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 هذا �سأل عن طبعات البخاري و�قیة الكتب الستة من أجل الحفظ؟
وأجیــب عنهــا فــي مناســبات  ،فــي الموقــع �لهــا، نعــم. هــي موجــودة فــي الموقــع �لهــا ةهــي موجــود

 ........ .كثیرة
 .نعم طالب:
 .طیب

 أحسن هللا إلیك.  طالب:
 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا.

عـت فـي "فصـل: وقـد وق إتماًمـا للمسـألة التاسـعة: -رحمه هللا تعـالى-أما �عد، فیقول المؤلف 
ي ن تفاسـیُر مشـكلة �مكـن أن تكـون مـن هـذا القبیـل، أو مـن قبیـل البـاطن الصـحیح، وهـالقرآ

 .منسو�ة"
كـون �واعتماد المتصوفة وغالتهم علیهـا، أو  ،إما أن تكون من اإلشارة التي تقدمت اإلشارة إلیها

 ،مإن للقرآن ظهر و�طن. وقلنا سا�ًقا: إن �ان المقصود المنطوق والمفهو  :من الباطن الذي قیل
 فهو �اطل. نعم.  ،فهذا صحیح، و�ن �ان المقصود ما وراء ذلك من تفاسیر الباطنیة

لـك "وهي منسو�ة ألناس من أهل العلم، ور�ما ُنسب منها إلى السلف الصـالح. فمـن ذ طالب:
]، ١[غـــافر:  {حـــم}], و ١[األعـــراف:  {المـــص}]، و ١[البقـــرة:  {الـــم}فـــواتح الســـور نحـــو: 

منهـا مـا �ظهـر جر�انـه علـى مفهـوم صـحیح، ومنهـا مـا لـیس �ـذلك، ونحوها ُفسرت �أشـیاء، 
لیـه صـلى هللا ع-أن ألف: هللا، والم: جبر�ل، ومـیم: محمـد  {الم}فینقلون عن ابن عباس في 

 .. وهذا إن صح في النقل فمشكل"-وسلم
 . -رضي هللا عنهما-صح عن ابن عباس مع أنه ال �

 .في �الم العرب هكذا مطلًقا""ألن هذا النمط من التصرف لم یثبت  طالب:
 . -علیه الصالة والسالم-عن النبي  صح نقله وال

فـي فقالـت "و�نما أتى مثله إذا دل علیه الدلیل اللفظي أو الحالي، �ما قـال: قلـت لهـا ق طالب:
 .قاف"

 . �عني وقفت
یس لـ {الـم}ي "وقال: قالوا جمیًعا �لهم بالفا، وقال: وال أر�د الشـر إال أن تـا. والقـول فـ طالب:

نـه مـن أل  ؛هكذا، وأ�ًضا فال دلیل من خارج یدل علیه؛ إذ لو �ان له دلیل القتضت العادة نقله
ر و�قصد تفهیم معنـاه.  لمـا لـم و المسائل التي تتوفر الدواعي على نقلها لو صح أنه مما �فسَّ

ر یثبت شيء من ذلك، دل على أنه من قبیـل المتشـابهات، فـإن ثبـت لـه دلیـل یـدل علیـه صـی
 .إلیه"
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�عنــي فــي الحــروف المقطعــة التــي افتتحــت بهــا أوائــل �عــض الســور خــالف طو�ــل ألهــل العلــم، 
وذ�رهــا المفســرون فــي مطــوالتهم، واختصــر �عضــهم علــى قولــه: هللا أعلــم �مــراده، علــى أنهــا مــن 
المتشــا�ه. ومــنهم مــن �قــول: إنهــا مــن �ــاب التحــدي وأن القــرآن مؤلَّــف مــن هــذه الحــروف التــي 

ا وتنطقــون بهــا وتتعــاملون بهــا فــي �المكــم، فــانظموا مــن القــرآن مــن هــذه الحــروف مــا تعرفونهــ
م تعارضون �ه هذا القرآن، ائتوا �مثله، �عشر سور مـن مثلـه، �سـورة مـن مثلـه، مـا اسـتطاعوا. فلـ

ــذا قــل أن تجــد آ�ــة �عــد الحــروف المقطعــة إال وتــتكلم عــن القــرآن:  ــم (�ســتطیعوا؛ ول  ) َذِلــكَ ١{ال
 . ]٢، ١[البقرة:  }اْلِكَتابُ 
ل  طالب: جـنس �"وقد ذهب فر�ق إلى أن المـراد اإلشـارة إلـى حـروف الهجـاء، وأن القـرآن منـزَّ

 �علـم الهذه الحروف وهي العر�یة، وهو أقرب من األول، �ما أنه ُنقل أن هـذه الفـواتح أسـرار 
 المـراد ة إلـى أنتأو�لها إال هللا، وهو أظهر األقوال، فهي من قبیـل المتشـابهات، وأشـار جماعـ

ـیر مــا یـدل علــى هــذا المعنـى، وهــو قــول  بهـا أعــدادها تنبیًهـا علــى مــدة هـذه الملــة، وفــي السِّ
 .ها"�فتقر إلى أن العرب �انت تعهد في استعمالها الحروف المقطعة أن تدل بها على أعداد

