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احملاضرة األوىل
أظقذ بوهلل مـ افشقطون افؾعغ افرجقؿ ،تقـؾً ظذ اهلل رب افعودغ
وصذ اهلل ظذ خر خؾؼف محؿد ولفف أعمعغ
بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ
واحلؿد هلل أوًٓ ولخر ًا ،وبف تعوػ كستعغ
فؾؿـوشبي اجلؾقؾي افؼدر أٓ وهل صفر رمضون ادبورك أظود ُه اهلل
ظؾقـو وظؾقؽؿ بوخلر وافزـي ،أحببً أن أدخؾ يف مقضقع أظتزه
مف ًام ،وذا ٍ
صؾي وذا تشــــ ٍ
عى ـثر ،وأحببً أن ُأشـــؾط افضقء ظذ
ـتوب اهلل -افؼرلن افؽريؿ -افذي ؿد اختذه افؽثر هجر ًا مفجقر ًا
ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ (.)1
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وإن افؽثر مـ ادجتؿعوت ؿد ابتعدت ظـ افؼرلن ،وظـ ليوت
افؼرلن ،وظـ ِح َؽ ِؿ افؼرلن ،وظـ مقاظظ افؼرلن ،وظـ أمثول
ٍ
خر
افؼرلن ،وظـ َؿ َصص افؼرلن ،ومو ُأكزل بف مـ ليوت ُمحؽامت ،و ُأ ُ
متشوهبوت ،افذي ّكزفف اهلل ظذ رشقفف .افؼرلن افذي ُأكزل يف
خر مـ أفػ صفرَ ،تـَز ُل
فقؾي افؼدر ،افتل جعؾفو اهلل شبحوكف وتعوػ ٌ
ليوت
ؾقفو ادالئؽي وافروح ظذ مـ يشوء .افؼرلن افؽريؿ افذي ؾقف ٌ
وشــ ،افذي جعؾف اهلل (هق وظسيت أهؾ بقتل )..مو إن
وؿقاكغ ُ
متسؽـو هبام فـ كضؾ مـ بعد رشقل اهلل(( ،مو إن متسؽتؿ هبام
مـ بعدي فـ تضؾقا أبد ًا)) ( ،)1ـتوب اهلل وظسيت ..هذيـ افؾذيـ إن
متسؽـو هبام شق

كؽقن خر أمي أخرجً فؾـوس كلمر بودعرو

وكـفك ظـ ادـؽر :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﮊ( .)2فؽـ مع صديد إشػ! ﮋ ﭴ ﭵ
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ﭶ ﭷ ﮊ (.)1
ظؿقم ًو أكو يف ِ
هذه ادحورضة -أو ادحورضات -شق

ُأشؾط

افضقء خمتك ًا بام ُيػقد ظومي افـوس ،وٓ يؽقن ظسر ًا وٓ ُمتدك ّق ًو.
ش ُلظطل ُكبذ ًة خمتك ًة مـ ادصودر أعمعفو مـ ـتوب اهلل ومـ افسـي
وشـي ادعصقمغ صؾقات اهلل ظؾقفؿ أعمعغ ومـ ممفػوت
افـبقيي ُ
افػؼفوء وادُػرسيـ ،ومو صوبف ذفؽ.
ؾلؿقل:
ؿول رشقل اهلل(( :أتوين جزيؾ ؾؼول :يو محؿد شقؽقن يف
خرج مـفو؟ ؾؼول :ـتوب اهلل ،ؾقف بقون مو
أمتؽ ؾتـي ،ؿؾً :ؾام ادَ ُ
ؽؿ مو بقـؽؿ))( .)2إذن يف افؼرلن
ز مو بعدـؿُ ،
وح ُ
ؿبؾؽؿ مـ خز ،وخ ُ
افؽريؿ ؾوئد ٌة عمي:
خرج مـ افػتـي .ؾنذا زاد
(يدؾع افػتـي) :ؾفق داؾع افػتـي ،وادُ ُ
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افبالء ،وـثرت افػتـ( ،ؾؾقذوا بوفؼرلن افؽريؿ – ِ
وظدفف -ؾؾقذوا
بوفؼرلن افؽريؿ ،ؾنكف ادُ ِ
خرج مـ افػتـ) .هذا ؿقل رشقل اهلل.
وافرشؾ
(ويف افؼرلن بقون مو ؿبؾؽؿ مـ َخ َز)َ :ؿصص إوفقوء
ُ
وإكبقوء :ؿقم ظود ،ؿقم ثؿقد ،ؿقم ُتبع ،ؿقم ...ؿقم ...وإػ ل ِ
خره،
ّ
أهؾؽـوهؿ فؽل تؽقن مقظظي ،وٓ ُيؼول إهنو أشوضر إوفغ!ٓ ،
أبد ًا ،ؾنن ِ
هذه اف َؼصص افتل ؾوتً مـ افتوريخ ،يف شوفػ إَظصور
ِ
ز جـ ّؿي ،ؾقفو ِحؽ ٌَؿ ـثرة ي ّتعظ هبو ادتعظقن .وـثر
وإوان ،ؾقفو ظ َ ٌ
مـفو مقجفي فـو ،وفقسً مقجفي إػ َمـ ؿبؾـو .وكحـ إن مل كتعظ
بؿـ ؿبؾـو ؾؽقػ شـتعظ بؿـ هق مقجق ٌد أن (شبحون اهلل؟!).
ز مو بعدـؿ) :أـقد ًا هذا! اهلل يعؾؿ مو ـون ومو شقؽقنٓ .
(وخ ُ
ختػك ظذ اهلل يف افسامء وإرض مـ خوؾقي ظذ اإلضالق ،ؾنذن
يـبئـو بام شقحدث وبام حدث ظذ ٍ
ٍ
ُ
بزمون
يؼسن
حد شقاء ،ظؾؿف ٓ
ٍ
ٍ
بزمون
مؽون ظذ اإلضالق ،فقس ـوفعؾؿ افبؼي افذي يؼسن
وٓ
ومؽون ،كحـ فق َكسبـو ِظؾؿـو إػ اهلل يطؾع صػر (حبقبل).
(وحؽؿ مو بقـؽؿ) ،إذن كستػقد بف حلؾ مشوـؾـو ،ؾنذا اختؾػ

