافقــات بتعلیــق الشــیخ محمــد الخضــر حســین�قــول:  المطبوعــة  مــا رأ�كــم فــي طبعــة �ت
  �المطبعة السلفیة؟

طبعة جیدة في الجملة، لكن الطبعة التي تلیهـا وهـي طبعـة الشـیخ محمـد دراز أفضـل منهـا وأكثـر 
ز�ــن، وهــي مــن الطبعــات األصــلیة  ،، وطبعــة الشــیخ الخضــر حســین ال �ــأس بهــااوتحقیًقــ اتعلیًقــ

التونســیة، الطبعــة هــذه المعتمــدة التــي اعتمــد علیهــا �ــل مــن جــاء �عــده، وقــد طبعهــا عــن الطبعــة 
ال تكـــاد توجـــد،  ،طبعـــة الخضـــر حســـین مطبوعـــة عـــن الطبعـــة التونســـیة، الطبعـــة التونســـیة نـــادرة

أبـي عبیـدة مشـهور طبعـة ُجمعـت طبعـة و�ذلك الطبعات األخرى، لكن طبعة الشیخ الجدیـدة هـذه 
 و�كتفي بها طالب العلم. ،فیها محاسن الطبعات �لها، فهي نافعة

ذي ُطبع مع حاشیة االستیعاب هو ُطبع أكثر من مرة، ُطبع في مطبعـة السـعادة كتاب اإلصا�ة ال
وعلــى هامشــه االســتیعاب، وطبــع أ�ًضــا �مطبعــة االســتقامة وفــي ذیــل الصــفحات  ،قــد�ًما �مصــر

كتـــاب االســـتیعاب البـــن عبـــد البـــر، ثـــم ُطبـــع �مطبعـــة الكلیـــات األزهر�ـــة معـــه أ�ًضـــا االســـتیعاب، 
 ا.وطبعة االستقامة من أجوده

 
جــل -هــذا مــر بنــا فــي الموافقــات فــي الــدرس الماضــي: االســتدالل �طلــب موســى الرؤ�ــة مــن هللا 

علیـه -لما �لمه، وأن هـذا مـن االسـتحالة التـي جـاء الخبـر عنهـا فـي �تـاب هللا وسـنة نبیـه  -وعال
 َلــيّ  ه، هــذا أمــر مســتحیل، واالســتدالل علــى ذلــك �عــدم ســماع صــوت المــرأة فیــ-الصــالة والســالم

 عجیب، واستدالل أو نوع من االستدالل غر�ب. للنص
ــا َجــاَء لعــل االســتدالل الــذي ذ�ــره المؤلــف عــن �عضــهم �قولــه تعــالى: هــذا �قــول:  وَســى مُ {َوَلمَّ

] على منع سماع المرأة، هو مـن ١٤٣اف: [األعر  ِلِمیَقاِتَنا َوَ�لََّمُه َر�ُُّه َقاَل َربِّ َأِرِني َأْنُظْر ِإَلْیَك}
 �ة داللة على أن من طبیعة اإلنسان أنه إذا سـمع �ـالم مـن هـو محجـوب عنـهجهة أن في اآل

ا لذر�عة النظر إلیها؟ ؛تطلع إلى رؤ�ته، فیؤخذ من ذلك منع سماع صوت المرأة  سد�
ن النســاء ومــن ذلكــم أمهــات المــؤمنین، أنــه ال مــانع منــه إذا �ــا نأهــل العلــم �قــررون أن الروا�ــة عــ

 ا، شـعبة قـال: ال تـروي عـن شـخص ال تـراه، لعلـه �كـون شـیطانً من وراء حجاب، ومنـع منـه شـعبة
 وراء هذا الجدار وأنت ما تدري. 

 .نعم
 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه. طالب:

نقســم ت"المســألة الســا�عة: العلــوم المضــافة إلــى القــرآن  :-رحمــه هللا-أمــا �عــد، �قــول المؤلــف 
 راد هللاماألداة لفهمه واستخراج ما فیه من الفوائد، والمعین على معرفة على أقسام: قسم هو �

د خ، وقواعـتعالى منه، �علوم اللغة العر�یة التي ال بـد منهـا، وعلـم القـراءات، والناسـخ والمنسـو 
 .أصول الفقه، وما أشبه ذلك"
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ا، للمفسـر شـروطً  ألنه ال �ستطیع أن یتعامل مع النص إال �معرفة هذه العلوم، و�شترط أهل العلـم
لـك ذأولها أن �كون عالًما بهذه األشیاء: بلغـة العـرب، وأسـباب النـزول، والناسـخ والمنسـوخ، وغیـر 

مما یتطلبه التعامل مـع الـنص مـن أصـول الفقـه، ومعرفـة السـنة ومـا یتعلـق بهـا مـن علومهـا؛ ألن 
 . ا من علوم الحدیث�عین على ثبوته وال بد من معرفة ما ،نة للقرآن، فال بد منهاالسنة مبیّ 

قـرآن، دعى فیمـا لـیس بوسـیلة أنـه وسـیلة إلـى فهـم ال"فهذا ال نظر فیه هنا. ولكن قد ُیـ طالب:
وعلـم  وأنه مطلوب �طلب ما هو وسیلة �الحقیقة، فإن علم العر�یة، أو علم الناسخ والمنسـوخ،

لمـاء د جمیـع العاألسباب، وعلم المكي والمدني، وعلم القراءات، وعلم أصـول الفقـه، معلـوم عنـ
�كــون  ه �عـض النــاس وسـیلًة أ�ًضـا والأنهـا معینـة علـى فهــم القـرآن، وأمـا غیـر ذلــك، فقـد �عـدُّ 

 .كذلك"
وجـه؛  قد �قول قائل: إن التار�خ ال بد منه للمفسر، ال بد من معرفة علم التأر�خ للمفسر. وهـذا لـه

عــین علــى فهــم هــذه الحــوادث ألن اإلخبــار فــي القــرآن عــن األمــم الماضــیة، معرفــة علــم التــار�خ �
 وهذه القصص.