 َ�ْغَتـًة}{سـبعین، و] ١[البقرة:  {الم} �قابله، و اوأن لكل حرف رقمً  ،مَّل�عني �ما �قال �حساب الجُ 
ـــْأِتیُكمْ ] ألـــف وأر�عمائـــة وســـبعة، واســـتدلوا بهـــذا علـــى أن قیـــام الســـاعة ١٨٧[األعـــراف:   ِإالَّ {َال َت

- ] �عني ألـف وأر�عمائـة وسـبعة، �حسـاب الجمَّـل. وهـذا �ـالم �اطـل. هللا١٨٧[األعراف:  َ�ْغَتًة}
: -جــل وعــال -ى عــن نفســه�مــا ذ�ــر أنــه �ــاد أن ُ�خفــي علــم وقــت قیــام الســاعة حتــ -جــل وعــال

عـن  -لمصـلى هللا علیـه وسـ-]، مع أنه أخفاها، ولما سأل جبر�ـل النبـي ١٥[طه:  {َأَكاُد ُأْخِفیَها}
 متى قیامها؟ متى تقوم الساعة؟ قال: لیس...

 .»ما المسئول« طالب:
ي ، أفضل الخلـق وأفضـل المالئكـة �قولـون هـذا الكـالم، و�ـأت»ما المسئول �أعلم بها من السائل«

 �ـالم ال �مكـن أن �مشـي وال هإنها ألف وأر�عمائة، وقیـل: ألـف وأر�عمائـة وسـبعة. وفیـ :من �قول
ن ااثنـ -ذ�رنـاه سـا�ًقا -إنـه �قـي علـى خـراب العـالم عنـد قیـام السـاعة :علـى المجـانین، حتـى قیـل

�خــرب العــالم ســنة ألفــین واثنــي عشــر.  ،الســاعة :فلكــي ونصــف تر�لیــون ســنة، وقــال واحــد ثــانٍ 
عــام ألفــین  ،ن ونصــفاســنت �ــاقٍ  ،�قــول هــذا الكــالم ؟ دقــائق؟! �عنــي �ــان�ــم اي الفــرق بینهمــ�عنــ

ونتائجــه  ،إن علــم الفلــك منضــبط :اثنــین ونصــف تر�لیــون. و�قولــون  �قــول: واثنــي عشــر، وهــذاك
لد، ما و  :والفلكي �قول ،ولو شهد مائة من الثقات أنهم رأوا الهالل ،وال �مكن أن یتخلف ،قطعیة

ونتائجه قطعیة، و�أتینا من �بارهم من �قـول: اثنـین ونصـف  ،�اطل؛ ألن �المه قطعي مكالمهف
 تر�لیون أو اثنین ونصف سنة، �هللا المستعان.

أحـــد �علـــم متـــى تقـــوم  هـــل بـــدالئل قطعیـــة، هـــذا هـــوس، �عنـــي التعـــرض لشـــيء محســـوم ومنتـــهٍ  
 -علیهمـا السـالم-�ـل هذا محسـوم منتهـي، إذا �ـان محمـد وجبر  ،الساعة؟ هذا مقطوع مجزوم �ه
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ألـف وأر�عمائـة؟ غیـر  لمـاذاأر�عمائـة؟  �بـفن، �جیئنا مـن �قـول: ألـف وأر�عمائـة، طیـب اال �علم
] ألـف وأر�عمائـة وسـبعة ١٨٧[األعراف:  {َ�ْغَتًة}ألف وأر�عمائة وسبعة، هذه على حساب الجمل 

الدقـة!  انظـر، »أجرإنما مثلكم ومثل من �ـان قـبلكم �مثـل مـن اسـت«�الحساب، وألف وأر�عمائة: 
كمثل من استأجر أجیًرا إلى نصف النهار بدینار، ثم استأجر أجیـًرا إلـى وقـت العصـر بـدینار، «

خمــس  ،، قــالوا: وقــت العصــر الخمــس»ثــم اســتأجر أجیــًرا مــن وقــت العصــر إلــى غــروب الشــمس
ن لهـم یـأ المدة، فدلیل علـى أن مـدة هـذه األمـة خمـس مـدة العـالم، والعـالم سـبعة آالف سـنة. مـن

 سبعة آالف سنة؟ 
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

وخمســــها ألــــف وأر�عمائــــة، خــــالص مــــدة هــــذه، نتــــائج دقیقــــة محــــددة  ،العــــالم ســــبعة آالف ســــنة
یــن؟ هللا المســتعان. �عنــي انشــغال أمضــبوطة متقنــة، ولمــا ســنة ألــف وأر�عمائــة قامــت الســاعة، 

اعة قـالوا مثـل هـذا الكـالم، مـن ینتسـب إلـى العلـم تـب فـي أشـراط السـمـن � مشكلة أنالاإلنسان، 
 عم. من أهل هذه الملة. �عني انشغال اإلنسان �ما ال �مكن الوصول إلیه سفه، �هللا المستعان. ن

