
 
 

 كتابشرح 

 املوافقات للشاطبي

 

 معالي الشيخ الدكتور

4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=
Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=

Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË 

  

  المكان: هـ٠١/٠٤/١٤٣٤ تار�خ المحاضرة:

 



 
 

  
 

=i_||||||||||||k‘=}à||||||||||||è:ù_||||||||||||êŸÿ=m_||||||||||||—Ã^Èª^=F٦==E=
=

٢ 

 .نعم
 أحسن هللا إلیك. طالب:

عـد، أمـا �،   ینا محمد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـینالحمد هلل، وصلى هللا وسلم و�ارك على نب 
ه إذا "المســألة الثالثــة عشــرة: مبنیــة علــى مــا قبلهــا، فإنــ :-رحمــه هللا تعــالى-�قــول المؤلــف 

ائـدة تعین أن العدل في الوسط، فمأخذ الوسـط ر�مـا �ـان مجهـوًال، واإلحالـة علـى مجهـول ال ف
 أن -�هللا المسـتعان-قـول فـي ذلـك فیه، فال بـد مـن ضـا�ط �عـول علیـه فـي مأخـذ الفهـم. وال

 .المساقات"
 .واألخیر سهل، األول واألخیر سهلالوسط ال شك أن في تحر�ره نوع صعو�ة، فاألول 

 .......  طالب:
واضح وال یلتبس �غیـره، �عنـي لـو قـال لـك أبـوك: هـات أول رأس مـن الغـنم، تـدخل الحـوش  ،نعم

ي عنـــد الملحـــق هنـــاك، مـــا تلتـــبس تـــدة الاحـــأول رأس، ســـهل. نعـــم. أو اآلخـــر، آخـــر و �ـــء وتجـــي
 تقول �ا أ�ا عبد هللا، هذا یهمك؟ ماذا واحدة من الوسط؟ بء �غیرها. لكن لو تجي

 .صحیح طالب:
 ؟ماذا

�ــل شــيء فــي الوســط �كــون متــردًدا بــین اثنــین �كــون فیــه وعــورة، ونحــن نمثــل �الحــدیث الحســن  
العلـم، وضـبطه عـز علـیهم، حتـى  الذي هو وسط بین الصـحیح والضـعیف، أعیـا أمـره علـى أهـل

 قــال الــذهبي: إنــه ال مطمــع فــي تمییــزه. لمــاذا؟ ألنــه متــردد بــین اثنــین، أنــت إن تســاهلت قلــیالً 
نزلــت، و�ن شــددت طلعــت. فهــذا التــردد األمــر الواقــع بــین أمــر�ن ال بــد أن یوجــد فیــه مثــل هــذا 

ن والثــاني وانتهــى. نعــم. لكــالتــردد. وعلــى �ــل حــال: لــو �ــان الثالثــة، واحــد اثنــین ثالثــة، الوســط 
 متردد بین أمور �ثیرة، األول واحد واألخیر واحد، لكـن الوسـط �یـف تختـار منـه مـا تختـار؟ هـذا

ل علیه فوجه ال... فال بد  ي مأخـذ "واإلحالة على مجهول ال فائدة فیه، فال بد من ضا�ط �عوَّ
 ، نعم. الفهم"

ات ات تختلــف �ــاختالف األحــوال واألوقــ"والقــول فــي ذلــك �هللا المســتعان: أن المســاق طالــب:
والنـــوازل، وهـــذا معلـــوم فـــي علـــم المعـــاني والبیـــان، فالـــذي �كـــون علـــى �ـــال مـــن المســـتمع 

 .والمتفهم"
جـاء بز�ـاة، وهـذا صـاحب الماشـیة  سـاعٍ  ،، لو جـاء شـخص مصـدق"األحوال واألوقات والنوازل"

الوسـط فـي حـوش، وأراد أن جعلها في ثالثـة أحـواش: النفـائس فـي حـوش، والردیئـة فـي حـوش، و 
�أخذ من هذا الوسط، ال بد من مراعاة األحوال واألوقـات، تـأتي إلـى هـذا الشـخص بـنفس �ر�مـة 

ا الوســط؟ المناســب لحالــه. بینمــا ذأخــذ مــن هــفهــل �یــدفع، لكــن ظروفــه وأوالده �ثــر والتزاماتــه، 
ده �مكن مـا عنـده أوالد أو وأوال ،وال علیه التزامات ،الثاني تختلف ظروفه وأحواله، ما علیه دیون 
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تنصح الفقیر في هذه الحالة وأنت في دائرة مـا �جـوز أخـذه، وأنـت فـي ن و�ذا، أنت اواحد أو اثن
 . ال واألوقات والنوازل لها ظروفهاالموضع األول في دائرة ما �جوز أخذه. فاألحو 

 .یها""وااللتفات إلى أول الكالم وآخره، �حسب القضیة وما اقتضاه الحال ف طالب:
نعم. ألنك ما تستطیع أن تأخذ القضـیة مجـردة مـن طـرف مـن أطرافهـا أو مـن وسـطها مـن غیـر 

أن لـك إن هـذا الوســط، الزم  :نظـر إلـى األطــراف، نظیـر مثـل مــا ذ�رنـا مـن الغــنم، أنـت لـو قیــل
تأخــذ منهــا فــي تقــدیرك  أن الطیبــات وســط، �مكــن فلعــل؟ الردیئــات أو الطیبــات�یــف تكــون  تــرى 

 شيء من الطیب، وهكذا. االردیئات، العكس، فیه أنت، وممكن
و�راعـــــى فیهـــــا األحـــــوال  ،المقصــــود أن هـــــذه الظـــــروف ال بـــــد أن تؤخـــــذ فیهــــا الصـــــورة مكتملـــــة 

 والظروف. ومثل ذلك: إذا أردت تفسیر آ�ـة، سـورة مـثًال، أو تشـرح �اً�ـا مـن أبـواب الحـدیث، مـن
 وتجـيء تشـرح الثـاني؟ ،وتتر�ـه �ـم یـوم بلوغ المرام مثًال، هل �سـوغ لـك أن تشـرح الحـدیث األول

 ؟ولعالقة الحدیث األول �الثاني، وهل لألخیر في الباب عالقـة �ـاأل وتنظرأو تقرأ الباب �امًال 
وقــل مثــل ذلــك فــي الســور: مــا �صــح أن تفســر اآل�ــة وفــي آخــر الســورة مــا �قیــدها أو مــا یز�ــدها 

مـل لـك مغزاهـا وال المـراد منهـا حتـى تك وضوًحا، قد تستغلق علیك اآل�ة في أول األمر، ما یتبین
 السورة.