حماضرات قرآنية

()7

أي جمؿقظتون يؿؽـ أن حيؽؿ بقـفام افؼرلن،
أي إثـون ،أو اختؾػً ُ
ُ
ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ( .)1إذن ،هـوك
ؾقائدٌ عمي يف افؼرلن افؽريؿ.
وؿول رشقل اهلل(( :أمتؽ َشتُ ْػ َت َتـ))( !)2يسلفقكف دو ؿقؾ فف
ؾسئؾ :مو ادخرج مـ ذفؽ؟ يسلفقن رشقل اهلل،
أمتؽ شتػتتـُ ،
ـقػ كخرج مـ هذه افػتـي؟ يو فقً ـون رشقل اهلل مقجقد ًا
وكسلفف :ـقػ كخرج مـ هذه افػتـ ،مـتؼة مـ هـو وهـوك ،ادفؿ!
مو ادخرج مـ ذفؽ؟ أجوب :ـتوب اهلل افعزيز ،افذي ٓ يلتقف افبوضؾ
مـ بغ يديف وٓ مـ خؾػفُ .أكظر! ٓ يلتقف افبوضؾ مـ بغ يديف وٓ
مـ خؾػف .إذن هق دشتقر فـو كسر ظؾقف ظز َم ِر افسـغ خوفدٌ .
يف أحدى اخلطى ،افسقد افقافد ؿول ،وأكو كقهً ظؾقفو يف
محورضات شوبؼي( :إن هلل شبحوكف وتعوػ معجزتغ خوفدتغ :افؼرلن
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افؽريؿ( ،)1ؾقبؼك ظذ َم ِر افعصقر ،مـ حغ مو أكزل وإػ مو صوء اهلل.
وافدشتقر( )2أيض ًو :افدشتقر اخلوفد افذي ؿد ُيستـبط مـ افؼرلن
وافسـي ،أيض ًو يؽقن خوفد ًا ِظ َز َم ِر افسـغ وافدهقر ،وأيض ًو ـالمهو
ُ
ٓ يلتقفام افبوضؾ مـ بغ يدهيام وٓ مـ خؾػفام ٓ .ـوفدشوتر
ادقضقظي افتل يلتقفو افبوضؾ مـ بغ يدهيو ومـ خؾػفو .ومو أـثر
افبوضؾ افذي يلتقفو! ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ ( .)3مـ ابتغك افعؾؿ يف
ؽره أض ّؾف اهلل ٓ ،خترج ظـ ضريؼ ـتوب اهلل أبد ًا وإٓ تزل ،وإٓ
َز َفؾً ،وإٓ ض َؾؾً ﮋﭖ ﭗﮊ(.)4
افذيـ يستـبطقن ظؾقمفؿ مـ افشقوضغ ،مـ افغرب،
ودشوترهؿ مـ افغرب ،وـتبفؿ مـ افغرب ،وظؾقمفؿ مـ افغرب،
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ﮋﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﮊ (ُ )1
ـؾ
هذا! أض ّؾف اهلل (گقل ٓ؟!)
اإلموم ظع بـ أيب ضوفى (شالم اهلل ظؾقف) أمر ادممـغ شقد
افبؾغوء ،موذا يؼقل يف صػي افؼرلن؟ ؾؾـستؿع دو يؼقل أمر ادممـغ
(شالم اهلل ظؾقف)؟! يؼقل:
(جعؾف اهلل -أي جعؾ افؼرلن ،إن اهلل جعؾ افؼرلن -ري ًو فعطش
افعؾامء)( .)2ـام أن ؿدح ادوء أو ادوء يروي افعطش ؾقرسي ادوء يف
ظروؿف .ؾنن افؼرلن افؽريؿ فق ُؿ ِر َئ بتؿعـ ،وبؼضفو ورشوضفو
يرسي يف ظروؿؽ ،يرسي يف دمؽ ،يرسي بؽ رسيون احلؼ إن صوء
اهلل.
(جعؾف ري ًو فعطش افعؾامء) افعومل دائ ًام يتعطش فؾعؾؿ ٓ ،ـبوؿل
افـوس ٓ ،ـعومي افـوس ٓ ،ـوفشخص افعودي .افعومل يتعطش
فؾعؾؿ ،ؾفق يروي ظطش افعومل .وإن افعومل أول مو يليت إػ افؼرلن

(
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افؽريؿ؛ فروي بف ظطشف ،افعومل احلؼقؼل يتقجف مبورش ًة إػ افؼرلن
افؽريؿ؛ فروي ظطشف .ؾفق أؾضؾ مـ يروي ظطش افعومل.
اكظر!( ..وربقع ًو فؼؾقب افػؼفوء) ،مـ ترك افؼرلن ،مـ هجر
افؼرلن ،مـ ابتعد ظـ افؼرلن ،عمقعـو ؾؼفوئـو وؽرهؿ ،شتؽقن
ؿؾقهبؿ ؿوشقي ،شتؽقن ؿؾقهبؿ يوبسي ،شتؽقن ؿؾقهبؿ صؾبي
تتؽرس ...صؾبي فقسً أموم افػتـ؟ وإكام صؾبي أموم اخلشقع
واخلضقع .شتؽقن يوبسي ٓ ؾوئدة ؾقفو ٓ ،خشقع ؾقفو .ؾؼراءة
افؼرلن وافتقجف إػ افؼرلن وآتعوظ بوفؼرلن ِ
وبحؽَؿف و َؿصصف
ُتؽ َّقن مـ افؼؾى َخ ِِض ًا يوكع ًو ،ترسي ؾقف ليوت افؼرلن بؽؾ شفقفي،
ويتعظ وخيشع :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔﮊ ( ،)1ؾؽقػ بؼؾى اإلكسون؟ إذا ؿرأ افؼرلن واتعظ بف وؿرأه
بؽؾ جقارحف وأحوشقسف ،ـقػ ٓ يرسي بف ويؽقن ربقع ًو َخ ِِضا؟!
افصؾحوء) :ادحوج :هل افؼصد افذي ُيؼصد
(
ومحوج ًي فطريؼ ُ
ّ
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إفقف ،ـوحلٍ ،حٍ بقً اهلل احلرام ،يعـل ؿصد بقً اهلل احلرام،
ِ
افصؾحوء ،أي مو يراد مـ ِؿ ِ
بؾ
ؾؿحوج :أي مو ُيؼصد مـ ؿ َب ِؾ ُ
ّ
ِ
افصؾحوء .ؾوفصوحلقن يتقجفقن
طؾى مـ ؿ َب ِؾ ُ
افصؾحوء ،أي مو ُي ُ
ُ
ويسرون ويطؾبقن افؼرلن افؽريؿ وؿراءتف وآتعوظ بف.
(ودواء فقس بعده داء ،وكقر ًا فقس معف ُ
طؾؿي) :ﮋﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ ( !)1إذن هق دواء ،دوا ٌء معـقي ؿبؾ
أن يؽقن دوا ًء مودي ،دواء فؾـػقس افضعقػي ،فؾؼؾقب افذابؾي افتل
شقحققفو افؼرلن افؽريؿ.
(وكقر ًا فقس معف ُطؾؿي) :تستـر يف ُطؾؿتؽ ويف وحشتؽ
كقر فؽ تستيضء بف ظذ افسر ظذ افدرب.
بؼراءة افؼرلن افؽريؿٌ ،
اإلكسون دائ ًام يؿق يف ضرق مقحشي ٓ يعر

كتوئجفو إٓ اهلل

شبحوكف وتعوػ ،اإلكسون ٓ يعر كتوئٍ افطريؼ افذي يسر ظؾقف إٓ
إذا ـون صوحى ظؾ ٍؿ ،وصوحى ؾِ ٍ
طـي ،وصوحى أخالق ظوفقي .ؾؾق
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ــً تؼرأ افؼرلن ٓشتػدت واشتـرت بف ظذ ضريؼؽ هذا ادقحش
ادُظؾؿ ،وفذفؽ (كقر ًا فقس معف ُطؾؿي) .شق
كقر ًا ،شق

تؽقن ـؾ أيومؽ

تؽقن ـؾ ُضرؿؽ كقر ًا ،كقروا ضرؿؽؿ وأيومؽؿ بؼراءة

افؼرلن.
بعض ممو ورد ظـ رشقل اهلل ومو ورد ظـ
ظؿقم ًو ،هذا ٌ
أمر ادممـغ (شالم اهلل ظؾقف) يف وصػ افؼرلن (ـتوب اهلل) ،وأمو مو
ليوت ـثرة ،فعؾـو ٓ
ورد يف افؼرلن افؽريؿ ظـ افؼرلن افؽريؿ ،ؾفل ٌ
يؿؽـ أن ُكحصقفو يف هذا ادختك ،فؽـفو وردت بعدّ ة َأفسـي:
بؾسون افؼرلن افؽريؿ ،أكظر :ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣﮊ( ،)1ﮋﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ( ،)2ﮋﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﮊ(ُ ،)3ـ ُؾ هذه ليوت بؾسون افؼرلن.
هـوك ليوت بؾسون ـتوب اهلل ،أو افؽتوب بوٕحرى ،ؿول تعوػ:
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ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ( )1أيض ًو كزل ظؾقؽ افؽتوب
أي كزل ظؾقؽ افؼرلن ،وؿول ظز مـ ؿوئؾ :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ( ،)2مـ هـو أيض ًو يليت تؼسقؿ
أيوت إػ ُمح َؽؿ و إػ ُمتشو َبف ،أيض ًو شـليت إػ هذا افبحٌ إن صوء
اهلل تعوػ ،ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊﮊ ( ،)3أكو جئً هبذه أيي فؽل أؾرق مو بغ افؾسون إول
وافؾسون افثوين.
افؾسون إول :افذي جوء وأتك بوفؼرلن افؽريؿ :ﮋ ﭷﭸﭹ
ﭺﭻ ﮊ  ،ﮋ ﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ﮲

