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 .نعم
 أحسن هللا إلیك �ا شیخ، المسألة الثاني عشر �ا شیخ؟ طالب:

 .نیة عشرة""الثا
 . �سم هللا، والحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا.نعم طالب:

 أما �عد.
 على محمد. اللهم صلِّ 

لقــرآن "المســألة الثانیــة عشــرة: ر�مــا ُأخــذ تفســیر ا :-رحمــه هللا تعــالى-: �قــول المؤلــف طالـب
الناس  �انوا أفقهعلى التوسط واالعتدال، وعلیه أكثر السلف المتقدمین؛ بل ذلك شأنهم، و�ه 

 .فیه، وأعلم العلماء �مقاصده و�واطنه"
ه كیف �ان السلف المتقدمون أفقه الناس فـي القـرآن وأعلـم العلمـاء �مقاصـده و�واطنـه، وهـم أخـذو 

 إن الذي أخذه على طر�ق البسط واالسترسال أعلم؟  :على التوسط واالعتدال؟ أال �قال
 .......  طالب:
 نعم؟

 ... .... ال یلزم طالب:
 ؟ لماذا

 .......  ما یلزم طالب:
ــا�عنــي اآلن أنــت إذا حضــرت درًســ فــي ســاعة،  ا، �شــرح مــن الكتــاب ســطرً ا، شــخص �شــرح �تاً�

شــخص �شــرح عشــرة أســطر، أو مثــل �مــا عنــدنا: نحــن نشــرح الحــدیث فــي دروس، ومــن  هوفیــ
 شیوخنا من �شرح أحادیث في درس؟ 

 ، �عني أقل الكالم ........واا أن یبسططالب: هؤالء �انوا أعلم �اهلل، فما احتاجو 
 �عني حاجتهم إلى التشقیق والتفصیل غیر واردة.

 غیر واردة. طالب:
�شرح الحدیث في عشرة دروس، وآخر �شرح الحدیث فـي  الكن حتى اآلن لو وجدنا مثًال شخًص 

 درس، وقدرنا أن هذا الشخص الذي �شرح في عشرة دروس �سترسل في الكتاب عشـر�ن ثالثـین
سنة، و�نقطع أكثر الطالب عنه ما �ملوا، وقد ال �كمل الكتاب، وقد �كـون �المـه ینسـي �عضـه 
�عًضا، هو مثـل الكـالم المحصـور المؤصـل المقعـد فـي أسـلوب مناسـب فـي طر�قـة ال خلـل فیهـا 
من حیث االختصار وال إطناب وال إسهاب �حیث �مل الناس. لیس �ل �سـط مطلـوب، والحـافظ 

فــي فضــل علــم الســلف علــى الخلــف �قــول: مــن فضــل عالًمــا علــى آخــر  -رحمــه هللا-ابــن رجــب 
 �مجرد �ثرة �المه فقد أزرى �سلف هذه األمة.
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طر�قـة ي �أخـذ الكتـاب �ـامًال �ذالـفطول وال �أخذ إال ر�ع الكتـاب، و� ا�شرح �تا�ً الواحد نحن اآلن  
دات، لكـــن یبقـــى أن متوســـطة أفضـــل، و�ن حصـــل عنـــد ذاك شـــيء مـــن الفوائـــد والزوائـــد واالســـتطرا

و�تـــرك آخـــره. فكـــل طر�قـــة لهـــا  ،إنـــه �عتنـــى �أولـــه :األبـــواب األخیـــرة مهمـــة فـــي الكتـــاب، مـــا �قـــال
ضر�بتها. لكن �غض النظر عن سلف هذه األمة، سلف هذه األمة وأئمتها �المهم مختصر شـدید 

ْبه االختصــار، ومــع ذلــك مبــارك؛ ألنــه مصــحوب بنیــة صــالحة، ومصــحوب �فهــم ثاقــب، ولــم ُ�ِشــ
عروفـــة لـــدى ســـلف هـــذه األمـــة شـــائبة مـــن مـــا دخـــل العلـــوم مـــن أمـــور محدثـــة وطارئـــة مـــا �انـــت م

