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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمددهلل هلل ا العددا ن ،وأش د هلل ال إ هلدده هإ اهلل وح دهلله إ شددر ل لدده ،وأش د هلل أال دمددهللا
عبهلله و سوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا هىل وم الهلل ن.
فأس ددأهلل اهلل و دديب وع ددا ع ولا ددم العل ددم الا ددافق والعم دديب الع ددا وال لد د ا اش ددق وال ددهللعا
ا سموع. .
وأسددأله سددبحانه أال در العلددم ق ولوباددا ،وأال اددو بدده بعددا،رنا ،وأال جيعلاددا ددن هلا علددم
عميب وهلا عميب عميب على العواا.
الل ددم اوعدديب ولوباددا تب ددي هليددل ،واوعدديب ووا حاددا سددا،رس علددى سدداي نبيددل صددلى اهلل عليدده
وسلم.
أما بعهلل:
كمددا ددع العدداقس ق هوبالددي فعدديب مددن الفع دوهلل واب ددهللا الددهلل ود ق الفعدديب نب ددهلل

هللمددي

ت علق بالعلم؛ بيب ع ق العلم لاته س فيهلل ما ا احلاضر والسامق.
ومددن العلددوم ا مددي للالد العلددم وددهللا؛ بدديب ددو أصدديب العلددوم :علددم معرفددي معدداا كددام اهلل
ويب وعا الذي و علم ال فسري ،وطال العلم إ سوغ أال اوال م عدرا ق علدم ال فسدري؛
ال علم ال فسري هليه تروق مجيق العلوم.
فأن ددر ت ددرس ق تفس ددري ال ددرآال الع ي ددهللس ق ال وحي ددهلل بأنواع دده الثا ددي ،وق اإلمي دداال با ا،ا ددي
والرسد دديب والا د د واليد ددوم ار د ددر وال د ددهلل  ،ومجيد ددق مباح د د اإع د دداق صد ددهلل ا علد ددى ال فعد ددييب
واإلمجاهلل ق ك اا اهلل ويب وعا.
فالعاا ي بف م معاا ال رآال معااه العاا ي هبذا العلم بعلم الع يهللس.
وكددذلل آ ددار أ ددر كثددريس ددع ق ا حاددام الف يددي ق احلدداهلل واحلدرام ومعرفددي معانيدده ماد ع
اإسد هللإهلل ما ددا علددى مددا اشد ملر عليدده مددن أحاددام ددذا ح اودده طالد العلددم ودهللا ،فالددذي
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عاهلله احلجي من كام اهلل ويب وعدا إشدل أودوس مدا حد بده كدام اهلل وديب والده دا بيا ده
الساي وف مه السلف العا .
كددذلل مباح د أص دوهلل الف دده صددهلل ا أو صددهلل أصددوها وأص دوهلل ال واعددهلل ال ددرعيي صددهلل ا ق
ال فسري.
وكددذلل ال عددق وعددق ا نبيددا  ،وال ددا ا العددحيذ الددذي إ قلددق لا دديب فملدداوال ددو
ق ال رآال ،وكيب وهلل مدن ال دا ا لممدم السدالفي اا،دهللا علدى مدا قهلل عليده ال درآال أو قلدر عليده
الساي العحيحي فإنه ملاوال غري د ق ،فإلا ف مر ار ار اليت في ا لكر ا ولن من وعدي
آقم عليه السام؛ بيب ما وبيب للل من وعدي لدق السدموار وا م ومدا تدا للدل هىل بعثدي
دمهلل صلى اهلل علْيه وسلم بيب والسريس مق للل ووهللر ق كام العحابي على للل مدا دو
قا يب ق العلم العحيذ بال ا ا ،وما عهللاه فإنه ملاوال ،بيب العحي و بيب الرق.
كددذلل هلا أتيددر هىل مددا علدق بعلددوم الغيبيددار مجيعددا ،العلددوم الفلايددي ،أو مددا سددمى عاددهلل
كثددري مددن ا ددأ ر ن علددم اهي ددي؛ عدده ي ددي ا فدداا ا بدرا تا ا ددا رركددار ال مددر ق مااالدده
ورركددار ال ددمة وحرك ددي ا م هىل آ ددر لل ددل ،ددذا ص ددهلل أا ددم با دوا كث دريا ددا و ددالوه عل ددى
نظر ار جمرقس ،وسوا ق للل الاظر ار اليونانيي ال هللميي ،أم الاظر ار الفلسفيي الديت ن دأر
ق اإلسددام ،أم مددا بعددهلل للددل هىل وماددا ددذا وكدديب ددذا اوددق هىل الظددن وهىل ددي ايددي ق
م هللما ا ،وبال ايل ي ايي ق ن ا،ج ا.
أمددا مددا ق ال ددرآال ف ددو احلددق ا للددق؛ ندده اهلل ودديب وعددا ددو الددذي أ د بدده ،فمددن علددم
معاا ار ار ق للل دا فسدره السدلف العدا مدن قإلدي ار دار ومدا ف مدوه مدن للدل فدإال
ددذا ددو احلددق ا للددق ق ددذا ،ه ْل إ مياددن أال جيمعدوا علددى شددع ق معدداا كددام اهلل تددالف
للعواا.
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كدذلل مدا علدق بدالعلوم احلياتيدي ،العلددوم الهللنيو دي ،مدا علدق بلب دار ا م اليولوويددا،
أو ال اعددي ،أو مددا عدديب باوعيددي مددا ق البحددا  ،أو طب ددار ا م ،أو مددا أشددبه للددل ،ففددع
كام اهلل ويب وعا أصوهلل من ل م ا سلم ق ملا ق ا نظا ق مثيب ذه ا سا،يب.
و اددذا ق العلددوم علددوم اللغددي العربيددي فددإال مددن علددم ال فسددري أق ا العربيددي ك دوا وأقك ددا مددن
و ي ا فرقار وأقك ا من و ي ا سلوا وا قا.
وكذلل العلوم ا ر علوم العربيي ا ر مثيب العرف واإش اق هىل آ ره.
علددم السدداي بدده عددرف معدداا ال ددرآال ،فددال رآال العظدديم حجددي اهلل علددى العددا ن ،والسدداي بددن
له ،فالهللاهلل و اهلل ويب وعا ،والدهلللييب دو الرسدوهلل صدلى اهلل علْيده وسدلم ،وا دهلللوهلل عليده دو

كام اهلل ويب وعا وسداي ا عدلفى صدلى اهلل علْيده وسدلم ،وهدذا أمجدق أ ديب السداي أال السداي
مفسددرس لل ددرآال ومبياددي عانيدده ،فاحلددهلل اوددق هىل بيدداال ال ددرآال العظدديم ،علددوم السدداي بددا علددم
ال رآال وال فسري سا ف م ا.