لكـــن مـــا الـــذي ُیـــدخل علـــم الطـــب أو علـــم الهندســـة أو علـــم الكـــالم أو الفلســـفة فـــي علـــم التفســـیر  
 َلـى ِظـلٍّ إِ {اْنَطِلُقوا عن القرآن:  إن هذه األمور تصدّ  :و�جعلونه مما �عین على فهم القرآن؟ لو قیل

ثـل ، ما �عـرف مههذا الهندسة، الهندسة تعین على فهم ]، قال:٣٠[المرسالت:  ِذي َثَالِث ُشَعٍب}
 هذا إال مهندس! 

 :طبیــب! ثــم �قــول �فهــم هــذه الجملــة إال أن ]، مــا �مكــن٣١[األعــراف:  {َوُ�ُلــوا َواْشــَرُ�وا َوَال ُتْســِرُفوا}
 امـل هـاتین اآلیتـین فیهإن القرآن �له ال بد فیـه مـن معرفـة الطـب والهندسـة، حتـى علـى سـبیل تنـزُّ 

 ا. ل، هل �حتاج إلى الطب والهندسة في جمیع القرآن؟ أبدً ء من علم الهندسة على سبیل التنزُّ شي
ــم مــن الهیئــة  ــم الهیئــة، �قــول: مــا �مكــن أن تتفكــر فــي الســماوات واألرض إال وأنــت عنــدك عل عل

 ،كیــف تســتطیع أن تتفكــر. األعرابــي الــذي ال �قــرأ وال �كتــب إذا اضــطجع فــي فراشــهفوالفلــك، و�ال 
وسـعتها ومـا  ،لیس بینه و�ین السماء حجاب ونظر جعل �قلب نظره و�صره في السـماء واألرضو 

ــ إن  :ر وهــو ال �قــرأ وال �كتــب؟ فكیــف �قــالعلیهــا ومــا فیهــا، أال �ســتفید مــن هــذا النظــر وهــذا التفكُّ
 الذي ال �عرف علم الهیئة والفلك ال �مكن أن �فهم القرآن؟! 

َفَلـْم {أَ زي فـي جعـل علـم الهیئـة وسـیلًة إلـى فهـم قولـه تعـالى: "كمـا تقـدم فـي حكا�ـة الـرا طالب:
َماِء َفْوَقُهْم َ�ْیَف َبَنْیَناَهـا َوَز�َّنَّاَهـا َوَمـ ]. وزعـم ابـن رشـد ٦: [ق ْن ُفـُروٍج}ِمـا َلَهـا َیْنُظُروا ِإَلى السَّ

 ..الحكیم في �تا�ه"
{َأَفَلـْم �خاطـب أمیـین:  -ل وعـالجـ-هل هذا �حتاج إلى هیئة أو شيء مما یتعلـق �علـم الفلـك؟ هللا 

َماِء َفْوَقُهْم َ�ْیَف َبَنْیَناَها َوَز�َّنَّاَهـا َوَمـا َلَهـا ِمـْن ُفـُروٍج} ] تحتـاج إلـى علـم فلـك؟ ٦[ق:  َیْنُظُروا ِإَلى السَّ
�ـه ؤوا �ِهللا ما تحتاج إلى علم فلك، الذي �قول قائلهم �ـأمور مضـحكة، عـالم مـن علمـاء الفلـك جـا
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ـــوات  ـــه: �یـــف تحـــدِّ فـــي القن ـــون ل دون �الســـنوات الضـــوئیة وال تحـــددون و�ســـألونه عـــن أمـــور، �قول
 ادنا �السـنوات المعروفـة عنــد النـاس مــا وجـدنا أوراًقــ�السـنوات المعروفـة عنــد النـاس؟ �قــول: لـو حــدّ 

تصــل إلــى مكــة  :تحتمــل األصــفار التــي نر�ــدها ونحــدد بهــا، فثانیــة ضــوئیة �عــدونها مســافة �قــول
 ما أدري �م ملیون مرة!  ،الضوئیة وترجع �الثانیة

لـى لكـن األمـر أهـون مـن ذلـك. القـرآن ُأنـزل ع ،الناس أعداء لما �جهلون، نحن ال نفهم هذا الكالم
 م؟ وقادوا العالم �ه، فهل نحتاج إلى مثل هذا الكال ،واستفادوا منه ،أمة ال �قرءون وال �كتبون 

ونصــف تر�لیــون ســنة! �عنــي قیــام الســاعة، ســأل ســائل: �ــم �قــي علــى خــراب العــالم؟ قــال: اثنــین 
ا. وهــي ال �علمهــا إال هللا. هــذا شــيء ســمعته أنــا. قــال: فمــا رأ�ــك فــي بــوالن؟ قــال: إمــام مــن أئمتنــ

قــال: �قــول: تقــوم الســاعة فــي ألفــین واثنــي عشــر، �عنــي �عــد ســنتین ونصــف؛ ألنــه فــي آخــر ســنة 
سنتین ونصف، وهـذا اثنـین تر�لیـون تسعة أو شيء من هذا. �م بینهم من صفر في التقدیر؟ هذا 