﮳﮴ ﮵ﮊ ( ،)5ﮋ ﮘﮙ ﮚﮛ ﮜﮝﮊ (.)1
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ـؾ هذا بؾسون افؼرلن.
أمو هذا( :)2ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂﮊ  ،ذاك خوص،
وهذا ظوم ،افؼرلن خوص وافؽتوب ظومُ ،ـ ُتى اهلل مـ افتقراة
واإلكجقؾ وافؼرلن ..ﮋﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮓﮔ ﮕ ﮖﮗﮘ ﮙ ﮚﮊ ()4؛ ٕن ذاك ظوم ظذ ـؾ
افؽتى افساموييُ ،يطؾؼ ظؾقفو افؽتوب .فؽـ افؼرلن خوص بؽتوب
اهلل شبحوكف وتعوػ ،افذي أكزفف ظذ رشقل اهلل.
جوء أظؿ مـ افؽتوب({ :)5مو أكزل اهلل} :ﮋﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩﮊ ( )6ؾؾعؾ مو أكزل اهلل يف افؼرلن افؽريؿ أو يف افتقراة و اإلكجقؾ
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أو ؽرهو ،حتك احلؽؿ افؼظل هق أكزفف اهلل شبحوكف وتعوػ .ؾؿـ مل
حيؽؿ بوحلؽؿ افؼظل ،مـ مل حيؽؿ بوفؼرلن ،أو مـ مل حيؽؿ بوفتقراة
واإلكجقؾ يف زمـفو ،أو يف مقاردهو ،إذن هق مل حيؽؿ بام أكزل اهلل.
ٍ
بؾسون لخر ،جوء بؾسون افذـر( ،)1ؿول تعوػ :ﮋﭻ
وجوء
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮊ ( ،)2افذـر يعـل موذا؟ فعؾف يليت
يف بعض إحقون أظؿ مـ افؼرلن ،فؽـف يف بعض إحقون يليت
بؿعـك افؼرلن أيض ًو ﮋﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀ ﮁﮂﮊ،
ﮋﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮊ( ،)3أيض ًو يليت بؿعـك افؼرلن ،يؿؽـ
ـلضروحي أن كطرح :إكو كحـ كزفـو افذـر أي كحـ كزفـو افؼرلن وإكو
فف حلوؾظقن ،وإن ـون ُيػرس ظـد بعض ادػرسيـ يف ؽر ذفؽ ،افذـر
هق ادعصقم ( ِذ ْـر) ،ومو صوبف ذفؽ .ﮋ ﭥ ﭦ ﭧﮊ ( ،)4ظذ
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بعض افتػوشر هق افؼرلن افؽريؿ.
ؾؽوكً فديـو أرب ُع أفسـي :فسون افؼرلن افؽريؿ ،وفسون افؽتوب،
وفسون مو أكزل اهلل ،وفسون افذـر .ويبؼك افؼرلن هق ادعجزة اخلوفدة
بؼل افدهر ،وفذفؽ إن اهلل شبحوكف وتعوػ يتحدى افؽوؾريـ،
مو َ
صخص ظذ ٍ
ٍ
حد شقاء مـ أشؾؿ
يتحدى ادؼـغ ،يتحدى ـؾ
ومـ ـػر ،يتحدى ادؼـغ بامذا؟ ﮋ ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮﮊ(.)1
وفـ يلتقا بؿثؾف أبد ًا وفق اجتؿعقا ،وفذفؽ كحـ كؼقل أو افسقد
افقافد يؼقل :فق اجتؿع أكوس ظذ أن يلتقا بدشتقر ـوفؼرلن
افؽريؿ مستحقؾ أن يؽقن ـوفؼرلن افؽريؿ ،ؾنن افعؼقل افـوؿصي ٓ
تليت إٓ بـوؿص ،أمو أن اهلل شبحوكف وتعوػ ـومؾ ويليت بوفؽومؾ.
افؼرلن افؽريؿ ادعجزة إوػ اخلوفدة ،وافدشتقر ادعجزة افثوكقي
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اخلوفدة؛ ٕن اهلل شبحوكف وتعوػ يؼقل أيض ًو يف ـتوب اهلل :ﮋ ﭽ

ﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮊ( .)1ف ُتؾ ّؼوه مـ فدن ظؾقؿ حؽقؿ ،مو ادظك
رشقل اهلل يقم ًو أكف هق افذي أكزل افؼرلن أو افذي جوء بوفؼرلن
أبد ًا! ومو ـون فف أن يدّ ظل! ظبد ُه ورشق ُفف ،ؿدم افعبقديي ظذ
افرشوفي(حبقبل) ،ﮋﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮊ( .)2إذن افؼرلن
ٓ يلتقف افبوضؾ مـ خؾػف وٓ مـ بغ يديف أبد ًا .أكزفف ظذ رشقل
اهلل؛ ف ُق ِ
خر َج افـوس مـ افظؾامت إػ افـقر ،ؾقف ُهدى ورمح ٌي
عمي ـثرة ،فعؾـو كحيص بعضفو ،وأؽػؾـو افبعض
فؾؿتؼغ ،ؾقف ؾقائدٌ ّ
أخرَ .ؾ َؼؾ اد ّتعظقن ،وزادت ادقاظظ يف افؼرلن افؽريؿ ،إٓ أن
ادتعظقن فعؾفؿ ُؿ ُؾؾ (ؿؾقؾقن) مع صديد إشػ!
ﮋ ﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯ ﭰ ﭱﭲ
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ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ( .)1وؿول رشقل
ـتوب اهلل ،وخر اهلُدى ُهدى
اهلل(( :إن أحس َـ احلديٌ
ُ
محؿد))( .)2وؿول أمر ادممـغ (شالم اهلل ظؾقف)(( :إن أحسـ
ـتوب اهلل جؾ وظز))( .)3وؿول
ص وأبؾغ ادقظظي وأكػع افتذـر
ُ
اف َؼ َص ْ
ِ
توب اهلل تبورك وتعوػ ،ؾنك ُف أحسـ
(شالم اهلل ظؾقف)(( :تعؾؿقا ـ َ
احلديٌ ،وأبؾغ ادقظظي ،وتػؼفقا ؾقف ،ؾنكف ربق ُع افؼؾقب ...وإػ لخر
افروايي))( .)4وؿول رشقل اهلل(( :أصدق افؼقل ،وأبؾغ ادقظظي،
ِ
توب اهلل)) .ومـ أحسـ مـ اهلل ؿقًٓ؟ و َمـ
وأحس ُـ اف َؼ َصص ،ـ ُ
أحس ُـ ِم َـ اهلل مقظظي؟ و َم ْـ أحسـ مـ اهلل تػصق ً
ال وهدى ورمحي؟
ـؾ هذا ّكزف ُف يف افؼرلن افؽريؿ.
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ضقؾ ظؾقؽؿ يف ِ
ٓ ُأريد أن ُأ ُ
هذه ادحورضة ،وإن صوء اهلل كدخؾ

ٍ
محورضة أخرى ،إن بؼقً احلقوة.
يف تػوصقؾ ،أخرى يف
وأشلفؽؿ افدظوء.
رب افعودغ ،وجزاـؿ اهلل ظذ ُح ِ
واحلؿد هلل ِ
سـ اشتامظؽؿ إن
صوء اهلل.
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الكتاب

القزآن

الذكز

ما أوزل هللا


دفع الفتىة

حكم ما بيىكم

بيان ما قبلكم مه خبز

خبز ما بعدكم


ريَّا لعطش العلماء

ربيعا ً لقلىب الفقهاء

محاجة لطزيق الصلحاء

وىر ليس معً ظلمة

دواء ليس بعدي داء
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احملاضرة الثانية
أظقذ بوهلل مـ افشقطون افؾعغ افرجقؿ ،تقـؾً ظذ اهلل رب افعودغ،
وصذ اهلل ظذ خر خؾؼف ٍ
محؿد ولفف أعمعغ
بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ
واحلؿدُ هلل أوًٓ ولخر ًا ،وبف تعوػ كستعغ
فعؾـو ؿد أخذكو كبذ ًة خمتك ًة يف ادحورضة افسوبؼي ظـ ـتوب اهلل
(افؼرلن افؽريؿ) .وأن أيض ًو كدخؾ يف بحثغ مفؿغ متعؾؼغ
بؽتوب اهلل ،مـ افِضوري وادفؿ أن كتطرق هلام.
ادقضقع إول:
هق تؼسقؿ أيوت إػ ُم َتشو َبف وإػ ُمحؽؿ ﮋﮜﮝﮞﮟﮠ