فإلا مجق طال العلم بن معرفي احلهلل ومعرفي ال فسري وما واله أ،مي السلف ووالده أ،مدي
أ د دديب العلد ددم ق ف د ددم معد دداا كد ددام اهلل ود دديب وعد ددا أصد ددبذ سد ددا،را علد ددى مد ددهللا طل د د العلد ددم
العحيذ ،خباف من هلل ا ذا تفسريا با سداي أو سداي بدا تفسدري ،صدهلل أال ا لديب والدا ق
ا ر ق تعو ه للعلم وللهلل اني ولل واعهلل ال رعيي للف وس هىل آ ر للل.
فددإلال احلاصدديب مددن ددذا أال علددم ال فسددري فيدده كدديب العلددوم ،وهددذا ند ع كدديب أصددحاا فددن مددن
الفاددوال ل ر ددر فددا م هىل ال فسددري؛ بدديب ند ع أصددحاا ا لدديب ا لفددي أو الفددرق ا لفددي ق ددذه
ا مددي هىل ال فسددري ل ر ددر مددذا ب م ،فللمع لددي تفاسددري ،وللرافلددي تفاسددري ،وللج ميددي تفاسددري،
ولل وا تفاسري ،و اذا ق سا،ر الفرق كا شاعرس وا اتر هلل ي ،مق أام أودرا هىل السداي هىل
الفرق السالفي اليت لكرنا؛ لان هم تفاسري ملؤو ا ب ر ر ع ا،هلل م البهللعيي.
كذلل أ ديب الف ده صدهلل أادم ك بدوا ق ال فسدري ل ر در مدذا ب م الف يدي ،مدا م مدن ند ع هىل
مذ به ا اص ،وما م من ن ع هىل احلجي قوال ال يهلل ذ  .و اذا ق كثري من العلوم.
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هلال فلال د العلددم إبددهلل لدده مددن العاا ددي باددام اهلل ودديب وعددا فددوق كدديب عاا ددي حفظددا لدده
وتددهللبرا ومعرفددي وعلمددا بال فسددري وف مددا ددا اشد ملر عليدده ار ددار مددن أحاددام أو أ بددا  ،فددإال
ددذا ددو احلجددي الدديت تب ددى مددق طال د العلددم ،واهلل سددبحانه وتعدداىل ح د مددن عبدداقه الددذ ن
ف وال كامده «من يرد اهلل به خيرا يفقهه في الديين» ﴿ فَدلَ الدََْ َد َف َدر مدن ِّد رِ ف الرَدة رمد الْده ال
طَآئ َفةٌ لريَتَد َف َّقهْاال في اليرين﴾[ال وبدي ،]211:دذا الدهلل ن ه دا دو ال درآال ومدا سدمعوال و دروال مدن

ساي ا علفى صلى اهلل علْيه وسلم ،ذا و الهلل ن.
والعلم ددا عل ددى ا د د اف م ددا هبم م ددن مجي ددق أص ددحاا الفا ددوال ه ددا ددم رب ددوال للا دداد
و يسروال ف م قإإر الاعوص ،ولوال للااد :ذا معد الداق ،والعدا كلمدا عظدم علمده
ع الا اا ومعد السداي -معد اري ومعد ا حاق د  -عظمدر ق و ده ،لدية العدا ق
اإلس ددام ددو ال ددذي دوهلل م ددن أ دده و د دوهلل م ددن و ددي ف مد ده ،ليس ددر ددذه م م ددي الع ددا ق
اإلسام ،وإ حمهلل عا ا ع للااد بدرأي جمدرق إ علدم عليده حجدي مدن ك داا اهلل وديب وعدا
أو م ددن س دداي سد دوله ص ددلى اهلل علْي دده وس ددلم أو م ددن ددهللي الع ددحابي أو م ددن اإلمج دداع أو م ددن
ال واعهلل العامي ،هلا كاال أ ا جمرقا ف ذا و الذي واهلل فيه علدع ضدع اهلل عْاده فيمدا صدذ عاده
ق سان أع قاووق وغدريه :اتَّهمْا الرأي في ديدن اهلل ،ولدْ ِّد ا الديين بد لرأي لكد ا مسد
أسفِ الخد أولدم مدن رد ر  .ال الدذي ل دى ا لس دو ا سدفيب ف دو ا حدق بدال ل ري،

لاددن وددا ر السدداي بددأال ا سددذ لمعلددى مددق أندده الددذي إ االدده ا لس ،فعلددم بددذلل أال الدرأي
ق ق ددن اهلل ودديب وعددا إ حمددهلل أ لدده ،وتاددا رر كلمددار العددحابي وكلمددار ال ددابعن وا ،مددي
ق لم ال درأي ولم أ دديب ال درأي؛ عدده الددذ ن ولددوال ال دوهلل إ علمددوال حج دده ،ولددوال ال دوهلل
اددذا با ويسددي ،بددالاظر ،باإس حس داال ،بددا ي ا  ،و ددذا إ جيددوا أال قوضدده مددن قدداف علددى
نفسه؛ نه وهلل هلل يب ق ال وهلل على اهلل ويب وعدا بدا علدم ،ولنبده عظديم نده ودر ن لل درا

ق ك اا اهلل ويب وعا ﴿ َوأَا ت الشرِّْاال ب للّده َمد لَد ال يدَْ د ر الِ بده سد اللََ ا َوأَا تَدقْلدْاال َللَدم اللّده
َم ََ تَد العلَمْ َا﴾[ا عراف.]33:
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إذا فال بي من اإل تم م ب لتفسير.
وهلا كدداال كددذلل فالسدؤاهلل الددذي ددرق ق ددذا ا ددام :كيددف اد م بال فسددري؟ كثددريوال ر ددهللوال
أال موا بال فسري فايف موال بال فسري.
ن دوهلل مددثا :اودرأ تفسددري ابددن كثددري ،اودرأ تفسددري ابددن ور ددر؛ لاددن ددذه ال درا س عرفددي تفسددري
ار ي؛ لان ليسر تأصيا للل علم ال فسري.
وهلا كدداال كددذلل فا دوهلل :هال طال د العل ددم هلا أ اق أال ف دده ال فسددري ف ددإال أمام دده ق و ددار
ومرات :
المرتبة األولم
أمددا ا وىل فددأال علددم ا فددرقار الدديت اثددر و وق ددا ق ال ددرآال ،ادداا ألفدداث اثددر جمي ددا ق
ال رآال ،ترتقق كثريا ،ف ذه ا رتبي ا وىل علم معاا ذه ا فرقار.
و ذه ا فرقار ك بر في ا ك  ،ما دا الا د الديت تسدمى الوودوه والاظدا،ر أو الاظدا،ر ق
ال فسددري ،والووددوه والاظددا،ر اوعددي هىل ا ةددا ا ددرتكي وا ةددا ا واط ددي ا عروفددي ق أص دوهلل
الف ه.
فمثا وهلل ق كلمي (السما ) وا ر ق ال رآال معاا ا ق اللغي كذا.

ل اللّده َمدََالا َِّل َمدةا طَيربَدةا
السما ق اللغدي معاا دا العلدو ،ل ولده تعداىل ﴿أَلَد ال تَد َدر َِّ اليد َ َ
َ َدر َ
السد َدم ﴾[هبدرا يم ،]12:ول دوهلل ال دداعر ق وصددف
در َوفَد الرل َه د فددي َّ
َهددل َه ٌَ بد ٌ
َِّ َ
درر طَيربَددة أ ال
شد َ
فرد:

وأمحر كالهلل با أما ةا ه

فدر ا وأما أ ضه فمحوهلل

عه أال ره و دو مدا عدا ماده مليداال عده امد م واك اد بداللحم ليادوال أ بدر ع ليده وأمدا
أ ضه و ع ووا،مه فمحوهلل عه قوي ي ل اوال أملى ق الري.
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فإلا أصل ا من و ي اللغي واهلل :ول هلل و قر السما ق ال درآال بادذا معد أمدا ا وهلل ف دو
كذا والثاا ف و كذا والثال هىل آ ره.
وأتر جمموعي (السماوار) ومعاا ا ق ال رآال واحهلل و ع ذه السماوار ا عروفي.
ذه الالمار اليت اثر و وق ا ا م السدما ا دا الافدر اإلميداال الافداق هىل آ دره ،هلا
ضبط تفسري ا من ك الوووه والاظا،ر.
ومددن أ ْمثل ددا ك دداا ابددن الددواي الووددوه والاظددا،ر ،و ددو ملبددوع ق قا الرسددالي طبعددي ويدهللس
و ددع أوددوق مددن اللبعددي اهاهلل ددي ،اللبعددي اهاهلل ددي في ددا أغددا كثددريس ،ددذا عليددل ال ل دديق،
و ااا ك كثريس ق ذا ا وضوع م هبا طال العلم.
ذه ا رتبي ا وىل ق طل العلم أال تهللو مق الالمار اليت اثر و وق ا ق ال رآال.
ف ددإلا ض ددبلر ددذه الالم ددار ال دديت اث ددر و وق ددا ومعاني ددا فإن دل و ددهلل علم ددر ش ددي ا م ددن
ال فسري كمرتبي أوىل.
مث تا يب هىل الالمدار دذه شدي ا ف دي ا ،ما دا مدا و ق ق ال درآال ولده عسدي ع در تفسدريا،
و ع وليلي ،وما ا ما له ا اا ع رس وو ا ،وما ا ما له ع رس ،وما ا ما لده اانيدي حد تدأ ق
الا ا ي ما له ووه واحهلل.
فددإلا أملددير ق ددذه ا رتبددي أقكددر أال ددذه الالمددار الدديت وددا ترقاق ددا أو كثدر و وق ددا
ق ال رآال ضبلر تفسري ا ف هلل أحامر و ا من علم ال فسري.
المرتبة الَ ية
ا رتبي الثانيدي م عدلي أ لدا بدا فرقار ،ولاا دا ليسدر مدن و دي الوودوه والاظدا،ر؛ وه دا مدن
و ي ا صوهلل واإش اق.
و ذه افعل في ا ك اباال:
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الكت د ل األوِ معجددم م ددا ية اللغددي إبددن فددا د ،ف ددو هال كدداال معجمددا ق اللغددي؛ لاددن
من و ي ا صيب أصيب ا ع الذي تهللو عليه الالمي وهلل أواق فيه وأفاق.
ف بح مع الالمي ق معجم م ا ية اللغي ،لذلل فدال رطيب مدثا أكثدر مدن الرودوع هىل
معجم م ا ية اللغي ا ؤصله من ا عاا ق ال فسري.
والكت د ل الَ د ي ك دداا ا فددرقار للراغ د ا صددف اا ،وا فددرقار مرت د وطبددق ق جملددهلل

واحددهلل طبعددي ويددهللس؛ بدديب طبعددي ددااس وددهللا ،ولاددن الراغ د ا ص دف اا م د الم أشددعري ،ولدده
تفس ددري كب ددري ددو لب ددق ما دده هإ بعد د م هللم ددي أو بعد د الس ددو ؛ لا ددن م ددن و ددي مع دداا
الالمد ددار واس د د عماإ ا ق ال د ددرآال فد ددإال في د دده فوا ،د ددهلل كث د ددريس ،و اص د ددي ق لل د ددا،ف اس د د هللام
ا لفدداث ،ك دداا الراغ د تا بدده هىل أشددعر ه ق ال عر فددار ،هلا أتددى عددرف شددي ا عددرف كلمددي
ح ددهلل ح ددهللا ،ف ا ددا احل ددهلل تب ددق لل ع ددو  ،وم ددا ح ددهلل هإ بع ددهلل ال ع ددو  ،وه ددذا ت ددف عا ددهلل ح ددهللوقه
وتعر فاتدده فددا تأ ددذ هبددا ،ولاددن هال فسددر مددن و ددي اللغددي واس د هللهلل ددذا مددأموال عليدده ،وللددل
اوق هىل لغو ي حب ي.
الا دداا الثال د عمددهللس احلفدداث للس دان احللدديب ووددهلل طبددق سدداب ا ق جملددهللس واحددهللس ،وطبددق
أ ريا مق شع من ال ح يق طبعي إ بأد هبا ق أ بعي أو ا لليفي.
ذا ق ا فرقار من حي يه.
هلا ان يددر مددن ددذه الا د  ،ادداا ك د معاصددرس تفيددهلل ق ددذا ،ومددن أمثل ددا مددن و ددي
الاليددار -كليددار ا عدداا واإس د عماهلل -ك دداا معجددم ألفدداث ال ددرآال الاددرر الددذي أصددهلل ته
أ ددن اهي ددي العامددي للا دداا ق معددر أو ا لددة ا علددى لل ددؤوال اإلسدداميي ق معددر أو مددا
أشبه للل ،ا م معجم ألفاث ال رآال الارر طبق ق جملهلل ن.
المرتبة الَ لَة
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ا رتب ددي الثالث ددي ق معرف ددي ال فاس ددري أو ال ددهلل وهلل ق عل ددم ال فس ددري :أال ترت د د مراوع د ددل ق
ال فسري عرفي مع ار ي ،و ذا ابه على ف م ال فاسري.
وكدداال يل داضددرس بعادواال ماددا ا فسددر ن دا بعلددام ةع ددا ،إ نليدديب ب فعددييب مددهللا د
ا فسددر ن وماددا ا فسددر ن و عددا،ق كدديب ك دداا ق ال فسددري تددهلل ل ا قا دديب ددذه ا رتبددي؛
نددل وبدديب أال تلددالق ك دداا ال فسددري إبددهلل أال تعددرف ما جدده ،و دديب مددثا مددن مهلل سددي ال فسددري
ب ددالرأي أم م ددن مهلل س ددي ال فس ددري ب ددا ر؟ م ددا عا،ع دده؟ ي ات دده؟ ما ج دده؟ وب دديب ال ددهلل وهلل ق
ال فسري هلا عرف ه أحسار اس عماله.
ال ك د ال فسددري مجيعددا إ ملددو مددن حددالن :حدداهلل هودداقس وحدداهلل ضددعف ،ددأ ق آ ددار
جيوق الاام ،وق آ ار تبح تفسري ا إ صهلل ،صهلل أنه أسرع فلم ذكر شي ا.
و دذه اوعدي هىل ضدعف اإلنسداال مدن و دي ،وهىل أال ال درآال غالد إ مغلدوا ،علدى كثدرس
ال فاسري إ غه تفسري عن تفسري ،هإ أال ادوال تفسدري ودهلل أ عدر مدن تفسدري آ در حرفيدا؛
لان الا اليت ألفر على اس اهلل إ غه بعلد ا عدن بعد ؛ ال ا فسدر ددهلل أنده ن دط
ق موضق ار ر ا ط فيه ،و ذه أنا ور ه كثريا وتعهللق ال فاسري قهللم ق ذا.
ابن ور ر وابن كثري ،صهلل ابدن ور در ق مواضدق تالدم بادام تسد غرا كيدف مييديب هىل دذا
اللعيف أو وهلل به أو روحه ،صهلل أال ابن كثري دأ فدريق عليده ق دذا ا وضدق و ليديب .أو
ااا صهلل أال كامه ق ال فسري ولييب على آ ي وصهلل أال ابن كثري أطاهلل الافة في ا.
و اددذا ،هلا ق لددر مهلل سددي ال فسددري ال درأي عدده باإو دداق واإس د ابا  ،ووددهلل فعددلاا بددن
ال درأي ادم ددوق وال درأي ا ددذموم وأال م ددا ك دداال ب ددالرأي ادم ددوق عدده باإو دداق واإس د ابا م ددق
اك مدداهلل ارإر فإندده إ بددأد بددذلل ،صددهلل أال ا فسددر ن بددالرأي؛ عدده باإو دداق واإس د ابا
بعل م جييهلل ق مااال و يب ق مااال.
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ا ددا ق ددذه ا رتب ددي هلا عرف ددر ما ددا ا فس ددر ن ف ددأوهلل م ددا ترو ددق هلي دده ق ك د د ال فس ددري
ال فاسري ا وهلل عه ت سلسيب مق ال فسري ق ا راوعي فيمدا أشدايب علدى حسد ال مداال ،علدى
حس وفيار ا ؤلفن.
فددإلا أماددن أوإ أال تلددالق صددحيفي علددع بددن أع طلحددي عددن ابددن عبدداد ،ف ددذا أمثدديب مددا
اوال أوهلل ما تراوق.
تراوق معل ار الب ا ي ق ال فسري عن ابن عباد وعن جما هلل وعدن أصدحاا ابدن عبداد
أو عن ابن مسعوق هىل آ ر ا ر ن بال فسري من العحابي وال ابعن ف ذا أمثيب.
مث تا دديب هىل ال فاسددري ا سدداهللس تفسددري عبددهلل الددرااق ،تفسددري ابددن أع حدداف فيمددا ووددهلل مادده،
تفسري ابن ور ر مث تسلسيب مق ال من.
دذا ال سدليب لدية الغددرم مادده أال تأ دذ الا يجددي ،وه دا الغددرم مادده أال ت دهلل ا علددى معرفددي
ال فسري؛ ال ا فسر الذي أ ذ عن من وبلده وأو ق كدام مدن وبلده مدق شدع مدن ال عدرف أو
أ ذه وع عاه ،فأنر لالع ل لاام ا وهلل تعرف كيف تعرف العدا ا دأ ر مدن علمدا
السدلف -كدابن ور در مدثا ق عملدده مدق مدن وبلده أو ابدن كثددري ق عملده مدق مدن وبلده -كيددف
تعدرفوا ق كدام مدن ودبل م وصداغوه ،في ديم للالد العلدم ق بدي عمليدي ق معرفدي كيدف عددوغ
ال فسري بعياغي أ يب العلم.
ناا ووهللنا أال ال فسري دام فيده الاداد دا سدمى ا د ا  ،عده ادذا دو لدر ق بالده
ددذا مع د ار ددي ،ددذا ددا ر ار ددي و ددهلل ا علددى ددذا ولددية مددن أ ل ده ،و عدداال ال فسددري
و عاال كاا ال فسري حد ادوال عادهلله مدا ربده مدن ف دم ا عداا ،و دذا إشدل أنده دهلل يب ق
وإا أهد ل» حد ولددو
وولده علْيده العدداس والسدام «مددن د ِ فدي القددر ا برأيدده فقدي أخَددإ ال