 ؟ قال: هذا رأ�ه. ةي عشر تإنها تقوم سنة اثن :ونصف! قال: لكن فالن �قول
لـوم وال زمـام، ومـع ذلـك ُتقـرر علـى أنهـا ع ،وال خطـام لهـا ،وال دلیـل لهـا ،كلها أمور ال أسـاس لهـا

�مثــل  »�تــهوأفطــروا لرؤ  ،صــوموا لرؤ�تــه«و�عــارض بهــا النصــوص الشــرعیة، �عارضــون  ،قطعیــة
فكیــف ُ�ســتدل �قــول واحــد بــدخول شــهر رمضــان وقــد یهــم وقــد  ،هــذه العلــوم، �قــول: إنهــا قطعیــات

�حصــــل خطــــأ أو ال  أن �خطــــئ، وعلومنــــا قطعیــــة ال تخطــــئ، �عنــــي مــــن مالیــــین الســــنین �مكــــن
مرنـا أن نصـوم لرؤ�تـه وقـد قـال الثقـة إنـه �حصل. نحن مطالبون بـنص، �شـرع، بـدین نتـدین �ـه، أُ 

ا فنتیجتنــا شــرعیة، وال ننظــر إلــى مــا وراء ذلــك، ولســن ،تهــى اإلشــكال، هــذه مقــدمتنا شــرعیةرآه، ان
 . عان�هللا المست ]،٧[الطالق:  {َال ُ�َكلُِّف للااَُّ َنْفًسا ِإالَّ َما آَتاَها}مطالبین �أكثر من هذا: 

كمـة ة والح"وزعم ابن رشد الحكیم في �تا�ه الذي سماه �فصل المقـال فیمـا بـین الشـر�ع طالب:
إال  من االتصـال، أن علـوم الفلسـفة مطلو�ـة، إذ ال ُ�فهـم المقصـود مـن الشـر�عة علـى الحقیقـة

 .بها، ولو قال قائل: إن األمر �الضد مما قال، لما َ�ُعَد في المعارضة"
"لمـا أن هذه األمور، �عني لو قال قائل �ضد ذلك، أن هذه األمور تعوقه عن فهم الكتـاب والسـنة 

 . هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، و �ُعد"
ا، "وشاهد ما بین الخصمین شأن السلف الصالح في تلك العلوم، هـل �ـانوا آخـذین فیهـ طالب:

 لك النبـيقهم �فهـم القـرآن، �شـهد لهـم بـذأم �انوا تار�ین لها أو غافلین عنها؟ مع القطع بتحقّ 
ــم أنــواع أخــر والجــمّ  ملسو هيلع هللا ىلص �عرفهــا مــن زوال هــذه  الغفیــر، فلینظــر امــرؤ أیــن �ضــع قدمــه، وَث
 .األمور"
 ."زاول"
 ."وَثم أنواع أخر �عرفها من زاول هذه األمور" : أحسن هللا إلیك.طالب
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عـي أنهـا ممـا �حتـاج إلیـه المف سـر، نعم. �عرفها، وَثم أمور أخرى �حتاجهـا المفسـر، وأمـور أخـر ادُّ
 . في الحقیقة عوائق عن فهم القرآن وهي

مـن قتـل ممن زاول هذه األمور، وال ینبئك مثل خبیـر، فـأبو حامـد  "وَثم أنوع أخر �عرفها طالب:
 .هذه األمور خبرًة، وصرح فیها �البیان الشافي في مواضع من �تبه"

یمـة قواقتحم غمراتها، وولج فیها ولوًجا �قوة، لكنه لم �ستطع التخلص منها، �عد أن عرف أنهـا ال 
ي: شـــیخنا أبـــو حامـــد بلـــع الفلســـفة، أو بلـــع لهــا، فمـــا اســـتطاع أن یـــتخلص منهـــا. �قـــول ابـــن العر�ـــ

الفالســفة، �عنــي رؤســاؤهم �لهــم �مــا عنــدهم مــن علــم، وأراد أن یتقیــأهم فمــا اســتطاع. أمــور خطــرة 
ا، �عني شبه تعلق �القلوب، ما �لٌّ   . یوفق الجتثاثها والتخلص منها جد�

 .......  طالب:
تـى صـرح أنـه �مـوت علـى سـتطاع، حتاب وأناب، لكن هل استطاع أن یتخلص من الفلسفة؟ مـا ا

 . دین العجائز
"وقسم هو مأخوذ من جملته من حیث هو �الم، ال من حیـث هـو خطـاب �ـأمر أو نهـي  طالب:

سـول أو غیرهما، بل من جهة ما هو هو، وذلك ما فیـه مـن داللـة النبـوة، وهـو �ونـه معجـزًة لر 
یة، تؤخـذ منـه األحكـام الشـرع، فإن هذا المعنى لیس مأخوًذا من تفاصیل القرآن �ما ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ا فیـه إذ لم تنص آ�اته وسوره على ذلك مثل نصها على األحكام �األمر والنهـي وغیرهمـا، و�نمـ
 ."التنبیه على التعجیز أن �أتوا �سورة مثله، وذلك ال �ختص �ه شيء من القرآن دون شيء

ولــو قصــرت مثــل ســورة �عنــي  ،أول مــا ُتحــدوا �مثلــه، ثــم �عشــر ســور، ثــم �ســورة، وال أقــل مــن ذلــك
ز الكوثر. أما تحدیهم �آ�ة، فتقدم أنه لـم �حصـل ذلـك؛ ألن مـن اآل�ـات مـا ال �مكـن أو مـا ال �عجـ