صـحاب "ور�ما ال یوجد مثل هذا لها البتة، و�نمـا �ـان أصـله فـي الیهـود حسـبما ذ�ـره أ طالب:
 .السیر. فأنت ترى هذه األقوال"

ــَك اْلِكَتــاُب}١{الــم (�قــرأ:  -علیــه الصــالة والســالم-النبــي لمــا ســمعوا  ]، قــالوا: ٢، ١[البقــرة:  ) َذِل
 ، وجــاءوا وقــالواا الــدین إال وهــو منتــهٍ ذن ســنة، وال نــدخل هــو خــالص، مــدة النبــي هــذا وأمتــه ســبع

إن صـــح الخبـــر، هـــذا موجـــود فـــي الســـیر. فاعتمـــاد مثـــل هـــذا  -علیـــه الصـــالة والســـالم-للنبـــي 
 . النصوص مبدؤه ممن؟ من الیهود في الحساب
ألقــوال "فأنــت تــرى هــذه األقــوال مشــكلًة إذا ســبرناها �المســبار المتقــدم، و�ــذلك ســائر ا طالــب:

نتسبین المذ�ورة في الفواتح مثلها في اإلشكال وأعظم، ومع إشكالها فقد اتخذها جمع من الم
فــي دعــاٍو ادعوهــا علــى إلــى العلــم، بــل إلــى االطــالع والكشــف علــى حقــائق األمــور، حجًجــا 

منبـع و القرآن، ور�ما نسبوا شیًئا من ذلك إلى علي بن أبـي طالـب، وزعمـوا أنهـا أصـل العلـوم 
 .المكاشفات على أحوال الدنیا واآلخرة"

هــذا موجــود فــي �تــب مــن یتبــع اتبــاع علــي بــن أبــي طالــب مــن أهــل التشــیع، هــذا موجــود  نعــم،
علــى الغوغــاء مــن أتبــاعهم، و�ضــحكون �ــه علــى  ینســبونه إلــى علــي و�لــى أئمــتهم، و�موهــون �ــه

هم الناس، وهو ال أصل له. لكن اإلشكال أنهـم أقنعـوا أتبـاعهم �عصـمة هـؤالء األئمـة و�ثقـة أتبـاع
 قبول من �قول �خالفه.ن اآل�ات والماللي، وحجبوهم عن م

 .......  حتى طالب:
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 . هذا المذهبأئمتها و�ین من یدعون ألنهم فصلوا بین هذه األمة بین سلفها و 
ون ذلـك "وزعموا أنها أصل العلوم ومنبع المكاشفات على أحوال الـدنیا واآلخـرة، و�نسـب طالب:

نه أذا ُسلم إلى أنه مراد هلل تعالى في خطا�ه العرب األمیة التي ال تعرف شیًئا من ذلك، وهو إ
لـى ر�یبهـا عمراد في تلك الفواتح فـي الجملـة، فمـا الـدلیل علـى أنـه مـراد علـى �ـل حـال مـن ت

 .وجوه، وضرب �عضها ببعض؟"
حسـبون خون �التوار�خ �ـالحروف، و�إننا نرى �ثیًرا من أهل العلم في توار�خهم یؤرّ  :قد �قول قائل

ـــل، و�ضـــبطون �ـــه الموالیـــد والوفیـــات وتـــوار�خ الحـــوادث وطبـــع الكتـــب، یؤرّ  خونهـــا �حســـاب الجمَّ
ل، ة أصـحاب الكتـب السـتة، �لهـا �حسـاب الجمَّـخوا وفـاة األئمـة األر�عـة ووفـا�حساب الجمَّل، وأرَّ 

 إن هذا اقتداء �الیهود؟  :بنظم. هل نقول
 .ال طالب:

 ؟ نعم
 .ال طالب:

�ـه  وال ُ�ستدل �ه على أمور مغیبة، إنما یـراد ،ال، هذا شيء آخر، هذا ال ُ�طلع �ه على غیبیات
م، یهود ومن قـال �قـوله�ما ادعت ال ،ضبط، حساب الجمَّل اعتمدوه ال في الكشف عن الغیبیات

صـــفحة مـــائتین وواحـــد وأر�عـــین، اإلمـــام أحمـــد مـــات ســـنة مـــائتین لكـــنهم أرادوا ضـــبط مـــثًال هـــذه 
 ،حــرف یوافــق األلــف الواحــد� ءنضــبطه؟ أجــي �یــفوأنــا واقــف علــى مــائتین وأر�عــین  ،وأر�عــین

هــو صــیر هــذه رقــم هــذه الصــفحة و توحــرف یوافــق االثنــین، ثــم أجمعهــا  ،وحــرف یوافــق األر�عــة
 . ة اإلمام أحمد وهذا من الموافقاتتار�خ وفا
"فمــا الــدلیل علــى أنــه مــراد علــى �ــل حــال مــن تر�یبهــا علــى وجــوه، وضــرب �عضــها  طالــب:

ـل، مببعض، ونسبتها إلى الطبائع األر�ع، و�لى أنها الفاعلة في الوجود، وأنهـا مجمـل �ـل  فصَّ
محالــة علــى الكشــف واالطــالع، وعنصــر �ــل موجــود، و�رتبــون فــي ذلــك ترتیًبــا جمیعــه دعــاٍو 

 فــي غیرهــا، �مــا ودعــوى الكشــف لــیس بــدلیل فــي الشــر�عة علــى حــال، �مــا أنــه ال �عــد دلــیالً 
 سیأتي �حول هللا.