أصدداا فإن ده ع د عددن علددم وه ددا أصدداا اتفاوددا ،ف ددهلل أ لددأ ه ْل ص درأ علددى ال فسددري قوال
علددم ،وهال أصدداا فلددم ع د عددن علددم وبياددي وحجددي ،لددية عاددهلله ملاددي ق العلددوم ال ددرعيي
الع يددهللس والف دده واحلددهلل

هىل آ ددره ،لددية عاددهلله ملاددي ق العربيددي ،فمددن أ ددن أتدداه الع دواا؟
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اوال أتاه العواا اتفاوا ،فإنه أ لأ وهال أصاا ،ح إ جرأ علدى للدل ترتيد ال فاسدري
ق ا راوعي ك علم ،ذا ارال ما تعلم ال فسري لية مدا مراوعدي ل فسدري آ دي ،تر دهلل ترودق
ل فسددري آ ددي أشددالر عليددل اوددق أحددهلل ال فاسددري و احدديب ا عد  ،ولاددن تد علم ال فسددري اددوال
هبذه اللر ي.
مت ع مق ك ال فسري با ر ح ت ف عاهلل اا ا.
تأ هىل مهلل سي ال فسري باإو اق بالرأي ،اب هللأ ذه ا هلل سي من علمدا ا در ابدن ور در،
وأو ق ق تفسريه ما تفق ق ك من وبله ا علق ب فسري ال رآال؛ لذلل ابن ور در محده اهلل
ع ددهلل أوهلل م ددن ل ددط ب ددن عل ددوم ال فس ددري ب ددا ر وعل ددوم ال فس ددري ب ددالرأي واإس د ابا  ،ص ددهلل ق
تفسريه ا حاق وار ا عن العدحابي وال دابعن ،وصدهلل في دا مباحد اللغدي العربيدي ،مباحد
الع يددهللس ،الددرق علددى ا ددالفن ،الددرق علددى ا لحددهلل ن ،الددرق علددى ا ب هللعددي ق العددفار ،صددهلل فيدده
مددا قلددط ددذا و ددذا ،خبدداف مددا لددو أ ددر :تفسددري مددثا عبددهلل الددرااق ،تفسددري اإلمددام أمحددهلل ق
ال لق اليت ن ل ا ابن ال يم وغريه عاده ،تفسدريه ابدن أع حداف ،تفسدري ابدن عبدهلل بدن محيدهلل فيمدا
ووددهلل مادده ،هىل آ ددر ال فاسددري بددا ر ،صددهلل أاددا تفاسددري أ ر ددي دلددي ملددط بددا ر او دداقا؛
لان ابن ور ر لط ذا و ذا.
فماه تاللق هىل ي عا همام سه سلفع ق هق اهلل علوم اإو اق وعلوم العربيدي وعلدوم
الف ه والرق على ا الفن ق ال فسري كيف انلبط وكيف ق وما تفرع بعهلله.
اا تأ هىل من بعدهلله وتدرس كيدف توسدعوا ق تفسدري ار دي ،فدإلا أ در علمده كيدف أق ديب
علوما أ ر إ صدلي هدا بار دي ق تفسدري ار دي ،تعدرف مدواطن اإلوداقس ومدواطن ال لديب ،فيادوال
عاهللا علم بال فسري هلل س يه مهلل سي ال فسري با ر ومهلل سي ال فسري بالرأي.
المرتبة الرابعة
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ال فسددري -و ددذه ا رتبددي الرابعددي -فيدده مواضددق م ددالي أشددالر علددى كثددري مددن العلمددا بدديب
على أكثر العلما ؛ بيب واهلل في ا شيا اإلسام ابن تيميي إ تااق صدهلل ق ال فاسدري ما دا ودوإ
صحيحا ،و ذه ملا ق للال العلم كبريس ،وإ االر ملا ق هىل ارال.
شدديا اإلسددام ابدن تيميددي ك د جملددهللس ق للددل طبعددر ق جممددوع ف دداوس ابددن تيميددي ،و ددع
موودوقس ق نسد ي ليدي ،عاددهللي ما دا صدو س ق بعد ا ااتد أو بدا كاندر بعادواال :تفسددري
آي مددن ال ددرآال أشددالر .و ددذا العا دواال ما د ع مددن م هللم دي ش ديا اإلسددام ،ولكددر في ددا شدديا
اإلسددام با هللمددي أال ادداا آ ددار ق ال ددرآال أشددالر علددى أ دديب العلددم ف ددا صددهلل في ددا و ددوإ
ص ددحيحا .طبع ددا ددذا تف م دده م ددق ف م ددل ل واع ددهلل أو ص د دوهلل ال فس ددري ،إ ص ددهلل في ددا و ددوإ
صددحيحا ال السددلف مددا تالمدوا في ددا مددثا ،لددو كدداال للسددلف لددو كدداال هددم ك دام في ددا لادداال
حجي ق ذا الباا -نعه بالسلف العحابي -أما ال ابعوال ف دوهم لدية حجدي جيد ا عدري
هلي ا ق ال فسري؛ ولان حسن ا عري هلي ا فيما كاال من و ي ف م ال درآال واإسد ابا  ،دذه
ا واضق اليت أشالر تهلل ا العواا في ا بعهلل مراوعي ال فاسري.
هلا أقكدر ا لدوار السدداب ي عرف دا عرفدر العدواا ،عرفدر كيددف أشددالر و ؟ وحجددي
شيا اإلسام حياما ق يب ق ذه ا لا ق و وذ ما وذ ق تلل ار ار.
الذي جي على طال العلم بال فسري أال:
أوَ :جرأ على ال فسري.
الَد ي :أال علددم أال ال فسددري ددو تفسدري ددو تفسددري كددام احلدق ودديب وعددا ،و ددذا صدداح
الع يددهللس اددوال معدده ق ولبدده يبددي هلا أ اق أال ددهلل يب ددذا ا يددهللاال؛ نددل تددهلل يب لبيدداال معدداا
كددام اهلل ودديب وعددا ،طال د العلددم هلا أ اق أال ددرن مددو مددن ا ددوال أعددهلل لدده العددهللس و دداف
وأصابه ما أصابه؛ نه كام العلما فايف جرأ علدى كدام احلدق وديب وعدا علدى كدام اهلل
بال فسددري ،و ددو تامدديب عاددهلله ارلددي علددم كددام أ دديب العلددم فيدده ،اددن عاددهلله ق بددي
لل العلم بال فسري طلبا صحيحا.
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الَ لد  :أال د أ مددن الع ددهللس مددا أماددن باإلحالددي علددى ودوهلل العلمددا ا ددأمونن بال فسددري وددهلل
اإلماداال إ تددأ أندر ب ددع وإ تددروذ شدي ا ،ودداهلل العلمدا اددذا ،ودداهلل اإلمدام أمحددهلل اددذا،
ودداهلل ابددن عبدداد ضددع اهلل عْادده اددذا ،ودداهلل علددع ضددع اهلل عْادده كيددر وكيددر ،و ددذا ددو مددا
اددوال لددل مددن و ددل ،ودداهلل شدديا اإلسددام ابددن تيميددي كددذا ،ودداهلل ابددن ور ددر كددذا ،وددذ ابددن
ور ر كذا ،ابن كثري واف ه على للل.
المرتبة الخ مسة واألخير
ا رتبي ا ريس ق ال فسري ق العلم بال فسري أال ال فسري هللا ي للااد ،وال درآال أند هلل ليادوال
اق ددا للادداد ﴿إ َّا َ د َاا الالقد الدر َا ي الهدديي للَّتددي د َدي أَ ال د َدْم﴾[اإلسدرا  ،]9:فددال رآال مددا ند هلل لياددوال
ميهللانا ل ر ر علدوم نظر دي أو علدوم فرعيدي ه دا ند هلل ال درآال ههللا دي الاداد بإصدان الاداد مجيعدا،
ال ددرآال ن د هلل للعلددم بدداهلل ودديب وعددا ،والعلددم ددا حبدده ودديب وعددا و رضدداه ومددا س د له سددبحانه
و أباه ،لعلم بال وحيهلل توحيهلله سبحانه العلم ،با حاام وما عيب بذلل مدن أ بدا ا اضدن