 . وأئمتها
علـى  "ور�ما ُأخـذ علـى أحـد الطـرفین الخـارجین عـن االعتـدال: إمـا علـى اإلفـراط، و�مـا طالب:

سـان التفر�ط، و�ال طرفي قصد األمور ذمـیم. فالـذین أخـذوه علـى التفـر�ط قصـروا فـي فهـم الل
طنیــة ذي �ــه جــاء وهــو العر�یــة، فمــا قــاموا فــي تفهــم معانیــه وال قعــدوا، �مــا تقــدم عــن الباالــ

صروا فـي قوغیرها، وال إشكال في اطراح التعو�ل على هؤالء. والذین أخذوه على اإلفراط أ�ًضا 
لـم  فهم معانیه من جهة أخرى، وقد تقدم في �تـاب المقاصـد بیـان أن الشـر�عة أمیـة، وأن مـا

هـا، وال ا عند العـرب، فـال �عتبـر فیهـا، ومـر فیـه أنهـا ال تقصـد التـدقیقات فـي �الم�كن معهودً 
 ."...تعتبر ألفاظها �ل

اآلن لو افترضنا أن ثالثة مـن طـالب العلـم بـدءوا فـي �تـاب، واحـد مـنهم قـال: اآلن أقـرأ صـفحة 
یـوم وأراجـع أقـرأ خمـس صـفحات فـي الل ما ُ�تب حولها. واحد قال: أنـا في الیوم وأراجع علیها �
 ي مـا نقـدر علیـهذي نقـدر علیـه والـذنا أقرأ خمسین صفحة في الیوم، الما أستطیع. وآخر قال: أ

 هذا �كیفه، وال أراجع علیه إال ما �سعفه فیه الوقت. فأیهم أكثر انتفاًعا؟ 
 .الوسط طالب:

مـــن د صـــفحة وأنجزهـــا قـــد �ضـــیع علیـــه الوســـط بـــال شـــك، الوســـط أكثـــر انتفاًعـــا؛ ألن الـــذي حـــدّ 
ینجزهـا فـي سـاعة و�راجـع علیهـا مـا  أن السـعة �مكـن الصـفحة �مكـن ذهألنه في سعة، ه ؛الوقت

ن �حتاج إلیه، ما فیه شيء �حثه. ولذلك نقـول لطـالب العلـم: ال بـد أن تجعـل لـك ورًدا محـدًدا مـ
القــرآن، وأفضــل مــا �ــان علــى طر�قــة الســلف تقــرأه فــي ســبع علــى تقســیمهم؛ ألنــك إذا قلــت علــى 

 ال بــد أن تكســل إذا مــا �انــت هنــاك غا�ــة ترمــي إلیهــا، تكســل إذا قــرأتفــحــدد، أ لــنر، أنــا التیســی
مائــة ألــف حســنة تكفــي. أو قلــت: ال بــد أن أقــرأه فــي یــوم وضــیقت علــى  ،جــزًءا قلــت: الحمــد هلل

جـر ، قـد تسـتفید أًئاوال استفاد قلبك منـه شـی ًئا،وال فهمت من القرآن شی ،وضیعت واجبات ،نفسك
 . ي قصد األمور ذمیمن أیهما أفضل؟ �ال طرفحروف، لك

"وال تعتبر ألفاظها �ل االعتبار إال من جهة ما تـؤدي المعـاني المر�بـة، فمـا وراء ذلـك  طالب:
إن �ان مقصوًدا لها فبالقصـد الثـاني، ومـن جهـة مـا هـو ُمعـین علـى إدراك المعنـى المقصـود 

ال �حتاج فیه إلـى فكـر، فـإن احتـاج النـاظر كالمجاز واالستعارة والكنا�ة، و�ذا �ان �ذلك فر�ما 
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فیه إلى فكر، خرج عـن نمـط الحسـن إلـى نمـط القـبح والتكلـف، وذلـك لـیس مـن �ـالم العـرب، 
فكذلك ال یلیق �القرآن من �اب األولـى. وأ�ًضـا، فإنـه حائـل بـین اإلنسـان و�ـین المقصـود مـن 