ادحؽؿي،
ﮡ ﮢ ﮣﮊ( .)1ؾقو ُترى مو افػرق بغ أيوت ُ
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وأيوت ادُتشوهبي؟ هؾ هـوك ٌ
ؾرق جقهري بقـفام؟ أو فقس هـوك
ُ
ؾرق بقـفام؟ فق مل يؽـ هـوك ٌ
ٌ
ؾرق بقـفام دَو ؿسؿفام اهلل يف افؼرلن
ليوت
افؽريؿ إػ هذيـ افؼسؿغ :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊٌ ،
ُمحؽامت و ُأخر ُمتشوهبوت.
وكحـ كعؾؿ إن بغ افؼسؿغ ٓ بدَ أن يؽقن هـوك ؾرق ،وإٓ فق
مل يؽـ هـوك ؾرق دو أمؽـ تؼسقؿفام .ؾنذن افتؼسقؿ ٌ
دفقؾ ظذ
آؾساق ،هذا مـ كوحقي.
ومـ كوحقي أخرى ،يؿؽـ أن كستـتٍ مـ كػس أيي:
ػ ادُحؽامت
ليوت محؽامت ُهـ ُأ ُم افؽتوب ،أكظر! َو َص َ
أوًٌٓ :
بلهنُـ ُأ ُم افؽتوب ،أي أيوت افرئقسقي يف افؼرلن افؽريؿ ،أيوت
افتل يؿؽـ آشتـود ظؾقفو بوٓشتـبوط ،افتل يؿؽـ أن كستـد إفقفو يف
احلُؽؿ ،يف إذهوب افػتـي ،يف ؽر ذفؽ مـ إمقر.
ﮋﮢﮣﮊ(ٕ :)1ن افذيـ يف ؿؾقهبؿ زيغ يتبعقن مو تشوبف
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مـ افؼقل ابتغوء افػتـي ،وابتغوء تلويؾف؛ دوذا؟ ٕن أيوت ادتشوهبي
حيتؿؾ هذا وحيتؿؾ هذا (حيتؿؾ هذا معـوهو وحيتؿؾ هذا معـوهو)،
ويؼقل افعومل افػالين ،وافشخص افػالين هذه معـوهو ـذا .ويؼقل
افعومل افػالين أخر ،وافشخص افػالين أخر :إهنو ٓ ،فقس هذا
معـوهو ،وإكام هذا معـوهو .ؾقصر ؿقؾ وؿول ،وتتزايد إؿقال،
وتتزايد افػتووى ،وتتزايد أراء ،وبغ ذاك وذاك يضقع ظقام افـوس
فق صح افتعبر -ويؼقم افذيـ يف ؿؾقهبؿ زيغ يتبعقن مو تشوبف مـافؼقل.
إذن ،إ ّتبوع مو تشوبف مـ افؼقل هق اخلطل افؽبر ،ؾؾذفؽ جعؾ
اهلل ،أو جعؾ افػؼفوء مقزاك ًو يف تػسر افؼرلن ،جعؾقا فف رشوض ًو،
جعؾقا فتػسر افؼرلن رشوض ًو .وفقس ٕي ٍ
أحد مـ إصخوص،
ٍ
ـى ظذ مـخريف يف جفـؿ
وفقس ٕي أحد أن ُيػرس افؼرلن ،وإٓ ُأ َ
وشوءت مصر ًا.
وفذفؽ افسقد افقافد يف (مـي ادـون) ؿد ا ّتبع كظوم إضروحوت،
كظوم إضروحوت يػتح فـو بوب ًو واشع ًو يف تػسر افؼرلن ،احتامٓت،
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وفؽؾ احت ٍ
ٍ
وفؽؾ مـشل ،ؿد ُيرجح يف بعض إحقون بعض
امل دفقؾ،
إضروحوت ،وؿد ٓ ُترجح بعض إحقون أضروح ًي ظذ أخرى،
ؾقؽقن بوب آحتامٓت مػتقح ًو وواشع ًو ،و ُيزيد مـ اف َػفؿ،
ويتخؾص مـ هذا اإلصؽول إكف :فعؾف ؾرس افؼرلن برأيف ،ومـ ؾرس
ِ
برأيف ّ
ضؾ ،تؽقن أراء مػتقحي ،إذن هـوك ُمحؽؿ ِم َـ
افؼرلن
أيوت ومتشوبف .كرى أهؾ آختصوص موذا ؿوفقا( :ادُحؽؿ) :مو
ُيعؿؾ ِبف ،وادتشوبف :مو اصتب َف ظذ اجلوهؾ(.)1
(مو ُيعؿؾ بف) ،أي يؿؽـ أن كستـبط مـف حؽ ًام رشظق ًو ،يؿؽـ
أن كعتؿد ظؾقف بلخذ ادقظظي واحلؽؿي ،يؿؽـ أن كستعؿؾف يف
افؼضوء مثالً ،واحلُؽؿ؛ أن كحؽؿ بغ اثـغ ؿد اختؾػو .وأٓ كلخذ
ادتشوبف وكحؽؿ بغ ضرؾغ متـوزظغ ،هذا ٓ يؿؽـ! كلخذ ادتشوبف
و ُكرتى ظؾقف افػتووى ،وإحؽوم افؼظقي ،هذا ٓ يؿؽـ! وفذفؽ
كستـد يف بعض إحقون ظذ افسـي ادُ ِ
ػرسة فؾؼرلن افؽريؿ ،حتك
ُ
ُت ِ
ػرس فـو مو تشوبف مـ افؼقل .كعؿ ،أيوت ادُحؽؿي يؿؽـ أن كعتؿد
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ظؾقفو يف هذه ادقارد  -مو ُيعؿؾ هبو – بعض أيوت صديدة
افقضقح حتك يؿؽـ أن يعؿؾ هبو ظومي افـوس .أمو ادتشوهبي افع ِ
ومل ٓ
َ
َ
يؿؽـ أن يعؿؾ هبو .ؾؽقػ بوجلوهؾ؟! ؾؽقػ بام دون افعومل؟! ٓ
ٍ
بصقرة أو بلخرى .ؾودتشوبف مو اصتبف ظذ
يؿؽـ أن كعؿؾ هبو
اجلوهؾ .كعؿ ،يؿؽـ افؼقل :أهنو  -ادتشوبف ( -جزئل إضويف)( - )1فق
صح افتعبر( -مشؽؽ)( ،)2ـقػ يؽقن مشؽؽ؟
أمو جزئل إضويف :بوفـسبي إػ ادحؽؿ هل متشوبف .أمو بوفـسبي
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إػ مو تشوبف أـثر :ؾفل فعؾفو موذا؟ محؽؿي تؽقن .وأمو مش ّؽؽي:
ِ
وبوفـسبي إػ أصخوص
ؾفل بوفـسبي إػ أصخوص فقسً محؽؿي،
لخريـ هل محؽؿي.
بوفـسبي فؾعؾامء افذيـ يػؼفقن وادػرسيـ افذيـ يػفؿقن( ،ؾقفو
جمول) أن ٓ تؽقن هذه أيي مـ ادتشوبف وأهنو هل مـ ادحؽؿي.
فؽـ بوفـسبي إػ ظقام افـوس أو بوفـسبي فؾؿتدكغ مـ افعؾؿ أو ؿؾقع
افعؾؿ أو دو دون ادجتفديـ ومو دون مث ً
ال ادراجع -فق صح افتعبر-
هل تؽقن متشوهبي .وفذفؽ مو اصتبف ظذ اجلوهؾ! هذا ؿقل مـ
إؿقال.
وفذفؽ هـوك ؿقل لخر يف ادُحؽؿ ،حقٌ ؿقؾ أن ادُحؽؿ :هق
ؿع ظؾقف ،ومو
مو مل تشتبف معوكقف( ،)1معـوه واحد ،واضحُ ،مس َؾؿُ ،جم ٌ
دوكف مـ ادتشوبف هق ظؽسف ،مو مل تشتبف معوكقف هذا ادُحؽؿ ،مو
اص ُتبفً معوكقف وتػوشره وإؿقال افتل ؾقف هق ادتشوبف( .)2وفذفؽ
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ٓ يؿؽـ آظتامد ظذ ادتشوبف؛ فؽثرة معوكقف ،وفؽثرة أراء ؾقف،
وفؽثرة افتػوشر ؾقف .ؾؾعؾؽ تستدل ظؾقف ،تستدل هبذه أيي
ادتشوهبي ظذ ٍ
ؿقل معغ ،تريد افقصقل إفقف وهق فقس ادُراد مـ
أيي ،ؾال تستدل بف ،وهؽذا .وفذفؽ ؿول أهؾ آختصوص( :إن
أيوت ادتشوهبي إذا وردت وجى ردهو إػ أيوت ادُحؽامت).
ليوت متشوهبي،
ٓ يؿؽـ أن كعتؿد ظذ أيوت ادتشوهبي بام هل ٌ
أمر شفؾ .فق ـوكً
فق أمؽـ ردهو إػ أيوت ادُحؽؿي ،كعؿ لكذاك ٌ
هـوك روايوت أو أحوديٌ تدل ظذ تػسر هذه أيي ،أو معـك هذه
أيي أيض ًو يرؾع اإلصؽول ،وٓ تؽقن أص ً
ال متشوهبي يف هذه
ٍ
بعـقان لخر وبعـقان ثوكقي ٓ ،تؽقن متشوهبي .فعؾفو
افصقرة،
بعـقان أويل ،أو حغ افتـزيؾ ـوكً متشوهبي ثؿ ُأزيؾ هذا
أمر لخر .وفذفؽ جيى رد أيوت ادتشوهبي إػ
افغؿقض( ،)1هذا ٌ
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أيوت ادُحؽامت.
ٍ
ِ
ُ
تؼسن بف(،)1
ؿريـي
بظوهره ِمـ ؽر
ؿقؾ :إن ادُح َؽؿ مو ُظؾؿ ا ُدراد
ٓ حيتوج إػ ؿريـي (هق واضح)! افقاضح ٓ يقضح ،ا ُد َس ّؾؿ ٓ
يؿؽـ أن كس ّؾ ْؿ ِبف مر ًة ثوكقي ،وإٓ ـون حتصق ً
ال فؾحوصؾ ،وهق
َش َػفل ،ومـف جؾ جالفف ؿبقح ،و ُمستحقؾ .وإٓ هل ليي واضحي،
افس َػفقي.
يليت يقضحفو؟!تقضقح افقاضحوت فعؾف مـ إمقر َ