ى معنـ ماولذلك من أنفع ما ُ�سلك في تفسیر القرآن �النسبة لطالب العلم: التفسیر الموضوعي.  
التفســیر الموضــوعي؟ أنــك تــأتي إلــى موضــوع متكامــل، اإلخــالص فــي القــرآن مــثًال، لتــأتي علــى 

ذا، وقــس علــى هــذا فــي ات الــواردة فــي هــجمیــع مــا یتطلبــه هــذا الموضــوع حتــى تقــرأ جمیــع اآل�ــ
 . السنة وغیرها

تملت "ال ُینظر في أولهـا دون آخرهـا، وال فـي آخرهـا دون أولهـا، فـإن القضـیة و�ن اشـ طالب:
ألنها قضـیة واحـدة نازلـة فـي شـيء واحـد، فـال محـیص  ؛على جمل، فبعضها متعلِّق �البعض

ي فـه، و�ذ ذاك �حصـل مقصـود الشـارع للمتفهم عن رد آخر الكالم على أوله، وأوله على آخـر 
ق النظر في أجزائه، فال ُیتوصل �ـه إلـى مـراده، فـال �صـح اال  قتصـار فـيفهم المكلَّف، فإن فرَّ

 ."الظاهر النظر على �عض أجزاء الكالم دون �عض، إال في موطن واحد، وهو النظر في فهم
ب، و�شـرح و�ؤ�ـد شخص �قرر في �اب ما جـاء فـي قتـل الكـالب فـي صـحیح مسـلم علـى الطـال

الشـیخ، �ـل واحـد ن سـمعوا �ـالم و ، والطـالب الموجـود»أمرنـا �قتـل الكـالب«ما جاء فـي الـنص: 
ي أخـذ غیـر ذلـك، ذ، والـاي أخـذ مسدًسـذي أخـذ بندقـة، والـذي أخذ حجارة، والـذمنهم أخذ منهم ال

 ب!قتلوه. في الدرس الثاني: �اب نسخ ما ورد في األمر �قتل الكال ا�لبً  رأواو�ل ما 
رة، . ولـذا المبتـدئ �قـال: لـو تفقـه مـن السـنة مباشـولذلك ال بـد أن �كـون التصـور للمسـألة �ـامًال  

و�ســـتنبط منـــه علـــى طر�قـــة أهـــل العلـــم، �یـــف  ،ال بـــد أن �قـــرن الحـــدیث ..هـــذا مآلـــه ال محالـــة.
 . عوا أطراف المسألةاستنبطوا من هذا النص؟ ما استنبطوا إال �عد أن جم
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قتصــار فــي النظــر علــى �عــض أجــزاء الكــالم دون �عــض، إال فــي مــوطن "فــال �صــح اال طالـب:
 .واحد، وهو النظر في فهم الظاهر �حسب اللسان العر�ي"

حــدها وتراجـــع علیهــا المعـــاجم و�تــب اللغـــة و لتمســـك �ــل لفظـــة  أن نعــم. التحلیــل اللفظـــي �مكــن
ذلـك لكـن، ومـع  وغر�ب القرآن وغر�ب الحدیث وتنتهي، تحلیل لفظي، معاني �لمـات ال إشـكال.

ن معنــى تجــده فــي لســان العــرب، والمناســب مــن هــذه المعــاني و قــد �كــون اللفــظ الواحــد لــه عشــر 
 . نحتاج إلى قراءة السیاق مرة أخرى واحد �حدده السیاق. ف

"وهو النظر فـي فهـم الظـاهر �حسـب اللسـان العر�ـي ومـا �قتضـیه، ال �حسـب مقصـود  طالب:
منـه  عر�یـة، رجـع إلـى نفـس الكـالم، فعمـا قر�ـب یبـدو لـهالمتكلم، فإذا صح له الظاهر على ال

 .ز�ل"المعنى المراد، فعلیه �التعبد �ه، وقد �عینه على هذا المقصد النظر في أسباب التن
كمــا تقــدم أن أســباب النــزول، معرفــة أســباب النــزول مــن خیــر مــا �عــین علــى معرفــة المــراد مــن 

؟ لكـن ا الكـالمذهـ مـاوتسـتغرب،  اتسـمع �الًمـ الكالم، وقالوا: إذا ُعرف السـبب �طـل العجـب. قـد
 . سبة التي قیل فیها وجدته مناسًباإذا عرفت المنا

ــر أن الكــال طالــب: ــاظر. غی ــى الن ــًرا مــن المواضــع التــي �ختلــف مغزاهــا عل ــین �ثی م "فإنهــا تب
ــه ُأنــزل فــي قضــیة واحــدة طالــت  ــار، �معنــى أن ــارًة �كــون واحــًدا �كــل اعتب ــه ت و أالمنظــور فی

فــي  علیــه أكثــر سـور المفصــل، وتــارًة �كــون متعـدًدا فــي االعتبــار، �معنـى أنــه ُأنــزلقصـرت، و 
علینــا  قضــا�ا متعــددة، �ســورة البقــرة، وآل عمــران، والنســاء، واقــرأ �اســم ر�ــك، وأشــباهها، وال

 .ُأنزلت السورة �كمالها دفعًة واحدة، أم نزلت شیًئا �عد شيء"
ا فیهـا مـن مـتعلم أو معلـم أو مؤلـف مفسـر أو غیـره، مـالمقصود أنها �عدما اكتملت وأراد النـاظر 

ینظر فیهـا علـى أنهـا نزلـت مفرقـة فیفسـرها مفرقـة، هـي اكتملـت، ولـو تـأخر �عضـها؛ ألن ترتیـب 
انظـــروا الســـورة التـــي ُیـــذ�ر فیهـــا �ـــذا «�قـــول:  -علیـــه الصـــالة والســـالم-اآل�ـــات تـــوقیفي، النبـــي 