] فـي ٢١ثر: [المـد {ُثمَّ َنَظـَر}]، و�قي أن هذه اآل�ة: ٢١[المدثر:  {ُثمَّ َنَظَر}عنه المخاطب، مثل: 
ن �قــوم غیرهــا مقامهــا، وهــذا وجــه وقبــل مــا ســیأتي ال �مكــن أ ،مكانهــا وفــي موقعهــا �عــد مــا تقــدم

 . یهااإلعجاز ف
ه ّبـن"وال سورة دون سورة، وال نمط منه دون آخر، بل ماهیته هي المعجـزة لـه، حسـبما  طالب:

لـه آمـن عطي من اآل�ـات مـا مثما من األنبیاء نبي إال أُ «: -علیه الصالة والسالم-علیه قوله 
، فــأرجو أن أكــون أكثــرهمعلیــه البشــر، و�نمــا �ــان الــذي أوتیتــه وحًیــا أوحــ وم یــتا�ًعــا  اه هللا إلــيَّ

 ."»القیامة
، عصـا ألنه �اٍق إلى یوم القیامة، ومعجز إلى یوم القیامة، لكن معجزات األنبیـاء انتهـت �انتهائهـا

 موسى �قیت �عده؟ 
 .ال طالب:

 -علیــه الســالم-مــا �قیــت، و�ــذلك �ــل اآل�ــات التــي بهــرت قومــه، و�ــذلك الطــب فــي عهــد عیســى 
ذي آمن علیه من آمن من البشر بهذه المعجزة من إحیاء الموتى و�براء األكمـه واألبـرص، لكنـه ال
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�اقیة إلى قیام الساعة حتى ُیرفـع  -علیه الصالة والسالم-انتهى �انتهائه. ولما �انت معجزة نبینا 
 . ا هو الواقع �ما في حدیث اإلسراءفي آخر الزمان، �ان المتوقع أنه أكثر تبًعا، وهذ

، -معلیـه الصـالة والسـال-"فهو بهیأته التـي أنزلـه هللا علیهـا دال علـى صـدق الرسـول  طالب:
 .وفیها عجز الفصحاء اللُُّسن"

 نعم. 
 ؟أم �الضم  طالب:

 ."اللُُّسن"
تـاج ًزا ال �ح"اللُُّسن والخصماء اللُّد عن اإلتیان �مـا �ماثلـه أو یدانیـه، ووجـه �ونـه معجـ طالب:

لـك، الموضـع؛ ألنـه �یفمـا ُتصـور اإلعجـاز �ـه، فماهیتـه هـي الدالـة علـى ذإلى تقر�ره فـي هـذا 
یـه ، فهذا القسم أ�ًضـا ال نظـر فملسو هيلع هللا ىلصفإلى أي نحو منه ِملت، دلَّك ذلك على صدق رسول هللا 

 هنا، وموضعه �تب الكالم. 
ق وقســم هــو مــأخوذ مــن عــادة هللا تعــالى فــي إنزالــه، وخطــاب الخلــق �ــه، ومعاملتــه لهــم �ــالرف

لهـم  ى مـن جعلـه عر�ی�ـا یـدخل تحـت نیـل أفهـامهم، مـع أنـه المنـزه القـد�م، و�ونـه تنـزلوالحسن
رف �التقر�ــب والمالطفــة والتعلــیم فــي نفــس المعاملــة �ــه، قبــل النظــر إلــى مــا حــواه مــن المعــا

ي والخیرات، وهذا نظر خارج عما تضـمنه القـرآن مـن العلـوم، و�تبـین صـحة األصـل المـذ�ور فـ
 .أصل التخلق �صفات هللا واالقتداء �أفعاله" كتاب االجتهاد، وهو

فیما �مكن التخلق �ه واالتصاف �ه؛ ألن هناك صفات ال تلیـق �ـالمخلوق، فـال �جـوز التخلـق بهـا 
واالتصــاف بهــا. أمــا مــا �شــترك فیــه المخلــوق مــع الخــالق، و�ــل لــه مــا �خصــه و�لیــق �ــه مــن هــذه 

"وهـو . ولـذلك �كـون جبـاًرا متكبـًرا، وهكـذان أن الصفات، المخلوق مطالب �الرحمة، لكنه منهي ع
 . لیس على إطالقه أصل التخلق �صفات هللا واالقتداء �أفعاله"

فلنـذ�ر  "و�شتمل على أنواع من القواعـد األصـلیة والفوائـد الفرعیـة، والمحاسـن األدبیـة، طالب:
 منها أمثلًة �ستعان بها في فهم المراد؛ فمن ذلك: 

ِبیَن ا ُمَعــذِّ {َوَمـا ُ�نَّــودل علــى ذلـك إخبــاره تعــالى عـن نفســه �قولــه:  عـدم المؤاخــذة قبـل اإلنــذار،
ــى َنْبَعــَث َرُســوًال} خالفــة إال �عــد ]، فجــرت عادتــه فــي خلقــه أنــه ال یؤاِخــذ �الم١٥[اإلســراء:  َحتَّ

 .]"٢٩ [الكهف: }َیْكُفْر {َفَمْن َشاَء َفْلُیْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفلْ إرسال الرسل، فإذا قامت الحجة علیهم 
 الالم الم األمر. {َفْلُیْؤِمْن}

زاء مثلـه. ومنهـا: اإلبـالغ ج] ولكل ٢٩[الكهف:  {َفَمْن َشاَء َفْلُیْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَیْكُفْر}" طالب:
ى فــي إقامــة الحجــة علــى مــا خاطــب �ــه الخلــق، فإنــه تعــالى أنــزل القــرآن برهاًنــا فــي نفســه علــ

