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 نعم.
 أحسن هللا إلیك. طالب:

 أما �عد،، الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا 
لمعـاني ا"فصل: فكل ما �ـان مـن  إتماًما للمسألة الثامنة: -رحمه هللا تعالى-�قول الشاطبي  

 .العر�یة التي ینبني فهم القرآن"
 "ال"، "ال".

المنـازع و "ال ینبني فهم القرآن إال علیها؛ فهـو داخـل تحـت الظـاهر. فالمسـائل البیانیـة  طالب:
 .البالغیة ال َمْعَدَل بها"

 ال َمْعِدل"."
ْجَعــْل {�َ "ال َمْعــِدَل عــن ظــاهر القــرآن، فــإذا ُفهــم الفــرق بــین (ضــیق) فــي قولــه تعــالى:  طالــب:

ًقا َحَرًجـا} [هـود:  ِه َصـْدُرَك}{َوَضـاِئٌق ِ�ـ]، و�ـین (ضـائق) فـي قولـه: ١٢٥[األنعـام:  َصْدَرُه َضیِّ
 ا َأیَُّهـا الَّـِذیَن َ�َفـُروا}{َ�ـ]، أو ١٠٤بقـرة: [ال {َ�ا َأیَُّهـا الَّـِذیَن آَمُنـوا}]. والفرق بین النـداء بــ١٢

ــاُس}]، و�ــین النــداء بـــ٧[التحــر�م:  ــا النَّ ــي آَدَم}{َ�ا بَ ]، أو بـــ٢١[البقــرة:  {َ�ا َأیَُّه [األعــراف:  ِن
بقــرة: [ال َذْرَتُهْم}ْم َأَأْنــ{ِإنَّ الَّــِذیَن َ�َفــُروا َســَواٌء َعَلــْیهِ ]. والفــرق بــین تــرك العطــف فــي قولــه: ٢٦
قـد تقـدم  ]، و�الهما٦ [لقمان: {َوِمَن النَّاِس َمْن َ�ْشَتِري َلْهَو اْلَحِدیِث}]، والعطف في قوله: ٦

[الشـعراء:  ْثُلَنـا}{َمـا َأْنـَت ِإالَّ َ�َشـٌر مِ علیه وصف المؤمنین. والفرق بین تر�ه أ�ًضا في قولـه: 
 .]"١٨٦[الشعراء:  ا}{َوَما َأْنَت ِإالَّ َ�َشٌر ِمْثُلنَ ]، و�ین اآل�ة األخرى: ١٥٤

لغـة بهذا یبین لنا أهمیة معرفة العر�یة �جمیع فروعهـا االثنـي عشـر لمر�ـد فهـم القـرآن؛ ألنـه نـزل 
-جـل وعـال-العرب. هناك دقائق ولطائف في فنون العر�یة ال یهتدي إلیها، حتى في �تاب هللا 

قــد یترتــب علــى نــه ؛ ألوطالــب القــرآن �حتــاج إلیهــا �لهــا ، إال مــن عــرف هــذه العلــوم مجتمعــة،
 . حرف بیان واختالف �بیر في المعنىالخالف في 

ن قولـه: مـ]، والنصـب فیمـا قبلـه ٦٩[هـود:  {َقاَل َسـَالٌم}"والفرق بین الرفع في قوله:  طالب:
 .]"٦٩[هود:  {َقاُلوا َسَالًما}

الوا قبــل ]، قــ٦٩ [هــود: {َقــاَل َســَالٌم}قــالوا: ســالم إبــراهیم أبلــغ مــن ســالم المالئكــة، ســالم إبــراهیم: 
ذا قیل: سالم ]، فما الذي دعاه یرفع وهم ینصبون؟ ولما٦٩[هود:  {َقاُلوا َسَالًما َقاَل َسَالٌم}ذلك: 