 . ، �عني ما نزل»فاكتبوا فیها هذا
هــذا  علینــا أنزلــت الســورة �كمالهــا دفعــة واحــدة، أم نزلــت شــیًئا �عــد شــيء. ولكــن "وال طالــب:

مـن القسم له اعتباران: اعتباٌر من جهة تعـدد القضـا�ا، فتكـون �ـل قضـیة مختصـة بنظرهـا، و 
ول، فـال هنالك ُیلتمس الفقه على وجه ظاهر ال �الم فیه، و�شترك مع هذا االعتبار القسـم األ 

 س العلم والفقه.فرق بینهما في التما
آلراء  واعتباٌر من جهة النظم الذي وجدنا علیه السورة؛ إذ هـو ترتیـب �ـالوحي ال مـدخل فیـه 

ه س منه فقـالرجال، و�شترك معه أ�ًضا القسم األول، ألنه نظم ُألقي �الوحي، و�الهما ال ُیلتم
علیهـا  على وجه ظاهر، و�نما یلـتمس منـه ظهـور �عـض أوجـه اإلعجـاز، و�عـض مسـائَل ُنبـه

 .في المسألة السا�قة قبل"
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لـذي كلٌّ له قصده وغایته وهدفه من التفسیر مثًال، الفقیـه �سـتنبط مـن القـرآن علـى هـذا المنحـى ا
یر�ده، فتجد همه األحكام، فقصده وجل قصده اسـتنباط األحكـام مـن اآل�ـات، قـرب االسـتنباط أو 

 �عد، وال �عتني �غیره. 
ـــان إ  ـــا فـــي مقاصـــد ومـــنهم مـــن قصـــده األلفـــاظ و�ی عجـــاز القـــرآن. �عضـــهم همـــه �ـــذا، �مـــا ذ�رن

 المفسر�ن فیما سبق.
ع فكون صاحب أحكام القرآن وفقه القرآن، إذا قرأت في مؤلفات أحكام القـرآن تجـد البـون الشاسـ 

 بین أن تقـرأ فیهـا أو فـي �تـب مـن همـه لغـة القـرآن و�عجـاز القـرآن و�یـان القـرآن، و�ـین مـن همـه
، -علیـه الصـالة والسـالم-ء عـن هللا فـي �تا�ـه فـي موضـع آخـر عـن النبـي تفسیر القرآن �ما جا

 . له منحى، والمجموع متكامل و�لٌّ 
 ."وجمیع ذلك ال بد فیه من النظر في أول الكالم وآخره" طالب:

س الخفا�ــا التــي علــى وجــه ظــاهر، و�نمــا یلــتم اولــذلك صــاحب إعجــاز القــرآن ال یلــتمس منــه فقًهــ
 . تبین هذا اإلعجاز

ــب:ط ــارات،  ال ــك االعتب ــي أول الكــالم وآخــره �حســب تل ــه مــن النظــر ف ــد فی ــك ال ب ــع ذل "وجمی
ظر، فاعتبــار جهـــة الـــنظم مـــثًال فـــي الســـورة ال تـــتم �ـــه فائـــدة إال �عـــد اســـتیفاء جمیعهـــا �ـــالن
ي فـفاالقتصار على �عضها فیه غیر مفید غا�ة المقصود، �ما أن االقتصار على �عض اآل�ة 

 .فید إال �عد �مال النظر في جمیعها"استفادة حكم ما ال �
زه ألنه قد یوجد قید، یوجد استثناء فیما تر�ت، ولذلك في مسألة اختصار الحدیث الذي جـوَّ  ؛نعم

مــا ذ�رتــه أن ال �كــون  تصــر علــى �عضــه �شــرطقم، إذا �ــان حــدیث طو�ــل وأردت أن تأهــل العلــ
 . مترتب فهمه على ما حذفت

�حسـب مـا  واحد �اعتبار النظم، واحتوت على أنواع من الكالم "فسورة البقرة مثًال �الم طالب:
المؤ�د �ُبث فیها، منها ما هو �المقدمات والتمهیدات بین یدي األمر المطلوب، ومنها ما هو 

 ب، ومنهاوالمتمم، ومنها ما هو المقصود في اإلنزال، وذلك تقر�ر األحكام على تفاصیل األبوا
يء مـن شـ�التأكیـد والتثبیـت ومـا أشـبه ذلـك. وال بـد مـن تمثیـل الخواتم العائدة على ما قبلهـا 
 :هذه األقسام، فبه یبین ما تقدم

ـَیاُم �َ فقوله تعالى:    یَن ِمـْن َقـْبِلُكْم...} َعَلـى الَّـذِ َمـا ُ�ِتـبَ {َ�ا َأیَُّها الَّـِذیَن آَمُنـوا ُ�ِتـَب َعَلـْیُكُم الصِّ
]، �ـالم ١٨٧[البقـرة:  وَن}ُهـْم َیتَُّقـ آَ�اِتـِه ِللنَّـاِس َلَعلَّ {َكـَذِلَك ُیَبـیُِّن للااَُّ ] إلى قولـه: ١٨٣[البقرة: 

واحــد و�ن نــزل فــي أوقــات شــتى، وحاصــله بیــان الصــیام وأحكامــه، و�یفیــة أدائــه، وقضــائه، 
 وسائر ما یتعلق �ه من الجالئل التي ال بد منها وال ینبني إال علیها.

ــه:   ــم جــاء قول ــَواَلُكمْ ث ــْأُكُلوا َأْم ــِل}{َوَال َت ــَنُكْم ِ�اْلَباِط ــیَّن ] ا١٨٨: [البقــرة  َبْی ــا آخــر ب ــة، �الًم آل�
 أحكاًما أخر.
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}{َ�ْسَأُلوَنَك َعِن اْألَِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقیـُت ِللنَّـاِس َوالْ وقوله:   انتهـى الكـالم ]، و ١٨٩لبقـرة: [ا َحـجِّ
، ] اآل�ـة١٨٩رة: [البقـ َت}وا اْلُبُیـو {َوَلْیَس اْلِبرُّ ِ�َأْن َتـْأتُ على قول طائفة، وعند أخرى أن قوله: 

تقـد�م و من تمام مسألة األهلة، و�ن انجر معه شيء آخر، �ما انجر على القولین مًعـا تـذ�یٌر 
}ألحكام الحج في قوله:   .]"١٨٩[البقرة:  {َمَواِقیُت ِللنَّاِس َواْلَحجِّ