ٍ
ؿريـي تؼسن بف ،وٓ دٓفي تدل ظذ ادُراد بف()2؛ دوذا؟
مـ ؽر

فقضقحف! مو ٓ حيتوج إػ ؿريـي وٓ إػ دفقؾ .أن يؼقل فؽ مثالً:
ْ
إذن اشتدل فؽ ظذ أيي :ﮋﭭ ﭮﮊ( .)3تؼقل :دوذا مث ً
ال هذه؟
أظطـل دفقؾ ّقتفو أو ؿريـقتفو .أؿقل فؽ :هذه ُمس ّؾؿي ٓ ،حتتوج إػ
ؿريـي .فعؾف مث ً
ال حتتوج أيوت إػ تػسر يف بعض إحقون .فؽـ
بعضفو ٓ حتتوج إػ تػسر .ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
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ﯨ ﮊ ( ،)1هؾ هذه حتتوج إػ دفقؾ؟ ٓ حتتوج إػ دفقؾَ .أ ِؿ ِؿ
ال تؼقل :إكف حتتوج إػ أن ( َأ ِؿ ْؿ) مث ً
افصال َة فعؾف مث ً
ال تدل ظذ
افقجقب ،وهؽذا .بعضفو حتتوج إػ ؿريـي ،وبعضفو ٓ حتتوج إػ
ؿريـي .وٓ دٓفي تدل ظذ ادُراد بف؛ فقضقحف ،كحق ؿقفف تعوػ:
ﮋﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﮊ( .)2هؾ حتتوج هذه أيي إػ ؿريـيُ .ـ ُؾ
ٍ
ٍ
مممـ يعؾؿ أن اهلل ٓ يظؾؿ مؼدار يشء.
ظوؿؾ ،و ُـ ُؾ مسؾ ٍؿ ،و ُـ ُؾ
وظؽسف أيوت ادتشوهبي ،إذن أيوت ادتشوهبي (ا ُدتشوبف) :مو مل
ُيع َؾؿ ادُراد بظوهره(( ،)3بظوهره) هذه افتػوتي ٓ بد أن أرشحفو! أن
ادُحؽؿ مو ُظؾِ َؿ ادُراد بظوهره؛ ٕن فؾؼرلن مثالً ،ؿقؾ :تسع وتسعقن
بوضـ .يقجد مثالً ،ؿقؾ :تسع موئي وتسع وتسعقن بوضـ  -ؾـحـ يف
ِ
طوهره هق احلُجي ،ومو
طوهره  -طوهر افؼرلن حجي ،ومو كستـبط مـ
كستػقد ِبف فستقى افػتووى ،وإحؽوم ،وهؽذا ...وآشتدٓل
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بوفؼرلن ،ومو صوبف ذفؽ؛ فذفؽ إن ادُحؽؿ مو ُظؾؿ ادُراد بظوهره
وفقس ببوضـف .وهذا أيض ًو يشء مفؿ ٓ بد أن تؾتػتقا إفقف.
ٍ
ؿريـي تؼسن
أمو ادُتشو َبف :هق مو مل ُيعؾؿ ادُراد بظوهره ،وحيتوج إػ
ٍ
دفقؾ ُ
يدل ظذ ادُراد مـف ،مو ادراد مـ هذه أيي؟
إفقف ،وحيتوج إػ
وهؽذا ...مو ادُراد مـ هذه ِ أيي ادُتشوهبي؟ كحتوج إػ ؿريـي،
وكحتوج إػ دفقؾ يدل ظؾقفو .أمو ؿريـي ودفقؾ مـفو أو مـ افؼرلن أو
ِ
افسـي أو حتك مـ خورجفو (مـ افعؼؾ).
م َـ ُ
وظؽسف ادتشوبف ،مثؾ :ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ( .)1ؾنكف ُيػورق:
ﮋﯘ ﯙﮊ( .)2مرة أض ّؾف اهلل ،مرة أضؾف افسومري .أكظر هـو
يقجد تشوبف بغ إؿقال ،اؾساق مو بغ أيتغ -فق صح افتعبر -
مو بغ أيتغ وفقس مو بغ إؿقال ،ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ ،وﮋﯘ

ﯙﮊ .إضالل اهلل َحس ٌـ ،وفؽـ إضالل افسومري ،أو إضالل
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مو دون اهلل أـقد ًا ٓ يؽقن َحسـ ًو ،بؾ هق موذا؟ ؿبقح.
فؽـ أرجع وأؿقل :أن ادُحؽؿ وادتشوبف ـؾقفام ؿد أكزفف اهلل ظذ
ظؾؿ ،وـؾقفام مـ ليوت افؼرلن ،مـ ليوت اهلل ،وفؽـ ؾصؾفو وؿسؿفو
ظذ كحقيـ ،بعضفو يؿؽـ افرجقع إفقف ،وافبعض أخر ٓ يؿؽـ
افرجقع إفقف .هذا خمتك إن صوء اهلل يؽقن مػقد ًا مـ هذه افـوحقي.
مقضقع ضرحف افسقد افقافد ،يف خطبف ،يف إحدى خطى
صالة اجلؿعي ،وهق مفؿ أيض ًو ،أكو أتطرق إفقف خمتك ًا ،وبتك ٍ
مـل ضبع ًو ،يعـل فقس بوفـص (بوفػحقى) :ﮋﭽﭾﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮊ( ،)1إذن هق ُأكزل مـ اهلل شبحوكف وتعوػ .وأكزفف ظذ
رشقل اهلل .هؾ ؾع ً
ال أن رشقل اهلل ؿول أو افقحل ؿول فرشقل
اهلل( :إؿرأ) ،ؿول :مو أكو بؼورئ! هذا اإلصؽول أو هذا افؼقل
افذي َي ِر ُد ظـد بعض ادذاهى ،أجوب ظؾقف افسقد افقافد بعدّ ة
أتذـر بعض ًو مـفو:
أجقبي،
ُ
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أوًٓ :إن هذا خق