 إبراهیم أبلغ من سالم المالئكة؟ 
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 .]٦٩ [هود: {َقاَل َسَالٌم}] منصوب، ٦٩[هود:  {َقاُلوا َسَالًما}ال ال، من اللفظ، 
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 مفعول مطلق أصله الفعل. {َسَالًما} طالب:
 أصله الفعل، تكون جملة فعلیة، معنى الجملة فعلیة، والمرفوع؟

 .اسمیة طالب:
اســم، فالجملــة اســمیة، وال شــك أن الجملــة االســمیة، نعــم الفعلیــة تــدل علــى تجــدد الحــدوث، لكــن 

 . الدوام، فهو أبلغ من هذه الحیثیةاالسمیة تدل على 
ُهْم َطاِئفٌ ا ِإَذا مَ {ِإنَّ الَِّذیَن اتََّقوْ "والفرق بین اإلتیان �الفعل في التذ�ر من قوله:  طالب:  ِمـَن سَّ

ْیَطاِن َتَذكَُّروا} {َفـِإَذا مـن قولـه:  ]، و�ین اإلتیان �اسم الفاعل فـي اإل�صـار٢٠١[األعراف:  الشَّ
ــْم ُمْبِصــُروَن} ــین (إذا) ٢٠١[األعــراف:  ُه ــالى]. أو ُفهــم الفــرق ب ــه تع ــِإَذا : و(إن) فــي قول {َف

َئٌة َ�طَّ  [األعــراف:  ْن َمَعــُه}ِ�ُموَســى َوَمــ یَّــُرواَجــاَءْتُهُم اْلَحَســَنُة َقــاُلوا َلَنــا َهــِذِه َوِ�ْن ُتِصــْبُهْم َســیِّ
 . "{ِإْن}، والمستقبل مع {ِإَذا}�الماضي مع  {ُتِصْبُهْم}و {َجاَءْتُهُم}]، و�ین ١٣١

زم مــن حیــث المعنــى، أمــا مــن حیــث اإلعــراب ال تجــزم. والعكــس فــي الفــرق بــین (إذا) أنهــا للجــ
 ،وال جزم فیها من حیث المعنى. مثل هذا یتنبه له طالب العلم ،(إن)، تجزم من حیث اإلعراب

 أنا إن شككتموني وجدتموني 
 و�ذا جزمت فإنني لم أجزم        أنا إن شككت وجدتموني جازًما 

َئٌة �ِ ُتِصـْبهُ  َذْقَنا النَّاَس َرْحَمًة َفِرُحوا ِبَها َوِ�نْ {َوِ�َذا أَ طالب: "و�ذلك قوله:  َمْت َأْیـِدیِهْم ْم َسـیِّ َمـا َقـدَّ
 �عــد (ِإْن). {َ�ْقَنُطــوَن}و�عـد (ِإَذا)  {َفِرُحــوا}]، مــع إتیانــه �قولـه: ٣٦[الـروم:  ِإَذا ُهـْم َ�ْقَنُطــوَن}

لــى عذا حصــل ُفِهــَم ذلــك �لــه وأشــباه ذلــك مــن األمــور المعتبــرة عنــد متــأخري أهــل البیــان، فــإ
 .ترتیبه في اللسان"
 "حصل َفْهُم ذلك".

 "فــإذا حصــل َفْهــُم ذلــك �لــه علــى ترتبیــه فــي اللســان العر�ــي، فقــد حصــل َفهــم ظــاهر طالــب:
 .القرآن"

ــم الــذي یر�ــد مثــل هــذه المباحــث مــن مباحــث البیــان والمعــاني والبــد�ع  لكــن یبقــى أن طالــب العل
أو �قـرأ فـي �تـب المتـأخر�ن؟ �عنـي  ،الغة، هل �قرأ في �تـب المتقـدمینأ�ًضا المعروفة �فنون الب

مثـل مـا قیـل فــي الحـدیث، ومثـل مـا قیــل فـي الفقـه، قیــل قبـل ذلـك �لـه فــي البالغـة. �عنـي الثــورة 
علـــى طرائـــق المتـــأخر�ن، ســـواء �انـــت فـــي التفقــــه أو فـــي إثبـــات النصـــوص، هـــل هـــذه طر�قــــة 