[البقـرة:  .}اْلُجـوِع..وَ ْيٍء ِمـَن اْلَخـْوِف {َوَلَنْبُلـَونَُّكْم ِ�َشـفـي سـورة البقـرة:  -جـل وعـال-�عني في قولـه 
َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر للااَِّ ] إلى آخر اآل�ات، ثم ذ�ر �عدها: ١٥٥ ]. قـول ١٥٨رة: [البق }{ِإنَّ الصَّ

َفا َواْلمَ كثیر من المفسر�ن إن الكالم انتهى قبل ذلك، وابتدأ �كالم جدید:    َشـَعاِئرِ ْرَوَة ِمنْ {ِإنَّ الصَّ
ـ]. و�عضهم �قول: ال، إن اآل�ات المتـأخرة بـدًءا مـن قولـه: ١٥٨[البقرة:  للااَِّ} [البقـرة:  َفا}{ِإنَّ الصَّ

ى ] لها ارتباط وثیق في اآل�ات السا�قة آ�ات االبتالء، بدلیل أنه ُجـرب أن مـن أصـیب ببلـو ١٥٨
كــة وأدى ووقـع فـي �ارثـة أو شــيء مـن هـذا أو �مــوت أو مـرض أو شـيء مـن هــذا، ذهـب إلـى م

صـیبة وطاف بین الصفا والمروة، أن له دوًرا �بیًرا في حل هذه المشكلة وفـي إزالـة هـذه الم انسكً 
یث حبین اآل�ات، و�ن �نا ال ندر�ه من  افي تخفیفها. فهذا یدلنا على أن هناك صلة وارتباطً  وأ

 النظم من حیث المعاني ومن حیث المراد.
  ل هذا؟أحسن هللا إلیك. ما �حتاج دلی طالب:

 ؟ماذا
  هذا ما �حتاج دلیل؟ طالب:

لنَّــاِس لِ َمَواِقیــُت  {َ�ْســَأُلوَنَك َعـِن اْألَِهلَّــِة ُقــْل ِهـيَ ألنـه مــن هــذا النـوع. هــل: جر�ــت علمــت؛ أنـت إذا 
{  ] لها ارتباط �األولى؟ ١٨٩[البقرة:  َواْلَحجِّ َوَلْیَس اْلِبرُّ

 ال، من حیث الظاهر ال. طالب:
 ؟ ماذا

 .......  یثمن ح طالب:
أظن ما فیها ظاهر، لكن لو جر�ـت مـثًال أو ذ�ـرت، مـن ذ�ـر هـذه المسـألة مـن تمامهـا �جـد لهـا 

 . نعم. ولو رجعت إلى �تاب نظم الدرر فـي تناسـق اآل�ـات والسـور للبقـاعي وجـدت شـیًئااارتباطً 
ا، اثنـین وعشـر�ن مجلـدً  من هذا، صحیح �ثیر منه فیه تكلف، لكن فیه شيء له وجه، �تاب فـي

 . ...ما هو 
ــاَك اْلَكــْوَثَر}"وقولــه تعــالى:  طالــب: ــا َأْعَطْیَن ضــیة واحــدة. وســورة ] نازلــة فــي ق١[الكــوثر:  {ِإنَّ
ْنَسـاَن ] نازلة في قضیتین. األولـى إلـى قولـه: ٣[العلق:  {اْقَرْأ} [العلـق:  ا َلـْم َ�ْعَلـْم}َمـ{َعلَّـَم اإلِْ

 ]، واألخرى ما �قي إلى آخر السورة.٥
یـات، المؤمنین نازلة في قضیة واحدة، و�ن اشتملت علـى معـاٍن �ثیـرة فإنهـا مـن المكوسورة  

ر لثالثة معاٍن، أصلها معًنى واحد وهو الدعاء إلى عبادة هللا  : تعالىوغالب المكي أنه مقرِّ
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إطالق، أحدها: تقر�ر الوحدانیة هلل الواحد الحق، غیر أنه �أتي علـى وجـوه، �نفـي الشـر�ك �ـ 
 .لًدا"و �ونه و ید ما ادعاه الكفار في وقائع مختلفة، مع �ونه مقرً�ا إلى هللا زلفى، أأو نفیه �ق

 "ِمن"، "ِمن �ونه".
اوى "ِمــن �ونـــه مقرً�ــا إلــى هللا زلفـــى، أو �ونــه ولـــًدا، أو غیــر ذلــك مـــن أنــواع الـــدع طالــب:

 الفاسدة.
 .والثاني: تقر�ر النبوة للنبي محمد" 

 صلى هللا علیه وسلم.
د علــى نــه رســول هللا إلــیهم جمیًعــا، صــادق فیمــا جــاء �ــه مــن عنــد هللا، إال أنــه وار "وأ طالــب:

ــا، ونفــي مــا ادعــوه علیــه مــن أنــه �ــاذب، أو ســاحر ، أو وجــوه أ�ًضــا، �إثبــات �ونــه رســوًال حق�
 .مجنون، أو ُ�علمه �شر، أو ما أشبه ذلك من �فرهم وعنادهم"

، وعلـى المرَسـل، وعلـى -جـل وعـال-وهـو هللا نعم. �لهـا تـدور علـى ثالثـة أشـیاء: علـى المرِسـل 
 . . �لها تدور في تقر�ر هذه األمورالمرَسل �ه وهو القرآن �الم هللا

رد اضحة، والـ"والثالث: إثبات أمر البعث والدار اآلخرة، وأنه حق ال ر�ب فیه �األدلة الو  طالب:
الحجــة، و�بكــت  علــى مــن أنكــر ذلــك �كــل وجــه �مكــن الكــافر إنكــاره �ــه، فــرد �كــل وجــه یلــزم

ل من القر  آن �مكـة الخصم، و�وضح األمر. فهذه المعاني الثالثة هي التي اشتمل علیها المنزَّ
تبـع وجه عنها، فراجع إلیها في محصـول األمـر، و�في عامة األمر، وما ظهر ببادئ الرأي خر 