 .الخطاب، من التفهم لمعناه ثم التعبد �مقتضاه"
رع في تفسـیر القـرآن، وفـي قـرارة نفسـه وفـي تخطیطـه أنـه �كتـب أو �جمـع �ـل مـا كم من عالم ش

حـة كتبه المتقدمون في القرآن؟ هذا بین أمور: إما أال �كمل و�نقطع، صـار �المنبـت، أنهـى الفات
جـر وشیًئا من البقرة وانقطـع، أو أنـه ال بـد وال محالـة أن �عـدل عـن هـذه الطر�قـة. الحـافظ ابـن ح

ا، ثــم عــدل عــن هــذه الطر�قــة، ســمى األول: الشــرح شــرع فــي شــرح ال بخــاري �طر�قــة مطولــة جــد�
ذا وعــدل عنــه إلــى هــذا الشــرح، هــ ،یــن الشــرح الكبیــر؟ مــا نجــز منــه إال شــیًئا �ســیًراأالكبیــر، لكــن 
ــم الیــوم مطــول، لكنــه مــع ذلــك إذا قارنتــه �شــروح أخــرى علــى الشــرح �عنــي   ،اعتبــار طــالب العل

 تحر�ر فیه أشیاء تحتاج إلى مز�د �سط، والعلم ال ینتهي.ووضعته أمام التحقیق وال
 أو ،وأر�ـد أن أجمـع �ـل شـروح البخـاري  ،�ل إنسان �قـول: أنـا ال أر�ـد أن أفـوت شـیًئا مـن العلـم 

ألستفید منها. هذه همة طیبـة، و�ونهـا مراجـع ال �ـأس. لكـن �ونـك تلـزم نفسـك أن  ؛كل التفاسیر
ترجع إلـى جمیـع سـمستحیل. أنت قق وغیر متیسر، هذا ترجع إلیها في �ل شيء، هذا غیر متح

أمـور قـد ؟ مـا تقـدر، إال أن �كـون علـى حسـاب -جـل وعـال-التفاسیر فـي �ـل آ�ـة مـن �ـالم هللا 
 . تكون أهم من ذلك، واجبات

م "وأ�ًضــا فإنــه حائــل بــین اإلنســان و�ــین المقصــود مــن الخطــاب مــن الــتفهم لمعنــاه ثــ طالــب:
، فكـم إعـذار و�نـذار، وتبشـیر وتحـذیر، ورد إلـى الصـراط المسـتقیم التعبد �مقتضاه؛ وذلـك أنـه

ا مـبین من فهـم معنـاه ورأى أنـه مقصـود العبـارة، فداَخلـه مـن خـوف الوعیـد ورجـاء الموعـود 
 �الكلیـة صار �ه مشمًرا عـن سـاعد الجـد واالجتهـاد، �ـاذًال غا�ـة الطاقـة فـي الموافقـات، هارً�ـا

ِلــَم و ســین اإلیــراد واالشــتغال �مآخــذ العبــارة ومــدارجها، عــن المخالفــات، و�ــین مــن أخــذ فــي تح
اختلفــت مــع مرادفتهــا مــع أن المعنــى واحــد، وتفر�ــع التجنــیس ومحاســن األلفــاظ، والمعنــى 

 .والمقصود في الخطاب �معزل عن النظر فیه؟!"
�عني هناك اهتمامات قد تكون طر�فة وتكـون مـن ملـح العلـم، لكنهـا تصـد عـن الحقیقـة التـي مـن 

یهـا ر القرآن �حروف معینـة، �حـروف مهملـة مـا فها ُأنزل القرآن. �عني من یلزم نفسه أن �فسِّ أجل
ن ال فائـدة فیـه، �مـل لـه ذلـك، والقــرآ ،هـذا انشـغال عـن المقصـود إلـى أمـر ال قیمــة لـه ،وال نقطـة