قبــل ذلــك �لــه فــي علــوم البالغــة، �انــت الدراســة تــدور  قیــل ،المتقــدمین وهــذه طر�قــة المتــأخر�ن
مفتـاح العلــوم للسـكاكي وتلخیصـه للقزو�نـي وشــروح التلخـیص والحواشـي وغیرهــا.  ،حـول المفتـاح

ولـم تعـِط َملكـة بالغیـة، فـال  ،جاء من یثور على هـذه الكتـب و�قـول: إن هـذه زادت الفـن تعقیـًداو 
ب أســرار البالغــة ودالئــل اإلعجــاز والمثــل الثــائر، بــد أن نقــرأ فــي �تــب المتقــدمین، نقــرأ فــي �تــ
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كتـب المتقـدمین النثر�ــة التـي لـیس فیهــا قواعـد وضـوا�ط وأمثلــة، أنـت أكثـر مــن القـراءة فـي �تــبهم 
 تحاكیهم. لكن طالب مبتدئ �قال له مثل هذا الكالم؟

واعــد �عنــي نظیــر مــا قلنــا فــي علــوم الحــدیث ونظیــر مــا قلنــا فــي التفقــه ونظیــر، ُ�مــرن علــى ق 
 ،قهیـةوتـر�ط �القاعـدة، ومثلهـا القواعـد الف ،مضبوطة ومحررة ومتقنة �أمثلتها، وتشرح هذه األمثلة

�م ومثل قواعد أي فن من الفنون. ثم �عد ذلك إذا ضبط هذه القواعد التي اعتمـدها المتـأخرون یـد
 ط لـه خطاًمـاأما أن یبدأ في �ـالم المتقـدمین فـي �ـالم عـائم مـا �ضـب ،النظر في �الم المتقدمین

دمین؟! �قرأ في األصل؟ تقول له: اقـرأ فـي �تـب المتقـ وماذاوال یدري  ،وال عنده قاعدة ،وال ذماًما
جاز، ما طالًبا في المرحلة المتوسطة أو الثانو�ة وتقول له: اقرأ أسرار البالغة ودالئل اإلع �عني

ص دة فـي التلخـیقواعـد الموجـو المقصـود. لكـن لـو قـرأ هـذه ال مـا�فهم شیًئا، �قـرأ و�نتهـي مـا یـدري 
 ثَّل علیها �أمثلة من الكتاب والسـنة، ور�ـط ذلـك �النصـوص، ثـم أدام النظـروشروحه وحواشیه، م

 . قدمین منهم؛ فحینئذ یتعلم و�تمرن في �تب أهل البالغة والمت
عـالى: "ومن هنا حصل إعجاز القرآن عنـد القـائلین �ـأن إعجـازه �الفصـاحة، فقـال هللا ت طالب:

ْلَنـا َعَلـى َعْبـِدَنا َفـْأُتوا ِ�ُسـورَ {َو�ِ  ـا َنزَّ ] اآل�ـة، وقـال ٢٣قـرة: [الب ِمْثِلـِه} ٍة ِمـنْ ْن ُ�ْنُتْم ِفـي َرْ�ـٍب ِممَّ
ِن اْسـَتَطْعُتْم ِمـْن ُدوِن  َواْدُعـوا َمـَتَرَ�ـاتٍ {َأْم َ�ُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفـْأُتوا ِ�َعْشـِر ُسـَوٍر ِمْثِلـِه ُمفْ تعالى: 

لــى هــذا ع]، وهــو الئــق أن �كــون اإلعجــاز �الفصــاحة ال �غیرهــا؛ إذ لــم یؤتــوا ١٣ود: [هــ للااَِّ}
وا وقلـو�هم ن الهیـة عـ التقدیر إال من �اب ما �ستطیعون مثله في الجملة، وألنهـم ُدعـوا وُتحـدُّ