ومس بيب ا اضن وا حيا  ،وا مثاهلل والع اليت تعلذ نفة اإلنساال.
هلا كاال كذلل فليعلم أال ال رآال حجي اهلل ويب وعا هىل ويام الساعي.
وهلا كاال كذلل ف و هللا ي للااد هىل ويام الساعي.
وهلا كاال كذلل فلالد العلدم بال فسدري جيعديب كامده وتفسدريه ااسد الد من الدذي عدي
فيدده ،أمددا ا سددي اهوا ددار ق العلددوم ف ددذا ددؤور صدداحبه عليدده حبس د ني دده؛ لاددن لددية ددو
الغرم من علم ال فسري ،الغدرم مدن طلد علدم ال فسدري أال تد علم دذا العلدم ل دهللي الاداد
بال رآال.
وهددذا ودداهلل شدديا اإلسددام ق موضددق كدديب قاع أو مبلدغ أو دداق إ ددهللي الادداد باددام اهلل
ويب وعدا وكدام سدوله صدلى اهلل علْيده وسدلم فإنده م عدر .أو كمدا وداهلل؛ عده أال كديب هللا دي
انلاو ا من كام اهلل ويب وعا وكام سوله صلى اهلل علْيه وسلم؛ ال السداي مبيادي لل درآال
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وال رآال أن هلل لل هللا دي وادا احلدق الدذي إ عرت ده ن دق ،وهلا كداال ا مدر علدى دذا فدإال طالد
العلم بال فسري هلا ضبط ا رات الساب ي اللق بال فسري دا ااسد الد من الدذي عدي فيده؛
لا ددن ب ددالعلم إ بال دديب؛ ال أناس ددا وعظد دوا وقعد دوا بال فس ددري لا ددا م ع ددن و دديب فووعد دوا ق
ديب بده الب دي ،ومدن و دي
اس هللإإر باطلي وبعل ا ا كاال مافرا من و دي ن عده ل دع
أنه غلط ق ف م ار ي أصا ف ل ا مر ،و ا أا أعرف بع ا شيا ق ذا.
هلال فلال د العلددم بال فس دري هلا طل د ددذا العلددم وأحسدداه فددإال الغددرم مادده هللا ددي الادداد
بال رآال ،و ذا لحظ من و ن:
ال دي ا وىل :أال احلدق ق ال فسدري واضددذ ما ده إ ظدان داال أندده سدي ر تفسدريا ع ددهلل
عددن ا ولددن ،ددذا أمددر م لددوع بدده؛ ال احلددق ق ددذه ا مددي بدداق ،وإ جيددوا أال قلددو امددن مددن
احلددق ق مسددألي مددن ا سددا،يب؛ بدديب هال و دوهلل ال ا،دديب هال ددذه ار ددي ف م ددا ا ددهللموال مجيعددا.
ذا إشل أنه باطديب مدن ال دوهلل؛ بديب هال وداهلل :هادم أمجعدوا علدى ا لدأ في دا أ لدا دذا باطديب
من ال وهلل؛ لان هال واهلل مثيب مدا وداهلل شديا اإلسدام أشدالر علدى كثدري مدن العلمدا  ،أشدايب
علددى كثددري أو ا كثددر مددن العلمددا ؛ بدديب إ تادداق صددهلل ق ال فاسددري علددى كثر ددا ال دوهلل الع دواا
في ا فياوال ذا من و ي ال ح يق والعلو الذي ااس شيا اإلسام محه اهلل وأمثاله.
وأما كن ومن على شداكل اا فإ دا وعدا س و دهلل ق ال دي ا وىل دذه أال ناد ع هىل ف دم مدا
والده العلمدا فدديمن وبلادا ،نف دم مددا ودالوه هلا ف مادا مددا ودالوه ،ف دأ ال ددي الثانيدي أال تعد عمددا
ودالوه ددا ااسد الد من ،و ددذا دو الددذي وعدديب بعد الادداد قلددط ق مسدألي تبليددغ ال ددرآال أو
عددرم ال فسددري ،س دوا ق لبددي أو قعددوس أو ق داضددرس أو ق ك دداا أو ق وعددي هىل آ ددره،
فيا ع من و ي ربي الاداد أو هللا دي الاداد إ علدى كدوال هىل علدم صدحيذ ،و دذا لده أمثلدي
و ا تعلموال من للل أمثلي.
 ...أمددا احلددق ق نفسدده ف ددو واضددذ ما دده ،فأنددر هلا عرضددر احلددق الواضددذ الددذي أقكددر
عليدده أو أقك دده عمدن وبلددل عدده مددن أ دديب العل دم ووفددر عليدده بهللليلدده و ددو حج دده فعرضد ه
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للادداد ددذا ددو الددذي عليددل ،و ددذا ق لددف بددا اف الادداد ،ددا اددوال عاددهلل فدداال مددثا
ضعف ق ال عبري عن مدا ف مده مدن ال فسدري ،وعادهلل ار در سدياال ق الدذ ن وق ال عبدري وعدن
مددا ف ددم مددن كددام أ دديب العلددم فددأ ر علددى الادداد بالادداد بال فسددري مددا ددؤ ر ار ددر ددذا اوددق
هىل أسلوا ن يب هللا ي ال رآال.
وهددذا ال عددايف ق ال فسددري هلا اددن الغددرم مادده هللا ددي الادداد بددال رآال فددا حاوددي لاددا
بال فاس ددري ،ال فاس ددري ما ي ددي ،هلا ك دداال الغ ددرم ما دده هللا ددي الا دداد ب ددال رآال ،وض ددذ الع ي ددهللس
العددحيحي مددن دداهلل ال ددرآال ،وضددذ السددلوا ،اإلميدداال ،كددع الددافة ،بددن ا مثدداهلل الدديت ق
ال ددرآال ،ال عددق بأسددلوا ااس د الععددر و ااس د الادداد ،ف دإال ددذا ددو ا للددوا ،و ددذه
آ ددر مرتبددي ،وليسددر أوهلل مرتبددي ،بعددهلل أال مي ددع ق ا راتد تلددل بعددهلل للددل اددوال عاددهللنا مدن
ؤ ر ق الااد بال رآال ،و ذا و الذي ك اوه؛ ال هللا ي الااد بال رآال قلق ها الميق.
ومددا أمجدديب و دوهلل شدديا اإلسددام محدده اهلل و ددو ق سددجاه محدده اهلل تع داىل ق آ ددر حياتدده هل
ودداهلل :نددهللمر علددى أا أوعدديب حيددا كل ددا ق تفسددري ال ددرآال .ال تفسددري ال ددرآال اددن أال
تهلل يب فيه مجيق أنواع اههللا ي للااد واح جا اد عليل اوال ضدعيفا ،لكدرر معد ار دي
باام أ يب العلدم ،دذا معد ار دي و دذا كدام أ ديب العلدم ،هلا كداال أنده عدرتم عدرتم علدى
ال فاسدري ،هلا كدداال عدرتم عددرتم علدى ا ،مددي ،ابدن ور ددر محده أ دديب أمجعدر ا مددي علدى أندده
همام ا فسر ن ح أصحاا البهللع من ا شاعرس أمجعوا على أنه و همام ا فسر ن.
فددإلال اهددهللا ار كل ددا بأنواع ددا؛ عدده هللا ددي الادداد ق أفدراق م ق جم معددا م هللا ددي ا سددر
اوعي هىل هللا ي ال رآال ،فمن وفق لف م ال فسري وعرضه عرضا صدحيحا علدى الاداد باحلجدي
والبياال فإنه اوال وهلل أو ريا كثريا.
ذه ا رات او اق ي من واوق ال جربي ،وليسر علما تأصديليا ملل دا ،وه دا دع بهللا دي ق
تأصددييب علددم ال فسددري؛ ال علددم ال فسددري ا د فيدده ،إ ق أص دوله ،أص دوهلل ال فسددري ك اب دي
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ا فسددر ن بعامددي ك ابددي ويددهللس ،وإ ق مراتد أ ددذ العلددم وما جيددي أ ددذ