وأشـباه  ذلك الترغیب والترهیب، واألمثال والَقصص، وِذ�ر الجنة والنار، ووصـف یـوم القیامـة،
 .ذلك"

وعـه؟ تقعید العام: إذا ترددت في آ�ة مكیة هل هي مما ُ�عنى �ه أصول الـدین أو فر الوتبًعا لهذا 
 یترجح عندك وهي مكیة؟ وماذا 
 .أصوله :طالب

 من خالل تقعید العامة؟ 
 .أصوله طالب:

ـــْر}و�ذا �انـــت مدنیـــة؟ فروعـــه.  ـــَك َفَطهِّ ا الثیـــاب ] اآل�ـــة مكیـــة، هـــل المـــراد بهـــ٤[المـــدثر:  {َوِثَیاَ�
 تَّْقــَوى}{َوِلَبــاُس الالحســیة طهرهــا مــن النجاســات، أو أن المــراد الثیــاب المعنو�ــة التــي یــدل علیهــا: 

ا من أدران الشرك؟ و�ؤ�د ذلك �ون اآل�ة مكیة. هم یر�دون أن �فرعو ]، وتطهیرها ٢٦[األعراف: 
علـى هــذا، مــا ُ�ستصــحب فــي اآل�ـات. �فرعــوا علــى هــذا الكــالم وعلـى هــذا التقعیــد مــا �ستصــحبه 

ح طالب العلـم فـي اآل�ـات، و�ذا اختلـف العلمـاء هـل المـراد �ـذا أو �ـذا؟ فـإن �انـت مدنیـة فـالمرج
 انت مكیة فالمراد بها األصول، وهكذا. أن المراد بها الفروع، و�ن �
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ة ني الثالثـ"فإذا تقرر هذا وعدنا إلى النظر في سورة المؤمنین مثًال، وجدنا فیهـا المعـا طالب:
ل علــى أوضــح الوجــوه، إال أنــه غلــب علــى نســقها ِذ�ــر إنكــار الكفــار للنبــوة التــي هــي المــدخ

 هم مـن هـوة ترفًعا منهم أن یرسل إلـیللمعنیین الباقیین, و�نهم إنما أنكروا ذلك بوصف البشر�
ازعوا مثلهم، أو ینال هذه الرتبة غیرهم إن �انت، فجاءت السورة تبین وصف البشـر�ة ومـا تنـ

فیـه منهـا، و�ـأي وجـه تكـون علـى أكمـل وجوههـا حتـى تسـتحق االصـطفاء واالجتبـاء مـن هللا 
 .تعالى، فافتتحت السورة بثالث جمل؛ إحداها"

ر ي �فـرقهم عنـا؟ فیـه صـفات لالختیـار، أنـتم عنـد�م إذا فـي أمـو ذال ومار، وهذا، هم قالوا هم �ش
تتحقـق هـذه الشـروط. صـفات االصـطفاء فـي مطلـع السـورة:  أن دنیاكم فیه شروط للقبـول، ال بـد

] إلـى آخـر الصـفات، أنـت ٢، ١[المؤمنـون:  ) الَّـِذیَن ُهـْم ِفـي َصـَالِتِهْم...}١{َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن (
ثل بهذه الصفات تكون مـن المصـطفین األخیـار، ولـن تصـل إلـى درجـة نبـوة أو وال�ـة، تصـل امت

ــوَن}إلــى درجــة تنقــذك مــن النــار:  ــَك ُهــُم اْلَواِرُث مــن هــؤالء  ]، تر�ــد أن تكــون ١٠[المؤمنــون:  {ُأوَلِئ
المصطفین، اعمل بهذه الصفات، و�ذلك تختلف عمن تحدث هللا عـنهم مـن أنهـم اعترضـوا علـى 

 ي �میزهم؟ ذال وماألنهم �شر مثلهم  ؛الرسلإرسال 
"فافتتحـــت الســـورة بـــثالث جمـــل؛ إحـــداها، وهـــي اآلكـــد فـــي المقـــام: بیـــان األوصـــاف  طالـــب:

 وَن...}ْلُمْؤِمُنــا{َقـْد َأْفَلـَح المكتسـبة للعبـد التـي إذا اتصـف بهـا رفعــه هللا وأكرمـه، وذلـك قولـه: 
ان أصل التكـو�ن ]. والثانیة: بی١١[المؤمنون:  وَن}{ُهْم ِفیَها َخاِلدُ ] إلى قوله: ١[المؤمنون: 

لطـاعن الإلنسان وتطو�ره الذي حصل له جارً�ا على مجاري االعتبار واالختیار، �حیث ال �جد 
 .إلى الطعن على من هذا حاله سبیًال"

وهـو اإلنسـانیة،  ،نعم. �عني أصل التكو�ن لإلنسان موجود فـي جمیـع مـن اتصـف بهـذا الوصـف
 ؟ لماذا ا،ى �ونه �شرً اعترضوا عل

 ].٩[األنعام:  {َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلًكا}طالب: 
 نوع �صلح من غیر البشر؟ هل هناكوفیه غیره؟ 

 ].٩[األنعام:  {َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلًكا َلَجَعْلَناُه}طالب: 
، تنـزل لــي مــثلهمیتعامـل مـع البشــر إال مـن هـو  أن ]؛ ألنـه مـا �مكــن٩[األنعــام:  {َلَجَعْلَنـاُه َرُجـًال}

لـى ینفرون منه، وال �مكن أن یتعـاملوا معـه ع فإنهمملًكا یتعامل مع الناس، �یف یتعامل معهم؟ 
 . -جل وعال-ما قرره هللا 

اإلعانـة و "والثالثة: بیان وجوه اإلمـداد لـه مـن خـارج �مـا یلیـق �ـه فـي التر�یـة والرفـق،  طالب:
�ًفا ت واألرض ومـا بینهمـا، و�فـى بهـذا تشـر على إقامة الحیـاة، وأن ذلـك لـه بتسـخیر السـماوا

 وتكر�ًمــا. ثــم ذ�ــرت َقصــص مــن تقــدم مــع أنبیــائهم واســتهزاءهم بهــم �ــأمور منهــا �ــونهم مــن
}البشر، ففي قصة نوح مع قومه قولهم:   .]"٢٤[المؤمنون:  {َقْوِمِه َما َهَذا ِإالَّ
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 ]".٢٤لمؤمنون: [ا {َفَقاَل اْلَمَألُ الَِّذیَن َ�َفُروا ِمْن َقْوِمِه}، "ال
ــَل َعَلــْیُكْم}ُلُكْم ُیِر�ــدُ َشــٌر ِمــثْ {َفَقــاَل اْلَمــَألُ الَّــِذیَن َ�َفــُروا ِمــْن َقْوِمــِه َمــا َهــَذا ِإالَّ �َ " طالــب:   َأْن َیَتَفضَّ

 .]"٢٤[المؤمنون: 
 هذا بتر في النقل.