تـي �ـه معناه الباطن الذي هو مـراد هللا مـن إنزالـه، فـإذا عرفـوا عجـزهم عنـه، عرفـوا صـدق اآل
 ، وهو �اب التوفیق والفهم لمراد هللا تعالى. وحصل اإلذعان

و�ـــل مـــا �ـــان مـــن المعـــاني التـــي تقتضـــي تحقیـــق المخاَطـــب بوصـــف العبود�ـــة، واإلقـــرار هلل 
د �الشـواه �الر�و�یة؛ فذلك هو الباطن المراد والمقصود الـذي ُأنـزل القـرآن ألجلـه. و�تبـین ذلـك

 .المذ�ورة آنًفا
َ َقْرًضـا َحَسـًنا َفیُ {َمـْن َذا اومن ذلك أنـه لمـا نـزل:    ا َ�ِثیـَرًة}َلـُه َأْضـَعافً  َضـاِعَفهُ لَّـِذي ُ�ْقـِرُض للااَّ

لحـدیث، ]، قال أبو الدحداح: إن هللا �ر�م استقرض منا ما أعطانـا، هـذا معنـى ا٢٤٥[البقرة: 
ــت الیهــود:  ــاُء}وقال ــُن َأْغِنَی ــٌر َوَنْح َ َفِقی ــي الدحــف]، ف١٨١[آل عمــران:  {ِإنَّ للااَّ ــُم أب داح هــو ْه

 .الفقه، وهو الباطن"
 . متكلم فیها عند أهل العلم ومضعفةمع أن قصة أبي الدحداح 

حــداح: ْهــُم أبــي الدحــداح هــو الفقــه، وهــو البــاطن المــراد، وفــي روا�ــة قــال أبــو الد"ففِ  طالــب:
 ."-علیه الصالة والسالم-�ستقرضنا وهو غني؟ فقال 

، �فتح الفاء، َفْعٌل قیاس المصدر المؤ  "َفْهم"  ."َفْهم"دى من ذي ثالثة �َردَّ َردَّ
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حــداح: "فَفْهــُم أبــي الدحــداح هــو الفقــه، وهــو البــاطن المــراد، وفــي روا�ــة قــال أبــو الد طالــب:
 وفـي الحـدیث. »نعـم؛ لیـدخلكم الجنـة«: -علیه الصـالة والسـالم-�ستقرضنا وهو غني؟ فقال 

 .لغني"م ُحمل استقراض الرب اقصة، وَفهم الیهود لم یزد على مجرد القول العر�ي الظاهر، ث
 ؟ ]، لو یتعامل مع اللفظ الظاهر من الذي �حتاج قرض١٧[التغابن:  {ِإْن ُتْقِرُضوا للااََّ}

 .المضطر طالب:
]، تعـاملوا ١٨١[آل عمـران:  {ِإنَّ للااََّ َفِقیـٌر}المحتاج والفقیر هو الذي �حتاج من �قرضـه، فقـالوا: 

 -جـل وعــال-هـم �عرفـون هللا فالنیـة وقـبح فــي الطو�ـة، و�ال مـع اللفـظ مـع أنهـم عنــدهم خبـث فـي 
ــا التَّــْوَراَة ِفیَهــا ُهــًدى َوُنــوٌر}مــن خــالل مــا أنزلــه إلــیهم:  كــن الضــالل ال ل]، ٤٤دة: [المائــ {ِإنَّــا َأْنَزْلَن

 . نها�ة له وال حد له
. ومـن ذلك "ثم ُحمل استقراض الرب الغني على استقراض العبد الفقیر، عافانا هللا من طالب:

 كًرا لمـاشـذلك أن العبادات المأمور بها؛ بـل المـأمورات والمنهیـات �لهـا إنمـا ُطلـب بهـا العبـد 
ــه:  ــرى قول ــه، أال ت ــه علی ــم هللا � ــاَر وَ أنع ــْمَع َواْألَْ�َص ــُم السَّ ــَل َلُك ــ{َوَجَع ــاْألَْفِئ ــُكُروَن}َدَة َلَعلَُّك  ْم َتْش