 التفســیر �لــه مــا فیــه وال نقطــة، ثــم مــاذا؟ فــي مقامــات الحر�ــري المقامــة ،كلــه مــا فیــه وال نقطــة
الســینیة، �ــل �لمــة فیهــا ســین! فتجــده �عــدل عــن اللفــظ الــذي �فهمــه النــاس �لهــم إلــى لفــظ �خفــى 
علــى �ثیــر مــن النــاس، أو الشــینیة مــثًال. �عنــي فــي مثــل المقامــات أمرهــا ســهل، لكــن فــي مثــل 

نعــم. ولــو �ــان خیــًرا شــغل عــن األهــم عــن المقصــد األصــلي، � هتفســیر القــرآن، هــذا ال شــك أنــ
 . لسبقونا إلیه
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معبـر "كل عاقل �علم أن مقصود الخطاب لیس هو التفقه في العبـارة، بـل التفقـه فـي ال طالب:
ه فــي عنـه ومـا المـراد �ـه؛ هــذا ال یرتـاب فیـه عاقـل. وال �صـح أن �قــال: إن الـتمكن فـي التفّقـ

ا ال مــى التفقــه فــي المعــاني �إجمــاع العلمــاء، فكیــف �صــح إنكــار األلفــاظ والعبــارات وســیلة إلــ
المعنى �مكــن إنكــاره؟ وألن االشــتغال �الوســیلة والقیــام �ــالفرض الواجــب فیهــا دون االشــتغال �ــ

 .المقصود ال ُینَكر في الجملة، و�ال لزم ذم علم العر�یة �جمیع أصنافه"
تمــام لــه اه الــه اهتمـام �األحكــام، مفســرً  افســرً ولـذا تجــدون مــن المفســر�ن مــن لـه اهتمــام �العر�یــة، م

ین هــذه بــ�علــم �ــذا و�ــذا. االهتمــام الممــزوج  ا�علــم الكــالم، وأحــدً  ا�ــالنحو، وأحــدً  ا�البالغــة، وأحــدً 
وفـن  ،العلوم على طر�قة متوسطة هو المطلـوب الـذي �سـتفاد منـه، أمـا أن تهـتم �علـم مـن العلـوم

 رآن ما أنزل إال لهذا، هذا لیس �صحیح. �أن الق ،وتنزل علیه القرآن ،من الفنون 
لنحو وعنایتـه �ـا ،أو ال نعتنـي ،هل نعتني �ـه ،وقد �قول قائل: إنه فیه مثًال تفسیر البحر المحیط

ت والصرف وعلوم العر�یة، أو الزمخشري في المعاني والبیـان، أو التفاسـیر التـي لهـا جوانـب؟ أنـ
رآن مـن م العر�یـة مـن خـالل القـرآن؟ تر�ـد أن تفهـم القـتر�د أن تقرأ القرآن وتفهمه، أو تر�د أن تفه

 أو العر�یة من خالل القرآن؟  ،خالل العر�یة
 .......  طالب:

تر�د أن تفهم القرآن، نعم. لكن �عض الناس �مرن في دروس النحـو علـى إعـراب �عـض السـور، 
هـذا ال شـك أن  إذا انتهى مـن �تـاب فـي النحـو، انتهـى مـن اآلجرومیـة قـال: أعر�ـوا لـي الفاتحـة.

 فیـه فائــدة أو أكثــر مــن فائــدة، تفیــدك فــي معرفــة تطبیــق مــا أخذتــه مــن قواعــد نظر�ــة فــي العر�یــة،
 و�المقابل تفیدك على فهم تعینك على فهم القرآن؛ ألن معرفة الموقع اإلعرابي للكلمة.