 .فصل: ومن ذلك أنه ُنقل عن سهل بن عبد هللا في فهم القرآن"
 . طبوع في جزء صغیر، ومن هذا النوعالتستري في تفسیر له م

 {َفـَال لى: یاء مما �عد من �اطنه، فقد ُذكر عنه أنه قال في قوله تعا"في فهم القرآن أش طالب:
ــَداًدا} ِ َأْن ــوا هللَِّ ــداد ٢٢[البقــرة:  َتْجَعُل ــر األن ــال: وأكب ــنفس األمــارة �الســوء، ا]، أي: أضــداًدا، ق ل

اخلـة دالمتطلعة إلى حظوظها ومناها �غیـر هـًدى مـن هللا. وهـذا �شـیر إلـى أن الـنفس األمـارة 
ال و شـیطاًنا  األنداد، حتى لو فصل لكان المعنى: فال تجعلوا هلل أنداًدا ال صـنًما والتحت عموم 

ا"  .النفس وال �ذا، وهذا مشكل الظاهر جد�
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. هو اإلشكال في �ون النفس والهوى ُ�فسر بها اآل�ة �المطا�قة، �حیث ال تشـمل اآل�ـة غیـر هـذا
ن مـن هـذا جـاء مـا یـدل علیـه، و�كـو فون هللا؛ أما �ون النفس قد ُتتخذ والهوى قد ُیتخذ إلًهـا مـن د

 من األفراد، ال أنه مطا�قة وأن اآل�ة ال تحتمل غیره. نعم.  افردً  ،ضمن ما تفسر �ه اآل�ة
ا؛ إذ �ـان مسـاق اآل�ـة ومحصـول القـرائن فیهـا یـدل علـى  طالب: ن أ"وهذا مشـكل الظـاهر جـد�

�اً�ـا، ذونها أر نـوا َ�عبـدون أنفسـهم وال یتخـاألنداد األصنام أو غیرها مما �انوا ُ�عبدون، ولم �كو 
مـا �ولكن له وجه جاٍر على الصحة، وذلك أنه لم �قـل: إن هـذا هـو تفسـیر اآل�ـة، ولكـن أتـى 

 :هو ِند في االعتبار الشرعي الذي شهد له القرآن من جهتین
 م تنـزللـ إحداهما: أن الناظر قد �أخذ من معنى اآل�ة معًنى من �اب االعتبـار، فُیجر�ـه فیمـا 

ــه ــي القصــد أو �قار� ــه ف ــه �جامع ــه؛ ألن ــده الجــاري  ؛فی ــه المضــاد لِن ــد أن ــة النِّ ــى  ألن حقیق عل
صـادًة  ألنها تـأمر صـاحبها �مراعـاة حظوظهـا الهیـًة أو ؛مناقضته، والنفس األمارة هذا شأنها

هـذا ألن األصـنام نصـبوها ل ؛عن مراعاة حقوق خالقها، وهذا هو الذي �عنـي �ـه النـد فـي نـده
ا ِمـْن ُهْم َأْرَ�اً�ـُرْهَبـانَ {اتََّخـُذوا َأْحَبـاَرُهْم وَ معنى �عینه، وشاهد صحة هـذا االعتبـار قولـه تعـالى: ال

رهم، وانتهوا عمـا ]، وهم لم �عبدوهم من دون هللا، ولكنهم ائتمروا �أوام٣١[التو�ة:  ُدوِن للااَِّ}
 .لهم حللوه"موه، وما أ�احوا موا علیهم حرَّ نهوهم عنه �یف �ان، فما حرَّ 

وقدمـــه علـــى أوامـــر هللا ونواهیـــه، ومـــنهم مـــن اتخـــذ الرؤســـاء والكبـــراء  ،ومثـــل هـــذا مـــن اتبـــع هـــواه 
یِن َمــا َلــمْ �طیعــونهم فــي معصــیة هللا:  لشــورى: [ا ِ�ــِه للااَُّ}  َ�ــْأَذنْ {َأْم َلُهــْم ُشــَرَكاُء َشــَرُعوا َلُهــْم ِمــَن الــدِّ

 . ، أشر�وهم �اهلل{ُشَرَكاُء}]، فسماهم ٢١
]، وهـذا ٣١: [التو�ـة }للااَِّ ْن ُدوِن ِمـ{اتََّخـُذوا َأْحَبـاَرُهْم َوُرْهَبـاَنُهْم َأْرَ�اً�ـا "فقال هللا تعـالى:  الب:ط