 .]"٩[السجدة:  {َقِلیًال َما َتْشُكُروَن}]، وفي األخرى: ٧٨[النحل: 
ولـــو أن «غنـــي عـــن عبـــادة المطیـــع، وال �ضـــره وال �ضـــیره معصـــیة العاصـــي:  -جـــل وعـــال-هللا 

، »أولكــم وآخــر�م و�نســكم وجــنكم �ــانوا علــى أتقــى قلــب رجــل مــنكم مــا زاد ذلــك فــي ملكــي شــیًئا
إنمــا هــي «، »ملكــي شــیًئالــو �ــانوا علــى أفجــر قلــب رجــل مــنكم مــا نقــص ذلــك مــن «و�المقابــل: 

 . ، �ما في الحدیث القدسي»أعمالكم أحصیها لكم وأوفیها لكم
"والشــكر ضــد الكفــر، فاإل�مــان وفروعــه هــو الشــكر، فــإذا دخــل المكلــف تحــت أعبــاء  طالــب:

ل �اطنـه علـى التمـام، و  �ن هـو التكلیف بهذا القصد، فهو الذي فهم المراد من الخطاب، وحصَّ
 .َفَهَم من ذلك"

 ."ِهمَ فَ "
 "َفِهَم من ذلك مقتضى عصمة ماله ودمه فقط، فهذا خارج عن المقصـود، وواقـف مـع طالب:

 .ظاهر الخطاب"
لُیعصـم  ؛إذا قصد �االستجا�ة الظاهرة عصمة دمه وماله فقال: هذا منافق، استجاب في الظاهر

 ؤمن. ومـن ردهدمه وماله. وأما إن استجاب �اطنه وظاهًرا، فهم المقصود وآمن �ه؛ فهذا هو المـ
 . هذا هو الكافرفة ظاهًرا و�اطًنا؛ �الكلی

{َفاْقُتُلوا اْلُمْشِرِ�یَن َحْیُث َوَجْدُتُموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصـُروُهْم َواْقُعـُدوا َلُهـْم ُ�ـلَّ "فإن هللا قال:  طالب:
ـَالَة َوآَتـُوا]، ثم قال: ٥[التو�ة:  َمْرَصٍد} [التو�ـة:  الزََّكـاَة َفَخلُّـوا َسـِبیَلُهْم} {َفِإْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

]. فالمنافق إنما فهم مجـرد ظـاهر األمـر مـن أن الـدخول فیمـا دخـل فیـه المسـلمون موجـب ٥
لتخلیة سبیلهم، فعملوا على اإلحراز من عوادي الدنیا، وتر�ـوا المقصـود مـن ذلـك، وهـو الـذي 
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إذا �انـت الصـالة ُتشـعر �ـإلزام الشـكر بینه القرآن من التعبد هلل والوقوف على قـدم الخدمـة، فـ
�الخضــوع هلل والتعظــیم ألمــره، فمــن دخلهــا عر��ــا مــن ذلــك �یــف ُ�عــد ممــن فهــم �ــاطن القــرآن؟ 

 .و�ذلك إذا �ان له ماٌل حاَل علیه الحول"
وأدى األر�ـــان  ،وصـــلى مـــع النـــاس ،وقـــل مثـــل هـــذا فـــي الفـــروع، �عنـــي مـــن دخـــل إلـــى المســـجد

قلبــه ممــا ُ�طلــب منــه مــن خشــیة و�خبــات وحضــور قلــب  هرة، وخــالوالواجبــات فــي صــورتها الظــا
مر وتــدبر لمــا �ســمع وتــدبر لمــا �قــرأ؛ مثــل هــذا مــن هــذا النــوع، ال �ســتفید �ثیــًرا، و�ن �ــان ال یــؤ 

�اإلعــادة، لكــن انتفاعــه �صــالته قلیــل، وقــد ال �خــرج منهــا �شــيء، قــد �خــرج �العشــر، �حســب مــا 
نََّمـا {إِ ]، ٨ة: [البینـ {َذِلَك ِلَمْن َخِشَي َر�َُّه}مرد إلى القلب. �حضر من قلبه من خشیة. فالمعول وال