 .تبینها طالب:
 . قیة العلوم، هذا مراد المؤلف هنا�فید في معناها، وهكذا في �

قـول: مـا "و�ال لزم ذم علم العر�یة �جمیع أصنافه، ولـیس �ـذلك �اتفـاق العلمـاء. ألنـا ن ب:طال
ما ا�ه؟ و�نذ�رته في السؤال ال ینكر �إطالق، �یف و�العر�یة فهمنا عن هللا تعالى مراده من �ت

 .المنكر الخروج في ذلك إلى حد اإلفراط الذي ُ�َشكُّ في �ونه مراد المتكلم"
ي إعــراب القــرآن عشــر�ن مجلــًدا ثالثــین مجلــًدا! فــي اإلعــراب المحــض، واخــتالف �عنــي ُیؤلَّــف فــ

قـرآن  العلماء في مثل هذه الكلمة تعرب �ذا أو �ذا والتفصیل في إعرابها. هل القرآن ُأنزل لهـذا؟
لـیس  بلسان عر�ي مبین، ال بد من معرفة العر�یة لنفهم القرآن، معرفة العر�یـة لـنفهم السـنة. لكـن

حـًدا ر�قة، القرآن ُ�فسر على الطر�قة التي من أجلها ُأنزل، و�طر�قة السـلف. هـات لـي وابهذه الط
ألننــا إذا اهتممنــا �ــه مــن غیــر  ؛مــن الســلف أعــرب القــرآن. لكــن ال �عنــي أننــا نهمــل هــذا الجانــب

ــ ــإفــراط فیــه مثــل مــا ذ�رنــا: �عضــهم ألَّ ــًدا فــي إعــراب القــرآن، فإنن ــًدا ثالثــین مجل ا ف عشــر�ن مجل
 . د العر�یة ونفهم القرآن معناستفین
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ه فــي "أو ُ�َظــن أنــه غیـر مــراد، أو ُ�قطــع �ـه فیــه؛ ألن العــرب لـم �فهــم منهــا قصـد مثلــ طالـب:
ننــا مــن ســؤال هللا تعــالى  نــا یــوم لكالمهـا، ولــم �شــتغل �التفقــه فیــه ســلف هــذه األمـة، فمــا یؤمِّ

ــ ــْم ت مــن قــولي: القیامــة: مــن أیــن فهمــتم عنــي أنــي قصــدت التجنــیس الفالنــي �مــا أنزل {َوُه
ــ]، أو قــولي: ١٠٤[الكهــف:  َ�ْحَســُبوَن َأنَُّهــْم ُ�ْحِســُنوَن ُصــْنًعا}  ي ِلَعَمِلُكــْم ِمــَن اْلَقــاِلیَن}{َقــاَل ِإنِّ

 ]؟١٦٨[الشعراء: 
عنـى مفإن في دعوى مثل هذا على القرآن، وأنه مقصود للمتكلم �ه خطًرا؛ بل هـو راجـع إلـى  

ْونَ قوله تعالى:   .]"١٥[النور:  ِعْلٌم} َس َلُكْم ِ�هِ َما َلیْ  ُه ِ�َأْلِسَنِتُكْم َوَتُقوُلوَن ِ�َأْفَواِهُكمْ {ِإْذ َتَلقَّ
ــاَعُة ُ�ْقِســُم الْ الجنــاس نــوع مــن البــد�ع، وهــو موجــود فــي القــرآن:   َمــا َلِبُثــوا ُمْجِرُمــونَ {َوَ�ــْوَم َتُقــوُم السَّ

نـــزل ة الثانیــة والجنـــاس تــام، لكــن هــل أُ ]، الســاعة األولـــى غیــر الســاع٥٥[الــروم:  َغْیــَر َســاَعٍة}
المقصـد مـن إنـزال القـرآن؟ لكـن التنبیـه علـى مثـل  هـو القرآن من أجـل فهـم هـذه النكتـة؟ هـل هـذا

لـذي اهذا یر�طنا �العلم الذي هو علم البد�ع وال �خلو من فائدة. لكن ال �كون هو الهم والمقصـد 
 . شئ هذا الدرس أو ُألف هذا الكتابمن أجله أن