مـن المعجـزات مـا فـي �عضـه  -علیـه الصـالة والسـالم-صحة مـا فیـه، وزاد علـى یـدي رسـوله 
 الكفا�ة. 
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یهم تعجیــل المعانــدین �العــذاب، مــع تمــادومنهــا: تــرك األخــذ مــن أول مــرة �الــذنب، والحلــم عــن 
 .على اإل�ا�ة والجحود �عد وضوح البرهان، و�ن استعجلوا �ه"

هـل للظـالم م� -جـل وعـال-]، ولكـن هللا ٧٧[األعـراف:  {اْئِتَنـا ِ�َمـا َتِعـُدَنا}�عني و�ن طلبوه من هللا: 
 . حتى إذا أخذه لم �فلته

�ــر مــا ا فــي المــواطن التــي ُ�حتــاج فیهــا إلــى ذِ "ومنهــا: تحســین العبــارة �الكنا�ــة ونحوهــ طالــب:
 .ُ�ستحى"

 "ُ�ستحیا".
[النسـاء:  لنَِّسـاَء}ا{َأْو َالَمْسـُتُم "إلى ِذ�ر ما ُ�ستحیا من ِذ�ره في عادتنا، �قولـه تعـالى:  طالب:

َقْت ِ�َكِلَمـاِت َر�َِّهـا َوَصـدَّ  وِحَنـارُ یـِه ِمـْن {َوَمْرَ�َم اْبَنَت ِعْمَراَن الَِّتي َأْحَصـَنْت َفْرَجَهـا َفَنَفْخَنـا فِ ]، ٤٣
 .]١٢[التحر�م:  َوُ�ُتِبِه َوَ�اَنْت ِمَن اْلَقاِنِتیَن}

 .]"٧٥[المائدة:  {َكاَنا َ�ْأُكَالِن الطََّعاَم}وقوله:  
 م، لكـن هـذا �نا�ـة عمـا یترتـبألنـه مـا هـو �الـذم فـي �ونـه �ـأكالن الطعـا ..ومن الزم أكـل الطعـام

 . علیه
ح السـبیل فـي مقطـع الحـق، وحضـر وقـت التصـر�ح �مـا ینبغـي التصـر�ح "حتى إذا وضـ طالب:

َ َال َ�ْســَتْحِیي َأْن َ�ْضــرِ �ــه، فــال بــد منــه، و�لیــه اإلشــارة �قولــه:  ــَثًال {ِإنَّ للااَّ ــا َ�ُعوَضــَب َم ــا  َم ًة َفَم
}]، ٢٦[البقرة:  َفْوَقَها} ُ َال َ�ْسَتْحِیي ِمَن اْلَحقِّ  ]. ٥٣[األحزاب:  {َ�للااَّ
فــي  : التــأني فــي األمــور، والجــري علــى مجــرى التثبــت، واألخــذ �االحتیــاط، وهــو المعهــودومنهــا

َلـْوَال {نجوًما في عشر�ن سنًة، حتى قال الكفـار:  ملسو هيلع هللا ىلصحقنا، فلقد ُأنزل القرآن على رسول هللا 
َل َعَلْیِه اْلُقـْرآُن ُجْمَلـًة َواِحـَدًة} ن: [الفرقـا َت ِ�ـِه ُفـَؤاَدَك}ِلَك ِلُنَثبِّـ{َكـذَ ]، فقـال هللا: ٣٢[الفرقـان:  ُنزِّ

]. وفي ١٠٦[اإلسراء:  }اُه َتْنِز�ًال َنزَّْلنَ {َوُقْرآًنا َفَرْقَناُه ِلَتْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث وَ ]، وقال: ٣٢
لیـه، إهذه المدة �ان اإلنذار یترادف، والصراط �ستوي �النسبة إلى �ـل وجهـة و�لـى �ـل محتـاج 

لـدعاء، ن الدخول فـي اإلسـالم �عـد عشـر سـنین أو أكثـر ُبـدئوا �ـالتغلیظ �اوحین أبى َمن أبى مِ 
 .رع الجهاد لكن على تدر�ج أ�ًضا، حكمًة �الغًة، وترتیًبا �قتضیه العدل واإلحسانفشُ 
ین، ودخل الناس فیـه أفواًجـا، ولـم یبـق لقائـل مـا �قـول؛ قـبض هللا    بیـه إلیـهنحتى إذا �مل الدِّ

لحمـد المحجة، واشتد ُأسُّ الدین، وقوي عضـده �أنصـار هللا، فللـه اوقد �انت الحجة، ووضحت 
 .كثیًرا على ذلك"

نــه ووضــحه، مــا �قــي مــن أمــر الــدین شــيء إال و�یَّ  -علیــه الصــالة والســالم-أي لمــا ُقــبض النبــي 
و�كمـــال  ،لتمـــام مهمتـــه -جـــل وعـــال-وأدى األمانـــة، فقبضـــه هللا  ،ونصـــح األمـــة ،أوضـــح المحجـــة

جــل -هــذا فــي أتباعــه: �ــل مــن وصــل إلــى المنزلــة التــي أُعــدت لــه �قبضــه هللا الــدین. وقــل مثــل 
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ل لــه: قــف، ، أتباعــه علــى هد�ــه ودینــه ودعوتــه �ــالعلم والعمــل، إذا بلــغ المنزلــة خــالص قیــ-وعــال
 . انتهى. �هللا المستعان

ن یَّ بــ"ومنهــا: �یفیــة تــأدب العبــاد إذا قصــدوا �ــاب رب األر�ــاب �التضــرع والــدعاء، فقــد  طالــب:
قر�ـر عـن مساق القرآن آداً�ا اسُتقرئت منه، و�ن لم یـنص علیهـا �العبـارة، فقـد أغنـت إشـارة الت