 . ]٢٨[فاطر:  َ�ْخَشى للااََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء}
ن مـ"و�ذلك إذا �ان له مال حال علیه الحول، فوجب علیـه شـكر النعمـة ببـذل الیسـیر  طالب:

یـف  ذلـك، �راًرا من أدائها ال قصد لـه إالالكثیر، عوًدا علیه �المز�د، فوهبه عند رأس الحول ف
فس، ال �كون شاكًرا للنعمة؟ و�ذلك من ُ�ضار الزوجة لتنفكَّ له من المهر على غیر طیـب الـن

ِ َفــَال ُ�عــد عــامًال �قولــه تعــالى:   یَمــا اْفَتــَدْت ِ�ــِه}فِ  َعَلْیِهَمــا  ُجَنــاحَ {َفــِإْن ِخْفــُتْم َأالَّ ُ�ِقیَمــا ُحــُدوَد للااَّ
ًســا  ِمْنــُه َنفْ {َفــِإْن ِطــْبَن َلُكــْم َعــْن َشــْيءٍ ]، حتــى �جــري علــى معنــى قولــه تعــالى: ٢٢٩[البقــرة: 

لمعنـى، وألن مـن ا]. وتجـري هاهنـا مسـائل الحیـل أمثلـة لهـذا ٤[النسـاء:  َفُكُلوُه َهِنیًئـا َمِر�ًئـا}
من وقف و  فهم �اطن ما ُخوطب �ه لم �حتْل على أحكام هللا حتى ینال منها �التبدیل والتغییر،
 .مع مجرد الظاهر غیر ملتِفت إلى المعنى المقصود، اقتحم هذه المتاهات البعیدة"

ال ســیما فــي العقــود، تجــده �كتفــي �ــأن تكــون صــورة العقــد صــحیحة، والبــاطن فیــه  ،وهــذا �ثیــر
احتیــال علــى محــرم، ومــن احتــال لیســتحلها للحــرام، هــذه حیــل الیهــود �مــا صــنعوا یــوم الســبت، 

رعیة حـرام هـذه الحیـل الشـجعلوا الحرام في الظاهر حالًال، والذي یتحایل لترك ال تحایلوا على أن
 . المطلو�ة
لكتـاب "و�ذلك تجري مسائل المبتدعة أمثلًة أ�ًضا، وهـم الـذین یتبعـون مـا تشـا�ه مـن ا طالب:

م الخلق في دین هللا �قـول:  ، �هللابتغاء الفتنة وابتغاء تأو�له، �ما قال الخوارج لعلي: إنه حكَّ
{ِ لمـؤمنین، فهـو إًذا أمیـر ا]، وقالوا: إنه محـا نفسـه مـن إمـارة ٥٧[األنعام:  {ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ هللَِّ

 ُموَن}ْوٌم َخِصـ{َبـْل ُهـْم َقـالكافر�ن. وقالوا البـن عبـاس: ال تنـاظروه، فإنـه ممـن قـال هللا فـیهم: 
 .]"٥٨[الزخرف: 

ـــا  ـــالوا: إن علی� ـــق"نعـــم. ق ـــم الخل ـــاب "حكَّ ـــول:  -جـــل وعـــال-هللا، �هللا  �كت  }ُم ِإالَّ هللَِّ {ِإِن اْلُحْكـــ�ق
رف ثالـث. ، ما فیه ط"إًذا هو أمیر الكافر�ن"، "محا نفسه من إمارة المؤمنین"]، و٥٧[األنعام: 

 هي؟  ماوالمسألة الثالثة، 
 لم �أخذ الغنائم. طالب:



 
 

 

 
 
 

٧  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٧ 

 ؟ ماذا
 لم �غتنم؟ طالب:

 ؟ ماذا
 لم �غنم؟ طالب:

 م؟ ال. هي الغنائ
 .......  طالب:

 ؟ نعم
 .......  طالب:
 .السبي طالب:

]، حینمـا یـؤتى �حكـم ٥٧[األنعـام:  {ِإِن اْلُحْكـُم ِإالَّ هللَِّ}نعم، لم َ�ْسِب، لم َ�ْسِب، لـم َ�ْسـِب. طیـب، 
 هللا و�طبقه مخلوق، صار الحكم للمخلوق أو للخالق؟ 

 .للخالق طالب:
ـم عـدلین فـي للخالق، واستدل علیـه ابـن عبـاس فـي ال تحكـیم فـي صـید الحـرم أو المحـرم، أن ُ�حكِّ

ـم عـدول ثقـات علمـاء فـي إراقـة دمـاء المسـلمین؟! والحكـم �لـه هلل؛ ألن  كـم حأرنب بدرهم وال ُ�حكَّ
، "محــــا نفســــه مــــن إمــــارة المــــؤمنین"هللا ال �قـــوم بنفســــه، ال بــــد أن �قــــوم �الرجـــال. أمــــا �ونــــه 

علیـــه الصـــالة -ة لكـــن االســـم، �مـــا تنـــازل النبـــي للمصـــلحة، هـــو مـــا تنـــازل عـــن حقیقـــة اإلمـــار 
: ب، قـالوا: مـا نعـرف أنـك رسـول هللا، اكتـ»مـن محمـد عبـد هللا ورسـوله«في الحدیبیـة:  -والسالم

 ، هل تنازل عن الرسالة؟ »اكتب«من محمد بن عبد هللا، لو نعرف أنك... قال: 
 .ال طالب:

 ال، نعم. 
 } َخِصــُمونَ {َبــْل ُهــْم َقــْومٌ إنــه ممــن قــال هللا فــیهم: "وقــالوا البــن عبــاس: ال تنــاظروه، ف طالــب:

 .]"٥٨[الزخرف: 
نعــم. عنــده قــوة حجــاج وجــدال، لمــاذا؟ ألنــه عنــده نصــوص �عتمــد علیهــا و�حــتكم إلیهــا و�فهمهــا، 

لوا على ابن ]، نزَّ ٥٨[الزخرف:  {َبْل ُهْم َقْوٌم َخِصُموَن}وعنده سرعة في الجواب والرد، هم قالوا: 
 . آل�ة، نسأل هللا العافیةاس هذه اعب

 ْعُیِنَنــا}{َتْجــِري ِ�أَ "و�مــا زعــم أهــل التشــبیه فــي صــفة البــاري حــین أخــذوا �ظــاهر قولــه:  طالـب:
ــِدیَنا}]، ١٤[القمــر:  ــْت َأْی ــا َعِمَل ــِمیُع اْلَبِصــ]، ٧١[�ــس:  {ِممَّ ــَو السَّ ]، ١١[الشــورى:  یُر}{َوُه

ــــْوَم اْلقِ  ــــا َقْبَضــــُتُه َی ــــِة}{َواْألَْرُض َجِمیًع مــــوا م٦٧[الزمــــر:  َیاَم قتضــــاه �القیــــاس علــــى ]، وحكَّ
 .المخلوقین، فأسرفوا ما شاءوا"
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 لـئال ؛فیـهنللخالق، فهذه صفات المخلوقین، فیلزم من ذلك  او�دً  او�صرً  انعم. قالوا: إذا أثبتنا عینً 
ـــذي أثبتهـــا لنفســـه  ـــالمخلوق. لكنـــه هـــو ال ـــه -جـــل وعـــال-نشـــبه الخـــالق � ـــى مـــا یلیـــق �جالل ، عل

إن أول زمـرة «، و�ذا قیـل: -سـبحانه وتعـالى-مته، فللمخلوق ما یناسبه وللخـالق مـا �خصـه وعظ
 ، هل یلزم من ذلك المطا�قة التامة؟»تدخل الجنة على صورة القمر

 .ال طالب:
 ،مــا یلــزم. وهــذا فــي المخلوقــات، فكیــف بــین الخــالق والمخلــوق؟ و�ذا �ــان للمخلــوق، لإلنســان یــد