ويددهللس ،وإ ق ماددا
العلم.
ف ددع هلال لددوس ،والددذي ابغددع للدداا العلددم -كمددا اب ددهللأنا احلددهلل أال مدده -الددذي
ابغددع علددى طدداا العلددم أال ع ا دوا كث دريا مددن معرفددي معدداا كددام اهلل ودديب وعددا فإندده واحلددق
ا للق ق مجيق ما اش ميب عليه ،فايب هللا ي وصواا س جهلل ا هال شا اهلل تعداىل ق ال درآال،
هما على ال فعييب وهما على اإلمجاهلل.
الل م نو ولوباا بال رآال واوعيب ال رآال بيق ولوباا ونو أبعا نا ووا اوماا وغموماا.
الل ددم لكرنددا مادده مددا نسددياا وعلماددا مادده مددا و لاددا ومددن عليدده ب اوتدده علددى الوودده الددذي
رضيل عاا.
وصلى اهلل وسلم وبا ا على نبياا دمهلل.
[األسئلة]
أوي على ذه ا س لي ف ط ا مسي.

د /2و ق ق وولل ﴿الاليَد الْ َم َ الخت َللَم أَفالد َْا ه ال ﴾[ ة ]56:ار دي ق سدو س دة ،وو ق ق
سو س الاو أال ا فواه ت هلل فايف المق؟
 /ددذا السدؤاهلل وددهللر سد يب عادده ابددن عبدداد ضددع اهلل عْادده ق أمثدداهلل مددا ق ال ددرآال مددن أندده
ق ماد دداال ق ال يامد ددي ل د ددوال ا عد ددال ر وق ماد دداال إ بد دديب مد ددا م معد ددذ س هىل آ د ددره ،فاد ددام
السدلف في دا اصدي ابدن عبداد و دو احلددق أال للدل ق لدف بدا اف ا امدار دوم ال يامددي،
ددوم ال يامددي ددوم طو دديب عسددن ألددف سدداي ،ق لددف بددا اف ا امددار ،ففددع آ ددي لكددر حدداهلل
وق آ ي أ رس لكرر حالي أ رس.
د /1و قر ق وق أال شعيبا أخ ل ومه وق سو س ال عرا أنه لية بأخ هم؟
 /إ ،مددا فيدده ال ددعرا لددية فيدده أندده لددية أ ددا هددم؛ ولاددن ددذكر أ وتدده كغددريه ،الافددع
ذا ح ا هىل تابيه.
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عدده بال بيلددي أ ددوس الع د ْرق إ

وا ددوس ا عددوق ،ا عددوق هبددا أ ددوس ال بيلددي أ ددوس الاس د
أ وس الهلل ن وإ أ وس ا ا.
د /3ما أ ام ق ووهلل العاوي ق حاشي ه على الالن ا ذ بظوا ر الا داا والسداي

سددْا ﴾[دمدهلل،]8:
مددن أصدوهلل الافددر ،ووولدده ق آ ددي فدداطر ﴿أَفَ َمددن ييرد َدن لَدده سددْ َل َملدده فَد َدر َ َ
واهلل ن لر ق مجاعي بأ م احلجاا اهلل هم الو ابيي؟
 /معروف العاوي ق كامه ذا.
والالمي ذه ا وىل (ا ذ بظوا ر الا اا والساي من أصوهلل الافر ومادق اإو داق) ق
علي دا ال دا يلع محده اهلل ق تفسدريه عادهلل آ دي سددو س دمدهلل ﴿أَفَ َدال يَدتَد َيبدَّرو َا الالق الدر َا أَ الم َللَددم
دل ددْل أَ الد َف ل َهد د ﴾[دم ددهلل ،]12:حبد د حبث ددا ط ددو ا ق في دده عل ددى الع دداوي ب فع ددييب ق مس ددألي
اإو د دداق وض د دوابله هىل آ د ددره وا د ددذ بالظد ددا ر ،وأفد ددرقر برسد ددالي تلد ددل بعا د دواال اإو د دداق
وال ليهلل أ ن فريوق هلي ا.
وأما ووله هنه ر ق احلجاا الو ابيي ،و أ ذ ما وييب له عن الهللعوس.
وآفي الااد مجيعا -هإ من حم اهلل -أام عهللووال ما اهلل هم من ال ر ،أمدا ا دري ففيده
نظر ،هلا وييب شع فيه عي فا صيب أنه صحيذ فيم وال به ،وأما ا ري إ.
وهددذا نددذكر بأصدديب عظدديم مددن أصدوهلل ددهللي السددلف أال الاددام ف ددم حملدده احل ي ددع إ
حمله الافسع ،و دذا ال عبدري مدأ ول مدن ودوهلل عمدر ضدع اهلل عْاده فيمدا واه اإلمدام أمحدهلل ق
ك داا ال دهلل و واه غدريه أ لدا وداهلل ضدع اهلل عاده :إ تظدان بالمدي رودر مدن أ يدل سدو
وأال صهلل ها ق ا ري دما.
وكددذلل ا فعدداهلل؛ ال اإح مدداإر كثددريس ،اح مدداإر ال دوهلل كثددريس ،ووددهلل اددوال قلد ق
العبددري ولاادده مددا ع د ا ع د الفاسددهلل ،هلا ووددهللر هددا ق ا ددري دمددا ،فا صدديب ق للمسددهللق
ا صديب فدديمن ددا ره السدامي أندده إ حمدديب كامده علددى سددو  ،هإ هلا كاندر وامددر ور اددي بياددي
اجتَْبددْا ََِّيد ادرا رمد َدن الَِّد رن إ َّا بَد العد َ
واضددحي ف ددذا مددن الظددن الددذي عدذ ْنا با ددذ بدده ل ولدده ﴿ ال
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الظ ددن همث و ددو م ددا تهللعم دده البيا ددي