 شأن المتبع لهوى نفسه. 
، أال بة إلـیهموالثانیة: أن اآل�ة و�ن نزلت في أهل األصنام، فإن ألهل اإلسالم فیها نظًرا �النسـ

ــن الخطــاب  ــرى أن عمــر ب ــه-ت ــدنیا مــن أهــل  -رضــي هللا عن ــي ال ــبعض مــن توســع ف ــال ل ق
َبــاِتُكْم ِفــي َحَیــاِتُكمُ اإل�مــان: أیــن تــذهب �كــم هــذه اآل�ــة:  ْنیَ  {َأْذَهْبــُتْم َطیِّ ]؟ ٢٠قــاف: [األح ا}الــدُّ

َفـُروا َعَلـى ِذیَن �َ {َوَ�ـْوَم ُ�ْعـَرُض الَّـلقولـه:  ؛و�ان هو �عتبر نفسـه بهـا، و�نمـا ُأنزلـت فـي الكفـار
 .] اآل�ة"٢٠[األحقاف:  النَّاِر َأْذَهْبُتْم}

أمــام النصــوص �أنــه هــو لكــن العبــرة �عمــوم اللفــظ ال �خصــوص الســبب، اإلنســان �ضــع نفســه 
 . المخاطب بها

ة المعنـى تقر�ـر فـي العمـوم والخصـوص، فـإذا �ـان �ـذلك، صـح التنز�ـل �النسـب "ولهذا طالب:
ِ َأْنَداًدا}إلى النفس األمارة في قوله:   ، �هللا أعلم.]٢٢[البقرة:  {َفَال َتْجَعُلوا هللَِّ

ـَجرَ فصل: ومن المنقول عن سهل أ�ًضا في قوله تعـالى:  ]، ٣٥قـرة: [الب َة}{َوَال َتْقَرَ�ـا َهـِذِه الشَّ
 .غیره" ل: لم ُیرد هللا معنى األكل في الحقیقة، و�نما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هوقا
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هــذا الكــالم �ثیــر فــي �تــب الصــوفیة، هــذا �ــالم الصــوفیة مــدون فــي �تــبهم وموجــود إلــى اآلن، 
وهنــاك تفســیر أو تفاســیر مطبوعــة ومتداولــة �لهــا علــى هــذه الكیفیــة، وذ�رنــا �عــض األمثلــة مــن 

سي، وهو في األصل على الجادة، تفسیر على طر�قة أهل العلم و�ن �ان فیه �عض تفسیر األلو 
المخالفــات، لكنــه شــانه �مــا أدخلــه فــي تفســیره مــن التفســیر اإلشــاري ولــو ُجــرد عنــه؛ ألنــه �مكــن 
فصــله، مــا لــه عالقــة �التفســیر، �عنــي مســتقل، مــا هــو ممــزوج مثــل تفســیر إســماعیل حقــي روح 

 . اسیر ابن عر�ي والقاشاني وغیرهماهیة، أو تفالبیان، أو الفواتح اإلل
ال: "و�نما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غیره، أي: ال تهتم �شيء هـو غیـري، قـ طالب:

ه لـفآدم لم ُ�عصم من الهمة والتدبیر، فلحقـه مـا لحقـه، قـال: و�ـذلك �ـل مـن ادعـى مـا لـیس 
إال أن  مع ما ُجبلـت علیـه نفسـه فیـه،وساكن قلبه ناظًرا إلى هوى نفسه، لحقه الترك من هللا 

 .یرحمه هللا فیعصمه من تدبیره، و�نصره على عدوه وعلیها"
ي تصـرف فـي ، واإلنسـان لـیس لـه أ-جل وعـال-لنفسه، فیكون التدبیر هلل  "فیعصمه من تدبیره"

 .نفسه. هذا �المهم
؛ ألن دخـل الجنـة"قال: وآدم لم ُ�عصم عن مساكنة قلبه إلـى تـدبیر نفسـه للخلـود لمـا أُ  طالب:

البالء في الفرع دخل علیه من أجـل سـكون القلـب إلـى مـا وسوسـت �ـه نفسـه، فغلـب الهـوى 
ف آل�ـة خـالوالشهوة العلَم والعقل �سابق القدر... إلى آخر ما تكلم �ه. وهذا الذي ادعاه في ا

�ـان  ما ذ�ره الناس من أن المراد النهي عن نفس األكـل ال عـن سـكون الهمـة لغیـر هللا، و�ن
لُقـَرب اذلك منهی�ا عنه أ�ًضا، ولكن له وجه �جري علیه لمن تأول، فـإن النهـي إنمـا وقـع عـن 

 .ال غیره"
 ."الُقْرب"

فـظ ة بین الل"إنما وقع عن الُقْرب ال غیره، ولم یرد النهي عن األكل تصر�ًحا، فال منافا طالب:
 .ر �ه"و�ین ما ُفسِّ 

األكـل، والنهـي عـن القـرب إنمـا هـو مـن أجـل األكـل،  نعم. النهي عن الُقْرب متضمن للنهي عن
 قرب �الزنا إنما هو مـنهي عن كما أن النهي عن النظر من أجل الغا�ة التي هي الفاحشة، والن