ْوَنـُه ِ�َأْلِسـَنِتُكْم وَ "بل هو راجع إلى معنى قوله تعـالى:  ب:طال ْم َمـا َلـْیَس  ِ�ـَأْفَواِهكُ َتُقوُلـونَ {ِإْذ َتَلقَّ
ًنا َوُهَو ِعْنـَد للااَِّ َعِظـیٌم} ]، و�لـى أنـه قـول فـي �تـاب هللا ١٥نـور: [ال َلُكْم ِ�ِه ِعْلٌم َوَتْحَسُبوَنُه َهیِّ

 .]"٤٣ء: [النسا {َأْو َالَمْسُتُم النَِّساَء}قوله تعالى:  �الرأي، وذلك �خالف الكنا�ة في
 المالمســة هــل هــي اللمــس أو غیــره؟ علــى {َالَمْســُتُم}نعــم. هــذه فیهــا فائــدة تتعلــق �حكــم شــرعي، 

خــالف بــین أهــل العلــم، واالســتدالل علــى ذلــك مــن لغــة العــرب، وتــرجیح أحــد االحتمــالین �كــالم 
للفـظ اإنه أفادنا فـي معرفـة الكنا�ـة فـي هـذا  :ال نقول ،ا �فیدالسلف، والرجوع إلى لغة العرب، هذ

 فقط، إنما أفادنا في الحكم المستنبط من هذه اآل�ة. 
 .شیخنا طالب:
 نعم. 

 .......  حتى المتخصص طالب:
ال بد من، هذه األمور العلوم فروض �فا�ات، ال بد أن یتخصص الناس في التفسیر، وال بد أن 

حــو، ال بــد أن یتخصــص النــاس فــي علــوم البالغــة؛ لُیرجــع إلــیهم عنــد یتخصــص النــاس فــي الن
ـ ،االختالف عون، لكـن هـل تقـول وعنـد اإلشـكال. هـؤالء ال إشـكال فـي �ـونهم یتخصصـون و�توسَّ

 نحــني تحتـاج إلــى دراسـته وفهمـه إلــى سـنین؟ ذم: �لكــم اقـرءوا فــي شـرح المفصـل الــلطـالب العلـ
، إذا سـمت الهمـة وعلـت إلـى األلفیـة، مـا نحتـاج إلـى ، مـع القطـرات�كفینا اآلجرومیة خمس ورق

مـا �كل ما قیل فـي �تـب النحـو المطولـة. لكـْن المتخصصـون ال بـد أن �قرءوهـا. فُیخاَطـب فـالن 
 . ال �خاطب �ه فالن
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نــه شــائع فــي �ــالم ]، ومــا أشــبه ذلــك، فإ٧٥[المائــدة:  {َكاَنــا َ�ــْأُكَالِن الطََّعــاَم}"وقولــه:  طالــب:
وه ن مساق الكالم، معلوم اعتبـاره عنـد أهـل اللسـان ضـرورة، والتجنـیس ونحـالعرب، مفهوم م

ــیس ذلــك،  ــي التجن ــیس ف ــه؛ إذ ل ــراد وعدم ــة المعنــى الم ــا خدم ــا بینهم ــرق م ــذلك، وف ــیس � ل
 -بیـدةكمـا قـال أبـو ع-والشاهد على ذلك نـدوره مـن العـرب األجـالف الَبـوَّالین علـى أعقـابهم 

م هــا، وال تكــاد تجــد مــا هــو نحــو التجنــیس إال فــي �ــالومــن �ــان نحــوهم، وشــهرة الكنا�ــة وغیر 
مـا هالطرفـان الُمَولَّدین ومن ال ُ�حتج �ه، فالحاصـل أن لكـل علـم عـدًال وطرًفـا إفـراط وتفـر�ط، و 

 .المذمومان، والوسط هو المحمود"
 اللهم صل على محمد.

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  "البوالین" طالب:
 العرب.�عني هو األصل األجالف 

 .......؟ ا�عني مدحً  طالب:
 ین؟أ

 ؟هو مدحأ طالب:
 : ال ال.طالب

 هم األصل في العر�یة، لكن ما هو �األصل في السلوك.
 