واحلجي.
أمددا الالمددي الدديت صددهلل هددا ق ا ددري دمددا فامحل ددا علددى ا ددري ،وا فسددر للاددام تددا س فسددر
فسر ف م كام الااد على مراقه و ،و ذه من معا ال حليار اليت نسدمع ا ةعاا دا
ق ا اض ددع واحلل ددر هم ددا لا ددام أ دديب العل ددم ا ددهللمن أو الس دداب ن وهم ددا لا ددام أ دديب العل ددم
احلاضر ن أو لامار ا ؤلفن هىل آ ره.
ف جدهلل أال الالمدي ر مديب فيحمل دا علدى دمديب قليلده الافسدع قليلده ف مده الافسدع إ قليلدده
ق الاددام علددى ددذا الف ددم ،دوهلل ددذا الاددام ح مدديب كددذا وح مدديب كددذا .وهددذا صددهلل أال أ دديب
العلددم اد ددن صددهلل حد مددق أعددهللا ،م ،صددهلل ا ق قوق شدديا اإلسددام و قوق أ دديب العلددم حد
مق الاعا س ،ق الواا العحيذ صهلل ،هال أ اق دذا الادام ح مديب وو دن الووده ا وهلل دو
كذا الثاا كذا هال أ اق ا وهلل ف ذا صواا وهال أ اق الثاا ف ذا باطيب نه كذا.
أمددا أال حمدديب كددام مددن ددا ره السددامي علددى مع د فاسددهلل و ل د م بدده فددإال ددذا ددا إ جيددوا
شرعا –أنا ما أق ي أوش الذي انا نهلل يب ق دذا البحد  -نعدم ،ق كدام العداوي أ دذ
ما وييب له و ذا أ ذ ما وييب له عن الهللعوس فأ ذ رقق ال ر ق بلهلله وان ر ،و اذا كديب مدن
أت ددى للحد د أص دديب أع ددهللا ال ددهللعوس أكث ددر م ددا ن ددروا الس ددمعي الس ددي ي ق احلد د  ،ت ددأ ا فد دوا
وجي معددوال عاددهلل ا ددا ا وا ف ددن ادداا ليحددذ وام :ددر ق و اددا أندداد دداهلل هددم و ابيددي
ددؤإ افددروال و ددؤإ دوهلل مددن دداور هلياددا ودمددهلل بددن عبددهلل الو دداا ددهللعع الابددوس وأبددان
لافسه كيب نسا أ يب الهلل عيي هىل آ ره.
مثدديب مددا ودداهلل أمحددهلل ا دده ق أوهلل ك ابدده ق الددرق علددى الو ابيددي واتلدده اهلل دوهلل :والظددا ر مددن
حدداهلل دمددهلل بددن عبددهلل الو دداا أندده ددهللعع الابددوس وكدداال ددأمر حبلددق ود مددن اتبعدده و اددن
ق ق –الالمي ا ريس ر ا هىل مراوعي عه مدن و دي لفظ دا -و ادن قد ق بعدهللق مدن
الاسددا - .وال دديا دمددهلل أصددا مددا بلددغ احلددهلل ال ددرعع لدده ق ال د وا أ بددق فلددا أال ددهلل عددن
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للل -ووهلل وي عن الايب صلى اهلل علْيه وسلم أنه واهلل :قدر ق داا ع در ورندا مدن ال مداال
ويب ق ا رق إ اهلل لعدق برا اده ي ده ك ي دي الثدو حدهللف ف ادي ع د في دا ا سدافيب والدرلهلل
ت جددا س هبددم ا دوا هىل آ ددره .ودداهلل و ددذا احلددهلل ق دمددهلل بددن عبددهلل الو دداا هال عددرف
من روه؛ لان شوا هلل العحي و الذي وضعه أو شي ه.
ذا الا اا كله افرتا ار على ال يا دمهلل وعلى الهللعوس ،كداال سدلمه مفديت مادي الدذي
و أمحهلل ا ه قحداال لاديب وفدهلل دأ ادي سدلم لده نسد ي ال بدوا بده هىل باقكدم فأصدبحر
ةعي الو ابيي هبذا السب .
ةعددي ال دديا دمددهلل بددن عبددهلل والو دداا والددهللعوس هبددذا السددب أال الوفددوق الدديت تددأ للح د
علوام سا،يب ألفو ا وكدذبوا في دا علدى الدهللعوس وأصدبحوا نسدأهلل اهلل العافيدي أ،مدي دهللعوال هىل
الاا .
ففعيب العاوي من واة ذه ا فعاهلل ،والذي ابغع ح ي دي علدى كديب طالد علدم وول دا
مرا ا ق ما ملى من ال من وإ أااهلل أووها أال طالد العلدم حدرس ق لفظده حدرس ق لفظده
إ سد د عميب ألفا ددا ليس ددر ل دده علي ددا بر دداال ،إ اس دداق م ددق د دواه؛ ال د دواا ال ددذي ب ددن
وابيددل ،ددذا أنددر د حن بدده مب لددى بدده دديب تسددري معدده أو راددم الا دداا والسدداي عليدده ،لددل
غبددار رمددة أو غبددي س دوا ق اإصدداه ددذا أو اإصدداه ددذا أو ق أي اصدداه ،هلا راددم
الاق على واا فلم مر من ال بعي ،إالر مذنبا؛ ال ذا من أعظم ما ب لدى بده ا در أال
اددوال لدده ددوس دديب حاددم الا دداا والسدداي مددق دواه أو سددري علددى وفددق شد وته ووف دده أ دده،
واهلل ددذا دوهلل كددذا مددا قليلددل الددهلللييب شددوف كددام د مدديب ،الاددام ددذا حددق ،ددذا الاددام
د ميب ،ح ميب أال اوال كذا فإال كاال ا راق ذا ف و إ شل أنه أ لأ وهال كداال ا دراق الثداا
ف و معي .
اا ابغع على ا الم أ لا أال حرص وهلل اإلمااال أال ادوال كلمدار اصدي ق مدواطن
ال ددبه وق مدواطن ا لدي أال اددوال كلمددي هددا اح مدداإر كثددريس ،حد إ ووددق الادداد ق حددر ؛
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ال الاام كلمدا كداال واضدحا كداال أسدلم للاداد مدن الغيبدي ومدن الف دم السدي لده ومدن تعدهللق
ا ا ا ،اصي هلا كاال م ا هليه أو من م بوع فإال الادام هلا كداال دد ما فدرق مباشدرس،
فيحرص وهلل اإلمااال فإال أصهلل كاما دد ما ،ف دهلل بدذهلل و دهلله ق أال ديب اإلشدااهلل عدن
ا سد مق فددا لند عليدده؛ ال ا عددر اددوال ا ل ددع واهلل ودديب وعددا وعدديب ق كامدده م دداهبا
لابد ا فلددلر بدده ا دوا  ،ا دوا ضددلر والفددرق اللددالي ضددلر باددام اهلل ودديب وعددا ،هل
اس د هلللوا بددبع كددام اهلل ودديب وعددا اس د هللإإ اط ددا ومددا أ ددذوا بع د الاددام مددق بع د
آ ر.
كذلل ضلر طوا،ف من ا رو ي وغري م ق ف م نعوص الساي من وداهلل :إ هلده هإ أ ديب
ق يب الاي فللوا من ذا الباا.
فإلال هلا كاال الاام من ذا الباا فيه اح ماهلل أو بدن ق موضدق آ در فيجد أال سدا
هىل ف م الاام جموعه.
فإلال ا حهللف عليده واود وا ل دع عليده واود  ،ا حدهللف عليده أال دع اهلل ق كامده
ولية ا م أال ت الم ا م أال ت الم بعواا ،تاوال أندر حدن تالمدر بدرأر نفسدل مدن
الع ددهللس؛ عدده ولددر كددام إ تاددهللم عليدده بعددهلل للددل ددذا واحددهلل ،والاددام مددا فيدده فا،ددهللس هإ هلا
قد َي َة أ الَو َم العددرو ﴾ معددروف
كداال ق ا ددري ﴿ََّ َخ اليد َدر فددي ََِّيددر رمدن َّ الرد َدْا ال إََّ َمد الدن أ ََمد َدر ب َ
هالَح بَد الي َن الَّْ س﴾[الاسا  ،]222:ا حهللف ذا ما جي عليه.
عه ق ال ر عي ﴿أ الَو إ ال