مشیرة ـ(�ا) البالتصر�ح �التعبیر، فأنت ترى أن نداء هللا للعباد لم �أت في القرآن في الغالب إال 
 .إلى ُ�عد المنادي؛ ألن صاحب النداء منزَّه عن مداناة العباد"

ــِإنِّي َقِر�ــٌب ُأِجیــبُ رشــه �ــائن مــن خلقــه، ودعــاؤهم لــه واحتیــاجهم إلیــه: علــى ع فهــو مســتوٍ  َدْعــَوَة  {َف
اِع} ، فهــو ]، والغالــب أن الــدعاء مــن الخلــق بــدون (�ــا) التــي ُتشــعر بنــداء البعیــد١٨٦[البقــرة:  الــدَّ

{َ�ـا َأیَُّهـا ]، ٢١ة: ر [البقـ {َ�ـا َأیَُّهـا النَّـاُس}]، ٥٦[العنكبـوت:  {َ�ـا ِعَبـاِدَي}قر�ب، لكن في ندائـه لهـم: 
 . ]، إلى آخره١٥٣[البقرة:  الَِّذیَن آَمُنوا}

بـــاد، "إال بــــ(�ا) المشـــیرة إلـــى ُ�عـــد المنـــادي؛ ألن صـــاحب النـــداء منـــزه عـــن مـــداناة الع طالـــب:
ب ، أتــى �ــأمور تســتدعي قــر موصــوف �التعــالي عــنهم واالســتغناء، فــإذا قــرر نــداء العبــاد للــرب

 منها: : اإلجا�ة
ل النداء المشیر إلى قرب المنادى، وأنه حاضـر مـع المنـادي غیـر غافـل عنـه، فـد إسقاط حرف

 .على استشعار الراغب هذا المعنى؛ إذ لم �أت في الغالب إال (ر�ُّنا)"
 "(ر�َّنا)".
ــا} {َر�ََّنــا]، ٢٨٦[البقــرة:  {َر�ََّنــا َال ُتَؤاِخــْذَنا}(ر�َّنــا) �قولــه: إال " طالــب: ــْل ِمنَّ ]، ١٢٧[البقــرة:  َتَقبَّ

ـي َنــَذْرُت َلــَك َمــا ِفــي َ�ْطِنــي} [البقــرة:  ْیــَف ُتْحــِي اْلَمــْوَتى}{َربِّ َأِرِنــي �َ ]، ٣٥[آل عمــران:  {َربِّ ِإنِّ
٢٦٠"[. 

كمــا جــاء فــي آخــر أو أواخــر آل عمــران، فــي آخــر آل عمــران: ر�نــا ر�نــا ر�نــا، تكــرر ذلــك خمــس 
لعلــم مــنهم ار جمــع مــن أهــل ]، ولــذا قــرَّ ١٩٥ران: [آل عمــ {َفاْســَتَجاَب َلُهــْم َر�ُُّهــْم}مــرات، ثــم قــال: 

نــــه حــــري رهــــا خمــــس مــــرات، فإو�رَّ  ،القرطبــــي وغیــــره: أن الــــداعي إذا دعــــا بهــــذه الصــــیغة (ر�َّنــــا)
 . �اإلجا�ة، �هللا المستعان

فكـأن  "ومنها: �ثرة مجيء النداء �اسم الـرب المقتضـي للقیـام �ـأمور العبـاد و�صـالحها، طالب:
نا علــى ونؤ شــأُنه التر�یــة والرفــق واإلحســان، قــائًال: �ــا مــن هــو المصــلح لشــ العبــَد متعلِّــق �مــن

، اإلطــالق أتــم لنــا ذلــك �كــذا، وهــو مقتضــى مــا یــدعو �ــه، و�نمــا أتــى اللهــم فــي مواضــع قلیلــة
 ولمعاٍن اقتضتها األحوال. 

ـَراَط ٥ُن ({ِإ�َّـاَك َنْعُبـُد َوِ��َّـاَك َنْسـَتِعیومنها: تقد�م الوسیلة بین یـدي الطلـب، �قولـه:  ) اْهـِدَنا الصِّ
ــا}]، ٦، ٥[الفاتحــة:  اْلُمْســَتِقیَم} َنــا آَمنَّ ــا ِ�َمــا َأْنَزْلــَت}]، ١٦[آل عمــران:  {َر�ََّنــا ِإنَّ [آل  {َر�ََّنــا آَمنَّ

ْوَن {َر�ََّنا ِإنََّك آَتْیـَت ِفْرَعـ]، ١٩١[آل عمران:  {َر�ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َ�اِطًال ُسْبَحاَنَك}]، ٥٣عمران: 
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] إلـى ٢١[نـوح:  {َربِّ ِإنَُّهْم َعَصْوِني َواتََّبُعـوا َمـْن َلـْم َیـِزْدُه...}]، ٨٨اآل�ة [یونس:  َوَمَألَُه ِز�َنًة}
{َوِ�ْذ َیْرَفُع ِإْبَراِهیُم اْلَقَواِعـَد ِمـَن اْلَبْیـِت َوِ�ْسـَماِعیُل ]، ٢٨[نوح:  {َوَال َتِزِد الظَّاِلِمیَن ِإالَّ َتَباًرا}قوله: 