 . جل النهي عن مقارفة الزنا، وهكذاأ
"وأ�ًضــا، فــال �صــح حمــل النهــي علــى نفــس الُقــْرب مجــرًدا؛ إذ ال مناســبة فیــه تظهــر،  طالــب:

قل �ه أحد، و�نما النهي عن معًنى فـي الُقـْرب، وهـو إمـا التنـاول واألكـل، و�مـا غیـره وألنه لم �
وهو شيء ینشأ األكل عنـه، وذلـك مسـاكنة الهمـة، فإنـه األصـل فـي تحصـیل األكـل، وال شـك 
في أن السكون لغیر هللا لطلب نفع أو دفع منهي عنـه. فهـذا التفسـیر لـه وجـه ظـاهر، فكأنـه 

ن مجرد األكل من حیث هو أكل، بل عما ینشأ عنه األكل من السكون �قول: لم �قع النهي ع
لغیر هللا؛ إذ لو انتهى لكان ساكًنا هلل وحده، فلما لم �فعل وسكن إلى أمر في الشجرة غرَّه �ـه 
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الشیطان، وذلك الخلد المدعى، أضاف هللا إلیه لفظ العصیان، ثم تـاب علیـه، إنـه هـو التـواب 
 .الرحیم"

ه عن مساكنة الكفار، وجاء أ�ًضا النهي عن مجالسة الفسـاق الـذین ُیهونـون علیـ ولذا جاء النهي
}{َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذیَن َیْدُعوَن َر�َُّهـْم ِ�اْلَغـَداِة َواْلعَ المعاصي:  كنة ال ]، فالمسـا٢٨كهـف: [ال ِشـيِّ

 . أن لها أثًرا في الصالح والفساد شك
ــاِس}تعــالى: "ومــن ذلــك أنــه قــال فــي قولــه  طالــب: َل َبْیــٍت ُوِضــَع ِللنَّ ] ٩٦ [آل عمــران: {ِإنَّ َأوَّ

یــؤمن �ــه مــن أثبــت هللا فــي قلبــه  -صــلى هللا علیــه وســلم-اآل�ــة: �ــاطن البیــت قلــب محمــد 
 لعـرب، والاالتوحید واقتدى بهدایته. وهذا التفسیر �حتاج إلى بیان، فإن هذا المعنـى ال تعرفـه 

 .فیه من جهتها وضع مجازي مناسب"
فضــًال عــن الحقیقــي، مــا فیــه �ــالم یــدل حقیقــة علــى مــا ذ�ــروه، واالســتعمال المجــازي یــدل علیــه 

 . ل التوسع ما فیه ما یدل على هذاعلى سبی
نـه "وال یالئمه مسـاق �حـال، فكیـف هـذا؟ والعـذر عنـه أنـه لـم �قـع فیـه مـا یـدل علـى أ طالب:

ها. من بیان لدعوى، وال بد إن شاء هللاتفسیر للقرآن، فزال اإلشكال إًذا، و�قي النظر في هذه ا
 .]"٥١نساء: [ال {ُیْؤِمُنوَن ِ�اْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت}ومنه قوله في تفسیر قول هللا تعالى: 

مطبــوع لســهل بــن عبــد هللا التســتري، هــل التســمیة: تفســیر القــرآن العظــیم، جــزء صــغیر  مــا أدري 
"والعــذر أو ُســمي بــذلك؛ ألنــه �قــول:  هــي مــن صــنیعه؟ �عنــي هــو ســماه: تفســیر القــرآن العظــیم،

 ؟ عنه أنه لم �قع فیه ما یدل على أنه تفسیر للقرآن"
]، ٥١اء: [النسـ وِت}{ُیْؤِمُنـوَن ِ�اْلِجْبـِت َوالطَّـاغُ "ومنه قوله في تفسیر قـول هللا تعـالى:  طالب:

 .قال: رأس الطواغیت �لها النفس األمارة �السوء إذا خلى العبد معها للمعصیة"
 . طاغوت أبو �كر وعمر! قاتلهم هللاروافض �قولون: الجبت والوال

{َفـَال : "وهو أ�ًضا من قبیل ما قبله، و�ن ُفرض أنه تفسیر فعلى ما مر في قولـه تعـالى طالب:
ِ َأْنــَداًدا} ] ٣٦[النســاء:  ي اْلُقْرَ�ــى}ذِ {َواْلَجــاِر ]. وقــال فــي قولــه تعــالى: ٢٢[البقــرة:  َتْجَعُلــوا هللَِّ

ـاِحِب بیعي، ]: النفس الط٣٦[النساء:  {َواْلَجاِر اْلُجُنِب}وأما �اطنها، فهو القلب، اآل�ة:  {َوالصَّ
ِبیِل}]: العقل المقتدي �عمل الشرع، ٣٦[النساء:  ِ�اْلَجْنِب}  ]: الجوارح٣٦ساء: [الن {َواْبِن السَّ