مـسقب إػ رشقل اهلل مـ ادَ َؾؽ

افذي ُأكزل ،مـ جزيؾ افذي أكزل افؼرلن ظذ روحف( .)1وـلكف مل ير ُه
شوبؼ ًو ،ومل يعر

ـقػقي كزول ادَ َؾؽ ،وـقػقي كزول ادالئؽي ظؾقف،

وأكف تتـزل ظؾقف ادالئؽي! وهذا مستحقؾ ،وهذا شقء طـ برشقل
اهلل .حتك أكف موذا؟ يؼقل ؽطقـل وأخذ يرجتػ .كعؿ ،يرجتػ
فعؾف مـ اخلشقع ،اإلرجتو مـ اخلشقع ٓ يعـل أكف ٓ يعر ـقػ
يتك  ،يذهى ويؾقذ إػ ؾالن وؾالكي ،وموذا أؾعؾ؟! وهؽذا...
افقء افثوين ادفؿ أيض ًو ..هق مل يؽـ مؽتقب ًو حتك ٓ يعر
ؿراءتف ،مل يعطف ؿرضوش ًو ،أو ورؿي حتك يؼرأه .كعؿ ،إذا ـون أم ّق ًو
مثالً ،ؾعـدمو يعطقف ورؿي ؾقفو ـتوبي ،يؼقل فف :مو أكو بؼورئٓ ،
أظر ؿراءتف ،فؽـ فقس ـذفؽ ،ومل ُيـز ْل جزيؾ ورؿي معف ،فقؼرأهو
رشقل اهلل .وٓ يؿؽـ أن ُي َت َص ّقر أكف أكزفف بقرؿي ،ؾعؾقف ٓ
ﮋﮘﮙﮚﮛﮊ
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يؿؽـ أن يؽقن جقاب رشقل اهلل بلكف( :مو أكو بؼورئ)! وإذا
ـون جقابف هذا مع ظدم وجقد افقرؿي ،هذا أص ً
ال أمر ؽر مسابط
هنوئق ًو ،وشقؼرأ ظؾقف وهق يردد بعده مث ً
ال ،ؾفذا ٓ ربط فألمقي
وظدمفو ومعرؾي افؼراءة وظدمفو بودقضقع هنوئق ًو .ؾنذن يؽقن هذا
اإلصؽول ؽر صحقح ظذ اإلضالق.
أيض ًو يقجد أمر لخر :إن رشقل اهلل ،ـون ُمتقؿع ًو كزول
افقحل ،وإذا ـون ُمتقؿع ًو كزول افقحل ٓ يؿؽـ أن خيو

مـ

افقحل .وهذا مستحقؾ أيض ًو معف أن كرتى أثر ًا ،أكف يؼقل فف( :مو أكو
بؼورئ).
هذه أجقبي ثالث ،يؿؽـ أن كستـبطفو مـ اجلؿعي  -عمعي
افسقد افقافد ؿدس اهلل كػسف افزـقي  -ويؿؽـ أن تؽقن هـوك أجقبي
مقضقع مفؿ،
أخرى يؿؽـؽؿ مراجعتفو ،إن صئً ؾراجع ؾفق
ٌ
وظؼوئدي مفؿ ،أرجق مـؽؿ مراجعتف.
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أن أهنقـو ؿسط ًو مف ًام مـ بعض مقاضقع ومتعؾؼوت افؼرلن
افؽريؿ.
هـوك مقضقع لخر ،ؿبؾ أن كختؿ ِ
هذه ادحورضة كتطرق فف،
هـوك أحوديٌ وروايوت ـثرة َتدُ ل ظذ َتعؾؿ افؼرلن ،ؿول رشقل
اهلل(( :افؼرلن ملدبي اهلل ،ؾتعؾؿقا ملدبتف مو اشتطعتؿ))( .)1وؿول
أمر ادممـغ(شالم اهلل ظؾقف)( :تعؾؿقا افؼرلن ،ؾنكف أحسـ احلديٌ،
وتػؼفقا ؾقف ،ؾنكف ربقع افؼؾقب)( .)2ؿول اإلموم افصودق (شالم اهلل
ظؾقف)(( :يـبغل فؾؿممـ أن ٓ يؿقت حتك يتعؾؿ افؼرلن ،أو يؽقن يف
تعؾقؿف))( ،)3و((خرـؿ مـ تعؾؿ افؼرلن ،وظؾؿف)).
ثقاب تعؾقؿ ؿراءة افؼرلن :ؿول رشقل اهلل(( :مـ َظ ّؾ َؿ

(
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ؾفق مقٓه ٓ ُ
خيذف ُف وٓ يستلثر ظؾقف))(ُ .)1أكظر إذن ؿدر
رجالً افؼرلن َ
ُ
ؾضؾ تعؾقؿ افؼرلن! يؽقن معؾؿ افؼرلن دت ِ
عؾؿ ِف ـؿقٓه (ـسقده)،
ِ
عجى مـفو إوفقن
((مـ ظؾؿ وفد ًا فف افؼرلن ؿ ّؾده اهلل ؿالدة ُي ُ
وأخرون يقم افؼقومي))(( .أٓ مـ تعؾؿ افؼرلن وظؾؿف وظؿؾ بام
شوئؼ إػ اجلـّي ،ودفقؾ إػ اجلـّي))( )2رشقل اهلل هؽذا
ؾقف ،ؾلكو فف ٌ
يؼقل :مـ تعؾؿ افؼرلن وظؾؿف و َظ ِؿ َؾ بام ؾقف أيض ًو .
ُرب ؿورئ فؾؼرلن وافؼرلن يؾعـف! مـ هذا؟! هذا افذي ُيعؾؿ
افؼرلن ،ويتعؾ ؿ افؼرلن ،وٓ يعؿؾ بام يف افؼرلن وافعقوذ بوهلل .هذا
ؽؿ
صعى جدا ،أكً تؼرأ افؼرلن ،وأكً حتػظ افؼرلنُ ،
وص ٌؿ ُب ٌ
َػف ُؿ مـ ُف صقئ ًو .فقس ا ُدفؿ حػظ
بوفـسبي إػ افؼرلنُ ٓ ،تطبؼ ُف وٓ ت َ
ليوتف ظـ طفر ؽقى ؾؼط -هق مفؿ فؽـف فقس إهؿ! -فقس ادفؿ
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ؾؼط! اح َػظ ُف ،وضبؼ مو ؾقف ،ضبؼ أوامره ،ضبؼ كقاهقف ،ـؿ ؾقف
أوامر؟ ـؿ ؾقف كقاهل؟ ضبؼتفو أم مل ُتطبؼفو؟ فقس ادفؿ أن حتػظفو
ؾؼط! ؿول اإلموم أمر ادممـغ (شالم اهلل ظؾقف)(( :حؼ افقفد ظذ
وحي ِس َـ أدبف ،و ُيعؾؿ ُف افؼرلن))( .)1كعؿ،
افقافد :أن ُحي ِس َـ اشؿفُ ،
هـوك ليوت َ ُحتٌ ظذ حػظ افؼرلن ،فؽـ حػظ افؼرلن وحد ُه ؽر
ـو ٍ  ،وإكام افقظل  -وظل افؼرلن وؾفؿف  -هق ادفؿ .ؾنذن ِم َـ ادفؿ
جد ًا تعؾؿ افؼرلن وتعؾقؿف .وإٓ فق أن ادجتؿعوت ابتعدت ظـ تعؾؿ
افؼرلن وتعؾقؿف بوتً بعقدة ظـ اهلل وظـ مقاظظف وظـ ِحؽ َِؿ ِف،
وظـ ليوتف وظـ اهلدى.
فعؾف يؼول :أكف هـوك إصؽول رشظل يف تعؾؿ افؼرلن وتعؾقؿف يف
صفر رمضون ،حقٌ أن اخلطل يف افؼرلن افؽريؿ يؽقن ـ َِذب ًو ظذ اهلل
وظذ رشقفف مث ً
ال .هذا يؿؽـ أن يـدؾع ببعض إمقر ،ويؿؽـ أن
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تتعؾؿ يف ؽر صفر رمضون ،كحـ جئـو بودحورضة دـوشبي صفر
رمضون ،فؽـ افتعؾؿ يؿؽـ يف رمضون ،ويؿؽـ خورج رمضون.
ؾنن تعؾؿ افؼرلن ،أص ً
ال ؿراءة افؼرلن بـ ّقي افتعؾؿ فعؾفو ترؾع
اإلصؽول ،ترؾع اإلصؽول افؼظل .وفذفؽ يؿؽـ تعؾؿ افؼرلن يف
ؿً أن هـوك
صفر رمضون ،ويف خورج صفر رمضون .فؽـ فق َظؾِ َ
خطل يف ؿراءتؽ أـقد ًا ،حوول أن ٓ تؼرأه ،وإكام إشلل أشتوذك ؾقف،
تقرع ؿؾق ً
ال ؿدر ادستطوع ؾوفتقرع يف ـؾ يشء مطؾقب.
هذا مـ كوحقي تعؾؿ افؼرلن ،وتعؾقؿف.
همٓء ادممـغ يتعؾؿقن افؼرلن ،ويتبعقن افؼرلن ،ويؼرئقن
افؼرلن ،ويتؾقن افؼرلن ،ويتعظقن بف ،ويعؿؾقن بف ،ويطبؼقكف ،ؾفؾ
افؽؾ هؽذا؟ ٓ ،يقجد َمـ :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ( .)1بؾ
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يقجد أـثر مـ ذفؽ :ﮋﭸﭹﭺ ﭻﮊ( .)1تؼرأ ظؾقف افؼرلن وهق
هيرب مـؽ ويـػر مـؽ ،دوذا؟ ٕن ؿؾقهبؿ :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ

ؿل ؾفؿ ٓ
ؽؿ ُظ ٌ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ(ُ .)2ص ٌؿ ُب ٌ
يبكون ،ؾفؿ ٓ يسؿعقن ،ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ(.)3
تؼرأ ظؾقف ليوت افؼرلن ،وـلكام تؼرأهو ظذ احلوئط! بؾ جيؾ ظـف
احلوئط!
ﮋﯨ ﯩﯪﯫ ﮊ( .)4يسؿعقن افؼرلن ؾققفقن ظذ أدبورهؿ
كػقر ًا ،ﮋﮭﮮﮯﮰﮱﮊ(.)5
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إذن يقجد ؾرق مو بغ ادممـ ،ومو بغ افؽوؾر ،أو افػوشؼ ،أو
افظومل بوفـسبي إػ افؼرلن وؿراءتف ،هذا يتعظ بف ،وهذا ٓ يتعظ بف،
ﮋﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﮊ( ،)1وفـ يممـقا بف أبد ًا.
وٓ أريد أن َ
أضقؾ ظؾقؽؿ ،جزاـؿ اهلل خر جزاء ادحسـغ.
واحلؿد هلل رب افعودغ .وإن صوء اهلل ُكؽؿؾ يف محورضة أخرى ،إن
بؼقً احلقوة .وأشلفؽؿ افدظوء.
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احملاضرة الثالثة
أظقذ بوهلل مـ افشقطون افؾعغ افرجقؿ ،تقـؾً ظذ اهلل رب افعودغ،
وصذ اهلل ظذ خر خؾؼف ٍ
محؿد ولفف أعمعغ
بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ
واحلؿدُ هلل أوًٓ ولخر ًا ،وبف تعوػ كستعغ
فعؾـو ا ّضؾعـو ظذ بعض مو فِصػوت افؼرلن افؽريؿ ظذ فسون
ادعصقمغ شالم اهلل ظؾقفؿ .ومو ورد حتك يف افؼرلن كػسف مـ ٍ
ليوت
ومـ تػصقؾ ومو إػ ذفؽ.
وفعؾ افؼوئؾ يؼقل :إن ظؾقم افؼرلن ـثرة! وأكً مل تذـرهو؟
ؾ ُلجقى :ظذ أين مل أدخؾ أو مل ُأظطل هذه ادحورضة مـ أجؾ ظؾقم
افؼرلن ،افتل هل ـثرة وأبقاهبو واشعي وهلو ممفػوت خمصصي هبو وهلو
ظؾامء خمتصقن هبو.
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إين دخؾً ُٕظطل ُكبذة ظـ افؼرلن افؽريؿ ،ؾنن ادـوشبي هل
صفر رمضون وفقؾي افؼدر ،ـام كقهً يف بدايي افبحٌ.
خمصص بوفؼرلن افؽريؿ،
ظؾؿ ّ
فعؾؽؿ تعؾؿقن ،وأظؾؿ أن هـوك ٌ

ِ
ؾؿ افبقون ،وظؾقم افؼرلن ـثرة ،مث ً
ال يبحثقن ؾقفو ظـ ادُتشو َبف
ظ ُ

وادُح َؽؿ ،ومو هل أيوت ادُتشوهبي ،ومو هل أيوت ادحؽؿي.
فعؾفؿ يبحثقن ظـ أمقر أخرى ـلشبوب افـزول مثالً ،وإن هذه
أيي ِمل َ كزفً؟ وهذه أيي ِمل َ كزفً؟ ؾؾؽؾ ليي مث ً
أشبوب فـزوهلو.
ال
ٌ
فؽـ افسقد افقفد (ؿدس اهلل كػسف افزـقي) مـ ِ
هذه افـوحقي أجوب يف
ُمؼدمي مـي ادـون ،حقٌ ؿول(( :ومو يـبغل اإلدوع إفقف إكـل بطبعل ٓ
أمقؾ إػ إخذ بروايوت مقارد افـزول وأشبوبف ،ؾنهنو عمقع ًو ضعقػ ُي
افسـد وؽر ممـدة افصحي بوفرؽؿ مـ اهتامم بعض ادمفػغ هبو،
ـوفسققضل وؽره))( .)1ظؿقم ًو! يل أشبويب ،افتل بسببفو ٓ أريدُ أن
أدخؾ يف تػوصقؾ ظؾقم افؼرلن:
أوًٕٓ :ن ِ
هذه ادحورضات -ـام ؿؾً -فعومي افـوس ،وظومي
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افـوس فعؾفو ٓ تستػقد مـ ظؾقم افؼرلن يف ِ
هذه ادرحؾي .كعؿ ،يف
مراحؾ متؼدمي ٓ بلس هبو جد ًا ،وفذفؽ كحـ كتطرق إفقفو يف
دروس احلقزة ومو صوبف ذفؽ.
افقء افثوين :فعؾ بعضفو (مـفو أشبوب افـزول مثالً) ،خرجً
بدفقؾ ٕهنو ضعقػي افسـد ،ومو إػ ذفؽ مـ أشبوب دظتـل إػ ترك
هذه افتػوصقؾ ،فؽـ هـوك تػوصقؾ مفؿي ،حقٌ أن هـوك ليي جيى
أذـر
أن كتطرق هلو ،فؽـ  -بعد حغ  -بعد ؿؾقؾ إن صوء اهلل ،فؽـ ُ
فؽؿ ؿبؾفو مقضقع مفؿ أيض ًو ،مو ذـره افسقد افقافد يف أحد ادقارد
ِ
ؽؿ ،ويف افؼرلن افؽريؿ
ظـ افؼرلن افؽريؿ( :يف افؼرلن افؽريؿ ح ٌ
ٌ
أمثول ،ويف افؼرلن افؽريؿ إرصو ٌد وتقجقف).
كحـ كعؾؿ أن يف افؼرلن ِحؽَؿ :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﮊ ( ،)1وؿول تعوػ :ﮋﭳﭴﭵﮊ( .)2اكظر! إذن
ادفؿ يف افؼرلن افؽريؿ هق ِحؽؿ ُتف ،ومو ُيعؾ ُؿؽ مـ احلؽؿي ،ومو
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يعؾ ُؿؽ مـ ادقظظي.
ويف افؼرلن أمثول :ﮋﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹ

ﭺﭻﭼﭽﮊ(.)1
وؾقف إرصود ،وتقجقف ﮋﯺ ﯻﮊ( ،)2ﮋﯔ

ﯕﮊ( .)3افرجقع إػ افرصود ،وفؾفدايي وفإلرصود.
وؾقف ؿصص ﮋ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ
ﰐﮊ( ،)4ﮋﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﮊ( ،)5ﮋﮰ