ْل ِمنَّا}رَ  ]. إلـى غیـر ذلـك مـن اآلداب التـي تؤخـذ مـن مجـرد التقر�ـر، ومـن ١٢٧[البقرة:  �ََّنا َتَقبَّ
ذلك أشـیاء ُذكـرت فـي �تـاب االجتهـاد فـي االقتـداء �األفعـال والتخلـق �الصـفات تضـاف إلـى مـا 

وع هنا، وقد تقدم أ�ًضا منه جملة في �تاب المقاصـد. والحاصـل أن القـرآن احتـوى مـن هـذا النـ
، من الفوائـد والمحاسـن التـي تقتضـیها القواعـد الشـرعیة علـى �ثیـر �شـهد بهـا شـاهد االعتبـار

 و�صححها نصوص اآل�ات واألخبار.
ـ كر، وهو الـذي نبَّ ن نصـوص ه علیـه العلمـاء، وعَرفـوه مـأخوًذا مـوقسم هو المقصود األول �الذِّ

لعلوم ایه، وذلك أنه محتٍو من الكتاب منطوقها ومفهومها، على حسب ما أداه اللسان العر�ي ف
أحـــدها: معرفـــة المتوجـــه إلیـــه، وهـــو هللا المعبـــود  :علـــى ثالثـــة أجنـــاس هـــي المقصـــود األول

 سبحانه. 
 والثاني: معرفة �یفیة التوجه إلیه. 

 .والثالث: معرفة مآل العبد لیخاف هللا �ه و�رجوه"
یـف �ـان منـه أخـوف، ثـم �عـد ذلـك �ألنه متى �ان العبد �اهلل أعـرف  ؛"معرفة المتوجه إلیه"نعم، 

عاء وأن ال یـدعو �مـا ال �جـوز لـه الـد ،یتوجه إلى هللا؟ و�یـف یـدعو هللا؟ نعـم. أن �علـم �مـا یـدعو
و�ن  ،�ــه مــن إثــم أو قطیعــة رحــم، ثــم �عــد ذلــك �عــرف مآلــه، و�عــرف أنــه إن أطاعــه فمآلــه الجنــة

 . يو�جتنب النواه ،ك یلتزم �األوامرعصى فمآله إلى النار، و�ذل
 "وهذه األجناس الثالثة داخلة تحـت جـنس واحـد هـو المقصـود، عبـر عنـه قولـه تعـالى: طالب:

ْنَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدوِن}  .]"٥٦[الذار�ات:  {َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ
 . نعم.-جل وعال-الذي هو الهدف من خلق الجن واإلنس، وهو تحقیق العبود�ة هلل  "المقصود"

ول ال ة هــي المطلــوب األول، غیــر أنــه ال �مكــن إال �معرفــة المعبــود؛ إذ المجهــ"فالعبــاد طالــب:
 مــر ونــاهٍ ومــن جملــة المعرفــة �ــه أنــه آ-وال ُ�قصــد �عبــادة وال �غیرهــا، فــإذا ُعــرف  ،ُیتوجــه إلیــه

، فجـيء توجه الطلب، إال أنـه ال یتـأتى دون معرفـة �یفیـة التعبـد -وطالب للعباد �قیامهم �حقه
ل ولمــا �انــت النفــوس مــن شــأنها طلــب النتــائج والمــآالت، و�ــان مــآل األعمــا �ــالجنس الثــاني.

عائــًدا علــى العــاملین، �حســب مــا �ــان مــنهم مــن طاعــة أو معصــیة، وانجــر مــع ذلــك التبشــیر 
قامـة، واإلنذار فـي ذ�رهـا؛ أتـى �ـالجنس الثالـث موضـًحا لهـذا الطـرف، وأن الـدنیا لیسـت بـدار إ

 ."و�نما اإلقامة في الدار اآلخرة
نعم. �ل ینتظر، �ل ینتظر دار القرار، و�قاؤه في هذه الدنیا �سیر، وهي دار ممر ولیست �مقـر؛ 
ولذا لما قیل لإلمـام أحمـد: لمـاذا ال تغیـر هـذا النعـل، �ـأنهم رأوه غیـر مناسـب �اإلمـام؟ قـال: نعـل 

عـن هـذا دون نعل حتى نصل إلى دار القرار. و�عض الشیوخ المعاصر�ن قیل له: لماذا ال تخرج 
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البیت وهو غیر الئق �ك؟ بیت رث وقد�م و�ذا؟ قال: لـیس هـذا هـو البیـت، نحـن نعمـر اآلن بیًتـا 
 . مة، �عني القبر، �هللا المستعانعسى هللا أن یوصلنا �ستر وسال

فـي  "فاألول یدخل تحته علم الـذات والصـفات واألفعـال، و�تعلـق �ـالنظر فـي الصـفات أو طالب:
ا دین علمی�ـألنها الوسائط بین المعبود والعباد، وفي �ل أصل ثبت للـ ؛واتاألفعال النظر في النب

الثـاني: كان أو عملی�ا، و�تكمل بتقر�ـر البـراهین، والمحاجـة لمـن جـادل خصـًما مـن المبطلـین. و 
واحـد  �شتمل على التعر�ف �ـأنواع التعبـدات مـن العبـادات والعـادات والمعـامالت، ومـا یتبـع �ـل

ــالمعروف والنهــي عــن  منهــا مــن المكمــالت، ــات، وجامعهــا األمــر � ــواع فــروض الكفا� وهــي أن
 .المنكر والنظر فیمن �قوم �ه"

ألن األمــر �ــالمعروف أمــر �اإلتیــان �الواجبــات، والنهــي عــن المنكــر نهــي عــن انتهــاك المحرمــات، 
 وانتفـــى ارتكـــاب المحرمـــات تمـــت الســـعادة للفـــرد والمجتمـــع، نعـــم، ،فـــإذا تحقـــق اإلتیـــان �الواجبـــات