 .ا"ذلك أ�ًض . وهو من المواضع المشكلة في �المه، ولغیره مثل -عزَّ وجلَّ -المطیعة هلل 
وأشد وأضل وأ�عد، �هللا المستعان. �عني نسأل هللا العافیة: هل �قبل عقل مسلم أن �قرأ قـول هللا 

ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب}: -جل وعال- ]، و�قرأ لمن ُتدعى له الوال�ـة: أال بـذ�ر ٢٨[الرعد:  {َأَال ِبِذْ�ِر للااَّ
�عني هل عاقل �قبل مثل هـذا الكـالم، نسـأل هللا وتنطمس البصائر والقلوب؟!  ،هللا تزداد الذنوب

ز منه قلب أخبث الناس، و�ـأتي علـى ألسـنة مـن تُـدعى العافیة، ثم �أتي من یتأول له �الًما یتقزَّ 
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و�قـول: أنـتم مـا فهمـتم الكـالم، أنـتم عـوام مـا تفهمـون  ،لهم الوال�ة، ثم �أتي من األتباع من یـؤول
 البن عر�ي �الًما ال �قبله عاقل. نعم. ما یر�ده هؤالء األولیاء، وتأولوا 

"وذلــك أن الجــاري علــى مفهــوم �ــالم العــرب فــي هــذا الخطــاب مــا هــو الظــاهر مــن أن  طالــب:
مـن  لعـرب، الاالمراد �الجار ذي القر�ى وما ُذكر معه ما ُ�فهم منه ابتداًء، وغیر ذلك ال �عرفه 

الســلف الصــالح مــن الصــحا�ة  آمــن مــنهم وال مــن �فــر، والــدلیل علــى ذلــك أنــه لــم ُینقــل عــن
ى نوا أحـر ألنهـم �ـا ؛والتا�عین تفسیر للقـرآن �ماثلـه أو �قار�ـه، ولـو �ـان عنـدهم معروًفـا لُنقـل

 .�فهم ظاهر القرآن و�اطنه �اتفاق األئمة"
ع وعا�شوه وعاصروا التنز�ل وفهموا أسـبا�ه، وجمیـ -علیه الصالة والسالم-ألنهم عاصروا النبي 
 . غیرهم في فهم القرآن موجودة فیه مقومات التقدم على

مـنهم،  "وال �أتي آِخر هذه األمة �أهدى مما �ان علیه أولهـا، وال هـم أعـرف �الشـر�عة طالب:
مــن  وال أ�ًضــا َثــم دلیــل یــدل علــى صــحة هــذا التفســیر، ال مــن مســاق اآل�ــة، فإنــه ینافیــه وال

�ـالم  ونفیـه عـن القـرآن مـن خارج؛ إذ ال دلیل علیه �ذلك، بل مثل هذا أقرب إلى مـا ثبـت رده
ٌد ِمْن َقَواِر�َر}الباطنیة ومن أشبههم. وقال في قوله:  ]، الصرح: نفـس ٤٤[النمل:  {َصْرٌح ُمَمرَّ

 ده. عصمة لعبالطبع، والممرد: الهوى إذا �ان غالًبا ستر أنوار الهدى، �الترك من هللا تعالى ال
و�هم عنـد إقـامتهم علـى مـا ]، أي: قلـ٥٢[النمـل:  َظَلُموا} {َفِتْلَك ُبُیوُتُهْم َخاِوَ�ًة ِ�َماوفي قوله: 

ومنهـا  ُنهوا عنه، وقد علموا أنهم مأمورون منهیون، والبیـوت القلـوب، فمنهـا عـامرة �الـذ�ر،
ــاِر َرْحَمــِت للااَِّ َ�ْیــخــراب �الغفلــة عــن الــذ�ر. وفــي قولــه:  ــاْنُظْر ِإَلــى آَث ــَد  اْألَْرَض �َ َف ُ�ْحــيِ {َف ْع

َبـرِّ ْلَفَساُد ِفـي الْ {َظَهَر ا]، قال: حیاة القلوب �الذ�ر. وقال في قوله تعالى: ٥٠لروم: [ا َمْوِتَها}
لــه أ�ًضــا �ــاألرض ] اآل�ــة: مثَّــل هللا القلــب �ــالبحر، والجــوارح �ــالبر، ومثَّ ٤١[الــروم:  َواْلَبْحــِر}

 َمَسـاِجَد ْن َمَنـعَ مَّـ{َوَمـْن َأْظَلـُم مِ التي تزهى �النبات؛ هذا �اطنه. وقد حمل �عضهم قوله تعالى: 
منع �المعاصـي مـن ذ�ـر ]، على أن المساجد القلوب تُ ١١٤[البقرة:  للااَِّ َأْن ُیْذَكَر ِفیَها اْسُمُه}

و الكونـان الـدنیا ]، أن �ـاطن النعلـین هـ١٢[طـه:  {َفـاْخَلْع َنْعَلْیـَك}هللا. وُنقل في قولـه تعـالى: 
نـك تصـل إلینـا ]: اخلـع الكـل م١٢[طـه:  ْع َنْعَلْیـَك}{َفـاْخلَ واآلخرة، فُذكر عن الشبلي أن معنى 