 . نعم طالب:
 نعم. 

 ."ثم أجمل ِذ�ر قوم آخر�ن ُأرسل فیهم رسوًال منهم" طالب:
 .ل"رسَ "أَ 

َشــٌر ِإالَّ �َ  {َمــا َهـَذا"َأرسـل فــیهم رسـوًال مــنهم، أي: مـن البشــر ال مـن المالئكــة، فقـالوا:  طالـب:
ــُه} ــْأُكُلوَن ِمْن ــا َت ــُل ِممَّ ــْثُلُكْم َ�ْأُك ــِئنْ ] اآل�ــة، ٣٣[المؤمنــون:  ِم ــمْ  {َوَل ــْثَلُكْم ِإنَُّك ــًرا ِم ــُتْم َ�َش  ِإًذا َأَطْع

]، أي: ٣٨: [المؤمنـون  َ�ـِذً�ا} {ِإْن ُهَو ِإالَّ َرُجٌل اْفَتَرى َعَلـى للااَِّ ]، ٣٤[المؤمنون:  َلَخاِسُروَن}
ــاهــو مــن البشــر، ثــم قــال تعــالى:  ــا َج ــلَّ َم ــَرى ُ� ــَلَنا َتْت ــْلَنا ُرُس ــمَّ َأْرَس ــةً {ُث ــَء ُأمَّ  ذَُّبوُه} َرُســوُلَها َ�

ا. ثـم ذ�ـر تعرفـه منهـ مشیًرا إلى أن المـراد رسـولها الـذي {َرُسوُلَها}]، فقوله: ٤٤[المؤمنون: 
] إلــى ٤٧مؤمنــون: [ال {َأُنــْؤِمُن ِلَبَشــَرْ�ِن ِمْثِلَنــا}فرعــون وملِئــه �قــولهم:  وردّ  ،موســى وهــارون 

لمحمـد  آخره. هذا �له حكا�ًة عن الكفار الذین غضوا من رتبة النبوة بوصف البشر�ة، تسـلیةً 
رسـل غـض فیـه، وأن جمیـع الثم بیَّن أن وصف البشر�ة لألنبیـاء ال  -علیه الصالة والسالم-

لى، إنما �انوا من البشر �أكلون و�شر�ون �جمیع الناس، واالختصـاص أمـر آخـر مـن هللا تعـا
 .فقال �عد تقر�ر رسالة موسى"

علـــى ســـبیل التنـــزل أرســـل ملًكـــا، أو أرســـل شخًصـــا ال �أكـــل وال  -جـــل وعـــال-اآلن لـــو أن هللا 
 ،ا نأكل وال نشرب وال نحتاج إلى قضاء حاجةمثله م حنن�شرب، أال �حتج من ُأرسل إلیهم: لو 

 مثله، احتجوا بهذا. غیره وال نحتاج إلى
 .......  طالب:

. لكـن مـا -جـل وعـال-وأنه لو �نا مالئكة مثله أطعنا، مالئكـة مـا فـیهم شـهوات، �ـان نطیـع هللا 
 ؟نكلف مثله �أن نؤمن ماذالف نا �خالفهدام

 .......  طالب:
 ..فجيء
 .......  عیسىقالوا في  طالب:

ر�یبهم، هـذا بتـ ،مـن جنسـهم �صـفاتهم ،المقصود أنهم هذا من تمام الحجة علیه، �ونه من مثلهم
 . أقوى في الحجة علیهم

 .......  أحسن هللا إلیك طالب:
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 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 المعنى؟  ما
 .......  طالب:

 .ألن الجن لیس فیهم رسًال 
 .......  طالب:
قــادرون علــى تفهــیمهم والتخاطــب معهــم، وأولئــك لــدیهم قــدرة علــى التلقــي،  المعنــى؟ لكــنهم كیــف

 . لكن هذا فعل من ال �سأل عما �فعل
ا اْبـَن {َوَجَعْلَنـ"واالختصـاص أمـر آخـر مـن هللا تعـالى، فقـال �عـد تقر�ـر رسـالة موسـى:  طالب:

ُسـُل {َ�ـا َأیَُّهـ ثـم قـال:]، و�انا مـع ذلـك �ـأكالن و�شـر�ان، ٥٠[المؤمنون:  َمْرَ�َم َوُأمَُّه آَ�ًة} ا الرُّ
َباِت} لصـالح شـكر تلـك ا]، أي: هذا من نعـم هللا علـیكم، والعمـل ٥١[المؤمنون:  ُكُلوا ِمَن الطَّیِّ

 النعم، ومشرِّف للعامل �ه، فهو الذي یوجب التخصیص ال األعمال السیئة.
ــَدًة}وقولــه:   ــًة َواِح ــُتُكْم ُأمَّ ــِذِه ُأمَّ لــى التماثــل بیــنهم، وأنهــم إ]، إشــارة ٥٢ [المؤمنــون: {َوِ�نَّ َه

ِمـْن  یَن ُهـمْ {ِإنَّ الَّـذِ جمیًعا مصطفون من البشر. ثم ختم هذا المعنى بنحو مما �ه بـدأ، فقـال: 
]. ٦١[المؤمنـون:  ِ�ُقوَن}{َوُهْم َلَها َسـا] إلى قوله: ٥٧[المؤمنون:  َخْشَیِة َر�ِِّهْم ُمْشِفُقوَن...}
ــل هــذا الــنمط مــن قصــود أول الســورة إلــى هنــا، ُفهــم أن مــا ذ�ــر مــن المعنــى هــو الم و�ذا ُتؤمِّ