وللفیــل یــد، هــل الیــد هــذه متشــابهة؟ �عنــي هــل یلــزم مــن إثبــات یــد  ،وللبعوضــة یــد ،وللجمــل یــد
المخلــوق أن نشــبهه بیــد الفیــل؟ ال، لكــل مخلــوق مــا �خصــه، و�ذا �ــان هــذا فــي المخلوقــات وهــي 

وأنهـــا �لهـــا مخلوقـــة ُمحَدثـــة موجـــودة �عـــد أن �انـــت  ،تشـــترك فـــي القاســـم المشـــترك وهـــو الخلـــق
 والمخلوق؟ معدومة، فكیف �النسبة �ما بین الخالق 

م الَخلق في دینه في قولـه:  طالب: َوا َعـْدٍل  ِ�ـِه ذَ {َ�ْحُكـمُ "فلو نظر الخوارج أن هللا تعالى قد حكَّ
]؛ ٣٥ســاء: [الن ْن َأْهِلَهــا}ِمــ{َفــاْ�َعُثوا َحَكًمــا ِمــْن َأْهِلــِه َوَحَكًمــا  :]، وقولــه٩٥[المائــدة:  ِمــْنُكْم}

، وأنـه مـن جملـة لما فع ] غیر منافٍ ٥٧[األنعام:  }{ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ هللَِِّ لعلموا أن قوله:  لـه علـيٌّ
 .علي" حكم هللا، فإن تحكیم الرجال یرجع �ه الحكم هلل وحده، فكذلك ما �ان مثله مما فعله

لــى نعــم. قــد �قــال إن حكــم الرجــال فــي أحكــام القبائــل واألعــراف القبلیــة التــي ال ترجــع وال تــأوي إ
أن حكمهــم ســاء قبائــل وعشــائر جهــال عــوام ُ�حــتكم إلــیهم، ال شــك ال تعــود إلــى شــرع، رؤ  ،شــرع

 . ُحكم �غیر ما أنزل هللا
میــر أ"ولــو نظــروا إلــى محــو االســم مــن أمــر ال �قتضــي إثباتــه لضــده، َلَمــا قــالوا: إنــه  طالــب:

ي ] فــ١١ى: [الشــور  {َلــْیَس َ�ِمْثِلــِه َشــْيٌء}قــت معنــى قولــه: الكــافر�ن، وهكــذا المشــبهة لــو حقَّ 
 .ت المذ�ورة لفهموا بواطنها، وأن الرب منزه عن سمات المخلوقین"اآل�ا

وقفـــت علـــى �تـــاب تلخـــیص االســـتغاثة لشـــیخ اإلســـالم الـــرد علـــى البكـــري، وهـــو  ،بهـــذه المناســـبة
-رحمـه هللا-مكتوب فیه: لشیخ اإلسالم أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم ابن تیمیـة الحرانـي 

 تب: الكفار.ة المبتدعة مسح (اإلسالم) و�وهو من غال ،، وجاء صاحب النسخة
 أعوذ �اهلل! طالب:

 سح (رحمه) و�اتب: لعنه.ل (شیخ اإلسالم): شیخ الكفار، وم�عني بد
 أعوذ �اهلل! طالب:

ه: من �اب أنه إذا ُرفع لفظ ُوضع غیره، مثـل مـا َرفـع علـي أمیـر المـؤمنین ووضـع الخـوارج مكانـ
 . أمیر الكافر�ن، ولكل قوم وارث



 
 

 

 
 
 

٩  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٩ 

طن "وعلى الجملة، فكل من زاغ ومال عن الصـراط المسـتقیم، فبمقـدار مـا فاتـه مـن �ـا :طالب
وصـادف الصـواب، فعلـى مقـدار مـا حصـل لـه مـن  ،القرآن فهًما وعلًما، و�ل من أصاب الحق

 .فهم �اطنه"
 بر�ة، �كفي.

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.
 