ه �عــد هــذا ] عــن الكــون، فــال تنظــر إلیــ١٢[طــه:  {َفــاْخَلْع َنْعَلْیــَك}�الكلیــة، وعــن ابــن عطــاء: 
، الخطاب، وقال: النعل النفس، والوادي المقدس دین المرء، أي: حان وقـت خلـوك مـن نفسـك

 .إلى معنى ال یوجد في النقل عن السلف" والقیام معنا بدینك، وقیل غیر ذلك مما یرجع
و�صــدق �عضــه  ،وال �مكــن أن یتفــق علیــه اثنــان، �عنــي االجتهــاد الصــحیح تتــوافر علیــه العقــول

بزاو�ــة فــي المســجد، هــل یتفقــون  وثــانٍ  ،بزاو�ــة فــي المســجد مــن هــؤالءاجعــل واحــًدا  �عًضــا. لكــن
 على هذا االستنباط؟

 .ال طالب:
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والمفسـرون علـى معـاني  ،�ـم اتفـق األئمـة األر�عـة علـى المسـائل ظرانوال �مكن، مستحیل، لكن 
 وأجمعوا على أشیاء، وجمهورهم اتفقوا على ،، حصل االتفاق عندهم �كثرة-جل وعال-كالم هللا 

أشــیاء. نعــم، ینفــرد �عضــهم �شــيء لــیس ببعیــد مــن قــولهم، لكــن لــیس بهــذه النســبة مــن البعــد مــن 
ًمـا ال دلیـل ل فالن وعـالن، �ـل واحـد �ختـرع مـن نفسـه �القول الشبلي عن قول التستري عن قو 

 . علیه وال أثرة علیه
 .......  طالب:

 ،ذ�رو�لهجـون �الـ ،و�نقطعـون عـن الـدنیا ،، هم فـي الظـاهر یتشـبثون �البقـاء �الزوا�ـا والتكا�ـانعم
شـأن  ألنهم انقطعوا عن الدنیا، و�ل من انقطع عـن الـدنیا صـار لـه ؛لهم هیبة في قلوب العامةو 

 . مة الذین ال �عرفون حقائق األمورعند العا ،الناس دعن
 .......  ما هي �حالوة القرآن في هذه لكن طالب:

 ؟ ماذا
  ؟أین حالوة القرآن في ....... طالب:

 ،وز�ــن لهــم ،ال، عنــدهم هــذه الحــالوة، الشــیطان اســتولى علیهــا، قلــوب اســتولى علیهــا الشــیطان
 . وأملى لهم ،ل لهموسوَّ 
د هللا "وهذا �له إن صح نقله خارج عما تفهمه العرب، ودعوى ما ال دلیل علیه في مرا ب:طال

ا ال أي سماء تظلني، وأي أرض تقلنـي إذا قلـت فـي �تـاب هللا مـ«�كالمه، ولقد قال الصدیق: 
ومــا أشــبه ذلــك مــن . »مــن قــال فــي القــرآن برأ�ــه فأصــاب، فقــد أخطــأ«، وفــي الخبــر: »أعلــم؟

لــمَّ أاحتــیج إلــى هــذا �لــه لجاللــة مــن ُنقــل عــنهم ذلــك مــن الفضــالء، ور�مــا  التحــذیرات، و�نمــا
لنـاس االغزالي �شيء منه في اإلحیاء وغیره، وهو مزلة قدم لمن لم �عرف مقاصد القوم، فإن 

 .في أمثال هذه األشیاء بین قائلیِن: منهم من �صدق �ه و�أخذه على ظاهره"
م حـق، ومـن طلقـة العمیـاء، �قولـون: �ـل مـا �صـدر عـنه�عني ثقة بهؤالء، من �اب الثقـة بهـم الم

 . �عارضهم ما فهم �المهم
لتفسـیر ا"و�عتقد أن ذلك هو مراد هللا تعالى من �تا�ه، و�ذا عارضـه مـا ُینقـل فـي �تـب  طالب:

على خالفـه، فر�مـا �ـذب �ـه أو أشـكل علیـه، ومـنهم مـن �كـذب �ـه علـى اإلطـالق، و�ـرى أنـه 
ل و�هتان، مثل مـا تقـ میـل  دم مـن تفسـیر الباطنیـة ومـن حـذا حـذوهم، و�ـال الطـر�قین فیـهتقوُّ

اء عن اإلنصاف، وال بد قبل الخوض في رفع اإلشكال من تقـدم أصـل مسـلَّم، یتبـین �ـه مـا جـ
 .من هذا القبیل، وهي"

 ."المسألة العاشرة"
 ."المسألة العاشرة" طالب:

 قف علیها.
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 ؟"ور�ما ألم الغزالي" أحسن هللا إلیك، طالب:
 �عني ذ�ر في �تبه، في اإلحیاء �ثیر من هذا. "ألم"�عني ذ�ر، 

 .......  طالب:
 ."ألم"

 اقترف. طالب:
 تبنى �عضها، لكنه لیس �كثیر، إنما هو إمام.

 