ا ل ددع أ ددذ بوصدديي عمددر :إ تظددان بالمددي روددر مددن أ يددل سددو ا وأنددر صددهلل هددا ق
ا ري دما.
كددذلل ق ال عددرفار ،الادديب علْيدده العدداس والسددام كدداال مع افددا وان لبددر معدده صددفيي آه

ودداال فسددا ع ب ولدده «للددم رسددلكم إ ه د هددفية» مددق أال الاددا ر لدده علْيدده العدداس والسددام

س ددي وهلل :ح م دديب أال تا ددوال امرأت دده وح م دديب أال إ تا ددوال امرأت دده .ددذا م ددن و ددي اإح م دداهلل
الع لع .مق أال الواو شرعا أال ا ه الاديب علْيده العداس والسدام عدن مثديب دذا الد هلل؛ ولادن
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ال يلاال وهلل هلل يب و أ ا اطر ،وهذا واهلل «للم رسلكم إ ه هفية» ف عجبدا ف داهلل «إا
الشيَ ا يرري من ابدن دم مردرا الديم» هدذا الواحدهلل ب عدهلل عدن مدواطن ال دبه لادن مدن

آه محله على ا ري؛ ال اإح ماإر كثريس ،مثيب آه مثا مدق امدرأس وضدع ا غر د  ،دا أادا

كذا ا أاا كذا ،فإلال رمله على ا ري.
بع الااد و اصي من ال باا عه إ ا م ما راه من السو  ،و دذا إ جيدوا أال تا در
ما أ ه ،كلاا مذن كلاا لا  ،ذا حعيب ماه غفلي ،دذا حعديب ماده لند أو مدن أ لدل
أو من ورياندل فدإلا أ در سدو ا فا درته ،ف دذا إشدل أنده مدن اددرم ال حفدظ عدو س ا سدلم
واوبددي وتددرا لمفلددليي ق سددرت ا سددلم؛ ال الادديب صددلى اهلل علْيدده وسددلم صددذ عليدده أندده ودداهلل

«من ستر مسلم في الي ي ستر اهلل في الي ي واآلخدر » و حديب هدذا احلدهلل
أحهلل العحابي للل

ذا احلهلل

شد ر حديب

شد را كداما «مدن سدتر مسدلم فدي الدي ي سدتر اهلل فدي

الي ي واآلخر » و ذا هلل يب فيه سرت ا وواهلل ،ودوهلل مدا أحدهلل عرفده ان ن دره ق ور دهللس مدثا

مدن ا ددن أ بعدن سدداي مددا أحدهلل عرفدده ان ن دره وال دوهلل وكددذا ان دى ال دوهلل أو دذا كدداال ومددا
من ا ام ،كاال حلدر حفدار غادا أو داص ان دى دذا ،هلا كداال دذا ان دى ،الاداد مدا
علموال ذا فلمالا أ آر و ا ر مثيب ذا إشل أال ذا من ال عو .
فالواو د هلال أال حاس د اإلنسدداال نفس ده ،وا سددألي عظيمددي مسددألي ا و دواهلل الدديت تسددمق
وال عرفار الديت تدرس مدا أ در مدن دري تا دره ،وا ده علدى صداحبه ا در ا دري بعد الاداد
جيددر الادداد وجيددر بعلدده بعلددا ،ددذا بفعدديب ا ددري و ددذا فعدديب ا ددري الادداد حبددوال ا ددري ،هلا
ن رر ال ر ذا واهلل فعيب وللل فعيب و ان وسووا كذا ،ان ر ال در الاداد سدا يب عادهلل ا،
لددذلل د ددهلل م ددثا بع د ال ددباا أو بع د الا دداد العام ددي هلا ولس دوا ر ددهلل وا بال ددرو  ،ددذه
قروواا ق وال ال أسع علدى الوضدق وفسداق والوودر؛ لادن دو فسدهلل مدن حيد إ دعر
هددذا مددن ودداهلل كمددا بددر ق احلددهلل

مددن ودداهلل « لددا الْ د س فهددْ أ لَكه د » عدده ه ْل ودداهلل

لددل ف ددو سددعى ق ه اك ددم ومددن ودداهلل «فسددي الْ د س فهددْ أفسددي » ندده ددو سددعى ق
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للددل ددو مددا شددا اهلل دداص س د يب ال ددر فالواو د أال نا در ا ددري ومددا أ اددا مددن شددر أو
ةعادداه أو مددن أمددر ولددو كدداال يايددا فإناددا نلمددره ونسددرت ا سددلم؛ ال ددذا ق عامددي الادداد ،أمددا
أ يب احلسبي وأ يب اإ عاص ف ذا هم أحاام اصي.
والاام اد ميب امحله من ا ؤمن ا سهللق الذي تع دهلل بدي وإ ع يدهللس فاسدهللس امحلده علدى
ادمدديب احلسددن هلا كدداال لا اح مددالن ،ف جددهلل ق للددل بددرقا وطمأنياددي وسدداما ،ومددن ولددية ق
ولبه غ وإ غيب سلم فإنه حري أال اوال مثيب صداح الاديب علْيده العداس والسدام الدذي
واهلل له :ما أعميب هإ أا إ أبير وق وليب غ سلم .ما بيدر قلدط علدى أحدهلل أو حمديب
علدى أحددهلل ،عمديب بدا مر ال درعع ق دواه ،حامده علددى نفسده ،حامدده علدى أ دده علدى وولدده
على عمله على ك اب ه وق ذا ماجاس.
ولدو أ دذ هبدا الاداد لسدلموا مدن فدو ملدر ،ونرودو أال أ دذوا هبدا حد سدلموا مدن فددو
وهلل ت بيب فال يلاال رضى فياا بال حر فيما بيااا.
أسأهلل اهلل ويب وعا أال بلغه وه اكم ضوانه وأال حاماا با ابه وساي نبيه علْيده العداس
والسام على أعمالاا وأووالاا وأ وا،اا.
الل م اوعلاا ن واه تبعا ا و ر به وآ ر قعواي أال احلمهلل هلل ا العا ن.

أعهلل ذه ا اقس :سا ال ا،ري
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