وتســـاهل فـــي النهـــي عـــن  ،�خـــالف مـــا ُیـــدعى إلیـــه الیـــوم وُ�تبنـــى مـــن إضـــعاف لألمـــر �ـــالمعروف
 . ، وهذا فیه �ِهللا الفساد الذر�عالمنكر
ة ومـا "والثالث: یدخل في ضمنه النظر في ثالثة مواطن: الموت ومـا یلیـه، و�ـوم القیامـ طالب:

ن عـب والترهیـب، ومنـه اإلخبـار �حو�ه، والمنزل الـذي �سـتقر فیـه. ومكمـل هـذا الجـنس الترغیـ
ــرر هــذا تلخــص مــن ــالهم. و�ذا تق ــه حاصــل أعم ــا أداهــم إلی ــاجین والهــالكین وأحــوالهم، وم  الن

ثالثـة  مجموع العلوم الحاصلة في القرآن اثنا عشر علًما، وقد حصرها الغزالي في سـتة أقسـام؛
 منها هي السوابق واألصول المهمة، وثالثة هي توا�ع ومتممة. 

 لى معرفةعثالثة اُألَول، فهي تعر�ف المدعو إلیه، وهو شرح معرفة هللا تعالى، و�شتمل فأما ال
وذلـك  الذات والصفات واألفعال، وتعر�ف طر�ق السلوك إلى هللا تعـالى علـى الصـراط المسـتقیم،
ل إلیـه، �التحلیة �األخالق الحمیدة، والتز�یة عن األخالق الذمیمة، وتعر�ف الحال عنـد الوصـو

 ل على ذ�ر حالي النعیم والعذاب، وما یتقدم ذلك من أحوال القیامة. و�شتم
یــاء، وأمــا الثالثــة اُألخــر، فهــي تعر�ــف أحــوال المجیبــین للــدعوة، وذلــك قصــص األنبیــاء واألول

جــة وســره الترغیــب، وأحــوال النــاكبین وذلــك قصــص أعــداء هللا، وســره الترهیــب، والتعر�ــف �محا
یــه عل -لنبــيا �مــا ُینــزَّه عنــه، وِذ�ــر ائغــة، وتشــتمل علــى ِذ�ــر هللالكفــار �عــد حكا�ــة أقــوالهم الز 

كــار عاقبــة الطاعــة والمعصــیة، وســره فــي جنبــة ا -الصــالة والســالم لباطــل �مــا ال یلیــق �ــه، وادِّ
 .والتحذیر"

 ."التحذیر"
 "التحــذیر واإلفضـــاح، وفــي جنبـــة الحــق التثبیـــت واإل�ضــاح، والتعر�ـــف �عمــارة منـــازل طالــب:

 .�یفیة أخذ اُألْهبة والزاد"الطر�ق، و 
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ى و�حتـاج إلـى زاد، �حتـاج إلـ ،ألن الطر�ـق طو�ـل وشـاق ؛"التعر�ف �عمـارة منـازل الطر�ـق"نعـم. 
عمــارة، الطر�ــق لــو تمشــي فــي مفــازة لــیس فیهــا مــا �عینــك علــى قطــع الطر�ــق، فــازة افتــرض آالف 

تـاج ي منها ما ینو�ك ومـا تحبدون بلدان وقرى وأشیاء تمر علیها وفنادق وأشیاء تشتر  متراتالكیلو 
إلیــه، تتصــور هــذا الطر�ــق أن تعــیش؟ ال بــد مــن التعر�ــف �عمــارة منــازل الطر�ــق، �عنــي إذا فتحــوا 

ووجـد فیـه محطـات، یهمـك هـذا  ،خط�ا بین بلـدین هـو �مئـات الكیلـوات، مـائتین ثالثمائـة خمسـمائة
 صـلك، فمـاذا عـن الطر�ـق الـذيالطر�ق وتحتاط له وتأخذ معك الزاد الذي �كفیك والبنز�ن الذي یو 

  ؟تحتاج فیه إلى زاد یبلغك إلى المنازل األخیرة ،و�له دحض ومزلة ،هو مفاوز �ثیرة
وهـذه  "ومعناه محصول ما ذ�ـره الفقهـاء فـي العبـادات والعـادات والمعـامالت والجنا�ـات، طالب:

راط لمعــاد، والصــاألقسـام الســتة تتشــعب إلــى عشــرة، وهــي: ِذ�ـر الــذات، والصــفات، واألفعــال، وا
ار، اجـة الكفـالمستقیم، وهو جانب التحلیة والتز�یة، وأحوال األنبیاء، واألولیاء، واألعـداء، ومح

 .وحدود األحكام"
 وسلم على البشیر. ، اللهم صلِّ كوسلم على عبدك ورسول اللهم صلِّ 

  أحسن هللا إلیك....... طالب:
 هكذا قال أهل العلم، واالستقراء یدل على هذا.

 .......  الب:ط
مــن نصــوص الكتــاب والســنة (ر�نــا)، وفــي الحــدیث الصــحیح حــدیث أبــي ذر قــال:  ءهــذا االســتقرا

ید�ـه إلـى «، إلـى أن ذ�ـر جمیـع األسـباب، »وذ�ر الرجل �طیل السفر أشـعث أغبـر �مـد ید�ـه...«
 .»السماء: �ا رب �ا رب

 .......  طالب:
 فامتنعت اإلجا�ة. ،، لكن المانع موجودنعم

 .......  :طالب
 ، هذا األصل.نعم

 