 مضــاًفا إلــى المعنــى اآلخــر، وهــو أنهــم إنمــا قــالوا ذلــك وغضــوا مــن الرســل بوصــف البشــر�ة،
ة تشــعر اســتكباًرا مــن أشــرافهم، وعتــو�ا علــى هللا ورســوله، فــإن الجملــة األولــى مــن أول الســور 

ن أن اإلنسـاالوجوه المذ�ورة، والجملـة الثانیـة مؤذنـة �ـ�خالف االستكبار، وهو التعبد هلل بتلك 
 منقول في أطوار العدم وغا�ة الضعف، فإن التـارات السـبع أتـت علیـه وهـي �لهـا ضـعف إلـى

حتیـاج ضعف، وأصله العدم، فال یلیق �من هذه صفته االستكبار، والجملـة الثالثـة مشـعرة �اال
ال فـلجار�ـة، الم �كن لإلنسان �قـاء �حكـم العـادة  إلى تلك األشیاء واالفتقار إلیها، ولوال خلقها

هم، یلیـق �ـالفقیر االســتكبار علـى مـن هــو مثلـه فـي النشــأة والخلـق، فهـذا �لــه �التنكیـت علــی
[المؤمنـون:  ِه}ْن َقْوِمـ{َفَقـاَل اْلَمـَألُ الَّـِذیَن َ�َفـُروا ِمـ�هللا أعلم. ثم ذ�ر القصص فـي قـوم نـوح: 

ُبوا َفــُروا َوَ�ــذَّ ِذیَن �َ {َوَقــاَل اْلَمــَألُ ِمــْن َقْوِمــِه الَّــك فــیمن �عــدهم: ]، والمــأل هــم األشــراف. و�ــذل٢٤
ُنــْؤِمُن ِلَبَشــَرْ�ِن ِمْثِلَنــا {أَ ] اآل�ــة. وفــي قصــة موســى: ٣٣[المؤمنــون:  ِبِلَقــاِء اْآلِخــَرِة َوَأْتَرْفَنــاُهْم}
ــُدوَن} ــا َعاِب ــا َلَن رفهم فــي علــى أنهــم لشــ]. ومثــل هــذا الوصــف یــدل ٤٧[المؤمنــون:  َوَقْوُمُهَم
 قومهم قالوا هذا الكالم.
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ــى ِحــیٍن...}ثــم قولــه:   ــَرِتِهْم َحتَّ ــي َغْم ــَذْرُهْم ِف  {َال َ�ْشــُعُروَن}لــه: ] إلــى قو ٥٤[المؤمنــون:  {َف
 ] رجــوع إلــى وصــف أشــراف قــر�ش، وأنهــم إنمــا تشــرفوا �المــال والبنــین، فــرد٥٦[المؤمنــون: 

ْم ِمـْن {ِإنَّ الَّـِذیَن ُهـلـى هـذا الوصـف وهـو قولـه: علیهم �أن الذي �جب له الشرف مـن �ـان ع
 .]"٥٧[المؤمنون:  َخْشَیِة َر�ِِّهْم ُمْشِفُقوَن}

هذا هو المقیاس الشـرعي والمیـزان الـذي یـوزن �ـه الخلـق. أمـا �ونـه لـه مـال و�نـون �مـا افتخـرت 
فــي النــار،  أشــراف قــر�ش علــى حــد مــا یزعمــون، قــد �كــون المــال و�ــاًال علیــه، قــد �كــون وقــوًدا لــه

الء، والبنون قد �كونون و�اًال علیـه وعـذاً�ا علیـه. لكـن الخشـیة، و�قیـة األوصـاف التـي ُذكـرت لهـؤ 
 . و�سعده في دنیاه وأخراه  -جل وعال-كلها مما �قر�ه إلى هللا 

اهین "ثم رجعت اآل�ات إلى وصفهم فـي تـرفهم وحـال مـآلهم، وِذ�ـر الـنعم علـیهم، والبـر  طالب:
دار وأن ما قال عـن هللا حـق مـن إثبـات الوحدانیـة، ونفـي الشـر�ك وأمـور الـعل صحة النبوة، 

عتبـر ااآلخرة للمطیعین والعاصین، حسبما اقتضاه الحـال والوصـف للفـر�قین، فهـذا النظـر إذا 
 .كلی�ا في السورة ُوجد على أتمِّ من هذا الوصف"

 ."أتمَّ "
 ."ُوجد على أتمِّ من هذا الوصف" طالب:

 ."أتمَّ"
ئر "على أتمَّ من هذا الوصف، لكـن علـى منهاجـه وطر�قـه، ومـن أراد االعتبـار فـي سـا طالب:

 .سور القرآن فالباب مفتوح"
كــل واحــد �مســك المصــفح و�تأمــل و�تــدبر و�ســتعین �مــا �عینــه مــن أقــوال أهــل العلــم ال ســیما فــي 

وأتــدبر أتأمل ســهــذا الطر�ــق، ألنــك لــو تقــول: أنــا  المختصــرات التــي ال تعوقــه عــن المشــي فــي
 راجـع. لكـن ًئاشـی فعلتومعك تفسیر الطبري والقرطبي وابن �ثیر وفالن وعالن، ترى عمرك ما 

من المختصـرات النافعـة التـي ُ�تبـت �ـأقالم موثوقـة علـى طر�قـة سـلف هـذه األمـة وأئمتهـا، تـأمن 
 ، تستطیع أن تفهم، وتبًعا لذلك تتدبر. وال شماًال  اأن تحید في الطر�ق �مینً 

 والتوفیــق بیــد هللا، فســورة المــؤمنین قصــة واحــدة فــي شــيء واحــد. ،لبــاب مفتــوح"فا طالــب:
�نـــوح، وهـــود، وصـــالح، ولـــوط،  -علـــیهم الســـالم-و�الجملـــة، فحیـــث ُذكـــر قصـــص األنبیـــاء 

ــك تســلیة لمحمــد  ــه الصــالة والســالم-وشــعیب، وموســى، وهــارون، فإنمــا ذل ــت -علی ، وتثبی
 .لفؤاده؛ لما �ان یلقى من عناد"

 التسلیة هنا ما �فهمه �عضهم أنه لقضاء الوقت وسعة الصدر، ال. ولیس معنى
 .التثبیت طالب:

غیـرك مـا هـو أشـد منـه مـن قـوم فـالن أو قـوم فـالن. هذا تنشیط للقارئ، حصل لك �ذا، حصـل ل
 . تلتفت إلى ما �عوقك عن المتا�عة وال ،فأنت تتسلى بهذا، ترتفع معنو�اتك
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 ة، فُتـذ�رقى من عناد الكفار وتكذیبهم له على أنواع مختلف"وتثبیت لفؤاده؛ لما �ان یل طالب:
القصة على النحو الذي �قع له مثلـه، و�ـذلك اختلـف مسـاق القصـة الواحـدة �حسـب اخـتالف 

فـي  األحوال، والجمیع حق واقع ال إشكال في صحته، وعلى حذو ما تقدم مـن األمثلـة ُ�حتـذى
 المستعان.راد فهم القرآن، �هللا النظر في القرآن لمن أ

 فصل: وهل للقرآن مأخذ في النظر على أن جمیـع سـوره �ـالم واحـد �حسـب خطـاب العبـاد، ال
د فیـه بوجـه وال �اعتبـار ، حسـبما �حسبه في نفسه؟ فإن �الم هللا في نفسـه �ـالم واحـد ال تعـدُّ

 .تبین في علم الكالم"
عـُد، في األزل، وال یتكلم � تكلم �كالم واحد -جل وعال-هذه طر�قة األشاعرة ونحوهم في أن هللا 

و هـكالمه واحد، إن ُعبر عنه بلغة صار �تاب هؤالء القوم، ُعبر عنه �العر�یة صار قرآًنا، هـو 
رآن ، �عني لو ترجمـت القـة، �السر�انیة صار �ذا، وهو واحدنفسه، ُعبر عنه �العبرانیة صار تورا 

 لزَّ م واحــد �ختلــف �ــاختالف المُنــالــذي بــین أیــدینا �الســر�انیة طلــع إنجیــل علــى �المهــم، هــو �ــال
 �صحیح؟  أم لیسعلیهم ولغاتهم، إن ترجمته �العبرانیة صار هو التوراة. هذا الكالم صحیح 

 .اصحیحً لیس  طالب:
}نجــد فــي التــوراة واإلنجیــل:  ُ َقــْوَل {َقــ]؟ نجــد فیــه: ١[المســد:  {َتبَّــْت َیــَدا َأِبــي َلَهــٍب َوَتــبَّ ْد َســِمَع للااَّ

أئمـة عقـالء  ]؟ هذا �الم �اطل. و�یـف �خفـى علـى أمثـال١[المجادلة:  اِدُلَك ِفي َزْوِجَها}الَِّتي ُتجَ 
أذ�یاء، �لـه مـن أجـل تمر�ـر مـذهبهم فـي صـفة الكـالم. والمقـرر عنـد أهـل السـنة أن الكـالم قـد�م 

د یــتكلم وال یــزال یــتكلم فــي األزل �مــا تقــرر فــي الطحاو�ــة، لكنــه متجــد -جــل وعــال-اهلل فــالنــوع، 
 . م في �ل وقت حسبما تقتضیه الحاجةنوع حادث اآلحاد، یتكلال

هـذا  "و�نمـا مـورد البحـث هنـا �اعتبـار خطـاب العبـاد تنـزًال لمـا هـو مـن معهـودهم فیـه؛ طالب:
فهـم  محل احتمال وتفصیل. فیصح في االعتبار أن �كون واحًدا �المعنى المتقدم، أي: یتوقف

عنـاه �عضـه �عًضـا، حتـى إن �ثیـًرا منـه ال ُ�فهـم م�عضه على �عض بوجه ما، وذلك أنه ُیبـین 
 .حق الفهم إال بتفسیر موضع آخر أو سورة أخرى"

ولــذا �ــان مــن أولــى مــا �فســر �ــه القــرآُن القــرآن، وقــد �ــأتي الكــالم مجمــًال فــي موضــع ُیبــین فــي 
فـي أصـح طـرق التفسـیر،  -رحمـه هللا-موضع آخر، وهذا المعنى قرره شیخ اإلسـالم ابـن تیمیـة 

یخ ألول منهــا: تفســیر القــرآن �ــالقرآن، وطبقــه و�ن لــم �كــن �حــذافیره، �عنــي �كــل مــا ُ�طلــب، الشــوا
فــي أضــواء البیــان فــي إ�ضــاح القــرآن �ــالقرآن، وهــذا مهــم  -رحمــة هللا علیــه-األمــین الشــنقیطي 

ا، وقبلــه الحــافظ ابــن �ثیــر �جمــع اآل�ــات المتشــابهة. وفــي قصــص األنبیــاء مــا رأیــت مثــل مــا  جــد�
الحافظ ابن �ثیر فـي قصصـهم مـن القـرآن الكـر�م، حیـث �جمـع القصـة الواحـدة فـي موضـع  كتبه

 ،جــود فــي البدا�ــة والنها�ــةواحــد �جمیــع مــا ورد فیهــا مــن الكتــاب، وهــو مــن البدا�ــة والنها�ــة، مو 
 . اسمه قصص األنبیاء امفردً  وموجود
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ان الحاجیـات، فـإذا �ـ"وألن �ل منصوص علیه فیه من أنـواع الضـرور�ات مـثًال مقیـد � طالب:
رآن كذلك فبعضه متوقف على البعض في الفهم، فال محالة أن ما هو �ذلك فكالم واحـد، فـالق

نـه فیـه، فإ كله �الم واحد بهذا االعتبار. و�صح أن ال �كون �الًما واحًدا، وهو المعنى األظهر
رى اء األخــســورة وابتــدُأنـزل ســوًرا مفصــوًال بینهـا معًنــى وابتــداًء، فقـد �ــانوا �عرفــون انقضـاء ال

ِحیِم}بنزول  ْحَمِن الرَّ ذا نزول أكثـر اآل�ـات التـي ] في أول الكالم، وهك١[الفاتحة:  {ِ�ْسِم للااَِّ الرَّ
 إشـكال نزلت على وقائع وأسباب ُ�علم مـن إفرادهـا �ـالنزول اسـتقالل معناهـا لألفهـام، وذلـك ال

 .فیه"
 حبه أجمعین.وسلم على عبدك ورسولك وعلى آله وص اللهم صلِّ 

 