ﮱ﮲﮳﮴ ﮵﮶﮷﮸﮹ﮊ( .)6إذن افؼصص
مقجقدة ،ؿصص إكبقوء ؿصص إوفقوء وؿصص َمـ ؿبؾـو فؽل
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كتعظ هبو وكسر هبو كحق افتؽومؾ ،وؾقف توريخ وؾقف ُك ُظؿ وؾقف ؿقاكغ
ُـ ّؾ إجقول ،دختؾػ جقاكى احلقوة ،وفذفؽ مـ هـو أريد أن ُأضِؾ
ظذ ِ
هذه أيي افتل ذـرهتو فؽؿ ،ؿؾً فؽؿ :إن هـوك ليي جيى أن
كدخؾ هبو مفؿي دُختَؾػ جقاكى احلقوة ،إذن اهلل شبحوكف وتعوػ يف
ُمحؽ ِؿ ـتوبف يؼقل :ﮋﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮊ(.)1
أؿرأ فؽؿ أيي مـ افبدايي :بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ ﮋ ﭳ ﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊﮊ(ِ ،)2
هذه أيي تطر َق هلو افسقد افقافد فؽـ ؿبؾ أن
أدخؾ إػ مو تطرق إفقف افسقد افقافد ُأريد أن أظطقؽؿ صقئ ًو مف ًام:
ؾؼ إػ ؿسؿغ :ﮋﭳ
ؿً مو ُخ َ
ؿس ْ
أوًٓ :ﮋﭳﭴﭵﮊ ،هـو أيي ّ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﮊ ،ؿسؿفو إػ ؿسؿغ ،دابي :وهل افتل تدُ ّب
ظذ إرض (افتل متق) ،وإػ ضوئر :افذي يطر .إذن ادخؾقق أمو

(
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أن يؿق وأمو أن يطر ،أمو أن َيدُ ّب وأمو أن يطر.
فعؾف هـوك إصؽول؟ مث ً
ال َمـ يف ادوء! أمو أن يؽقن -كطرح ظؾقف
أضروحي  -أمو ضوئر وأمو يسر؛ ٕكف أمو أن يؿق يف ؿوع افبحر ،وأمو
أن يسبح يف افبحر ،وهق تشبقف فؾطران.
ﮋﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﮊ .ؾنن ؿقؾ :دوذا ؿول إكف
يطر بجـوحقف؟ هؾ يقجد ضوئر ٓ يطر بجـوحقف؟
افطوئر هق افذي يطر بجـوحقف ،إذن دوذا ؿول بجـوحقف؟
كستطقع أن كجقى بلن هذا فؾتقـقد ،أو بلضروحي أخرى كستطقع أن
ُكجقى :إكف فقس ؾؼط فؾتقـقد وإكام هق ..أمل تسؿع بؤيي افؽريؿي
افتل تؼقل :ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ( .)1فعؾف خؾؼ أصقوء صغرة
ِ
(م ْؽ ُروبقي)ُ ٓ ،ترى بوفعغ ادجردة ،تطر بال أجـحي ،وكحـ ٓ كعؾؿ
ذفؽ! وفق ظذ شبقؾ إضروحي ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿﮊ ،ـثرون ..ـثر هذا اخلؾؼ افذي ُهؿ أمو :يدب ظذ
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إرض ،أو يطر بجـوحقف.
ﮋﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮊ ،هـو ادفؿ! وفذفؽ أكو مو رـزت ظذ
بوؿل أيي ـثر ًا ،هـو ادفؿ :ﮋﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮊ.
هـو اختؾػ ادػرسون ،واختؾػ افعؾامء يف معـك افؽتوب ،أو مو
ادُراد مـ افؽتوب هـو؟ أضروحوت أو أؿقال بعضفو ُذـرت يف
افتػوشر وبعضفو مل ُتذـر.
افؽتوب ادُراد مـف إجؾ(:)1ﮋﮰ ﮱ ﮲ﮊ( .)2وافؼريـ ُي
ظؾقف وافدفقؾ ظذ هذه إضروحي هق هنويي أيي :ﮋ ﮀﮁ ﮂﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮊ .ؾنذن احلؼ فف دخؾ بوٕجؾ أو ادقت،
ومو صوبف ذفؽ ،يعـل ؿريـي احلؼ تدل ظذ أن ادُراد مـ افؽتوب هق
إجؾ ،يعـل يؽقن ادعـك :أي مو ترــو صقئ ًو إٓ وؿد أوحقـو فف
أجؾ ،وافؼريـي ظؾقف هنويي أيي.
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هـوك أضروحي أخرى( :)1إن افؽتوب هق افؽتوب افذي ظـد اهلل
(افؾقح ادحػقظ) أو يف افؾقح ادحػقظ .هق أمو ِم َـ ادؽتقب ،يعـل
ِ
ِ
ى ظؾقؽؿ افصقوم،
ى ظؾقـو ،ومؽتقب َظعُ ،ـت َ
ادؽتقب موذا هـو؟ ُـت َ
أي يشء ٓ يؿؽـ
أي يشء ُمس ّؾؿْ ،
أي يشء مؽتقبْ ،
أي وجىْ ،
ْ
حتقيؾف وتغقره ،ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ( .)2هق يشء معؾقم وٓ ُيغره
أي يشء ،وٓ يؿؽـ حتقيؾف وٓ يؿؽـ تغقره ﮋﯳﯴﯵﮊ(.)3
ُ
وفعؾ ادشفقر يتبع ظذ أن ادُراد مـ افؽتوب هـو افؽتوب افذي
هق يف افؾقح ادحػقظ ،حقٌ افؽتوب افذي يف افؾقح ادحػقظ
-مشفقري ًو ُ ٓ -يغودر ـبرة وٓ صغرة ﮋ ﮇﮈﮉ ﮊﮋ

)
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ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ( ،)1يؿؽـ ..ـؾفو أضروحوت ؿوبؾي
فؾصحي وؿوبؾي فؾخطل ،هلو أدفتفو اخلوصي هبو ومو صوبف ذفؽ.
ﮋ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅﮊ ،كستطقع أن كؼقل :أكف مو ؾرضـو يف
افؽتوب ،أي مو ؾرضـو يف افؼرلن( ،)2وـثر مـ أيوت جوءت بؾسون
افؽتوب وبؾػظ افؽتوب ،و ُيراد بوفؽتوب افؼرلن افؽريؿ ،ؿول تعوػ:
ﮋﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﮊ( ،)3ومو أكزفـو
ظؾقؽ افؼرلن إٓ ف ُتبغ افذي اختؾػقا ؾقف .ؾؾذفؽ إن افؼرلن ،ـام
شبؼ يف محورضة شوبؼي ؿؾـو :إكف فقحؽؿ بقــو ،ف ُقزيؾ افػتـ .إذن هق
ؿريـي ظذ أن ادُراد هـو مـ افؽتوب افؼرلن؛ ٕن أيوت ُتػرس بعضفو
بعض ًو ،كستطقع أن كػفؿ مـ :ﮋ ﮀﮁﮂﮃ ﮊ ،أكف هق افؼرلن،
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مـ ليي أخرى ُأريدَ بوفؽتوب أيض ًو موذا؟ افؼرلن .ؾؽام هـوك اشتطعـو
أن كػفؿ مـف افؼرلن ،هـو أيض ًو كستطقع أن كػفؿ مـ افؽتوب افؼرلن.
مو إدفي ظذ ذفؽ؟
أوًٓ :إكـو كعؾؿ إن افؼرلن ُذـِ َر ؾقف ـؾ يشء ،أمو ظذ كحق
افتػصقؾ أو ظذ كحق اإلعمول ،ثؿ ادُجؿؾ ُيبقـ ُف اهلل أو ُيبقـف رشقل
اهلل ،وادعصقمقن ،ادعصقمقن مـ واجبفؿ تػسر مو هق
ٌ
جمفقل ظذ افعؼقل افؼورصة يف افؼرلن افؽريؿ،
ؽومض ومو هق
ٌ
وفذفؽ :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ( ،)1حتك يف
تػسر أيوت ،وفقس افؼرلن وحده كستطقع مـف إخراج ـؾ يشء،
افسـي ادُػرسة فؾؼرلن افؽريؿ؛ ؾنن افؼرلن افؽريؿ ُذـِ َر
بؾ افرجقع إػ ُ
ؾقف ﮋﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮊ .صحقح ؿد يؽقن هذا افذـر أمو ظذ
كحق اإلعمول أو ظذ كحق افتػصقؾ؛ فؽـ خطقة شوبؼي ظذ ذفؽ ﮋﮀ
(
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ﮁ ﮂ ﮃﮊ ،افتػريط( )1مو ادراد مـف هـو؟ أو ظدم افتػريط مو
ؿككو ،مل
ادُراد مـف؟ ادُراد مـ ظدم افتػريط أي مو أضعـو أو مو ّ
ؼك يف افؽتوب مـ يشء ،يف ِ
ذـر يشء ،ؿد ذـركو ؾقف ـؾ يشء ،أمو
ُك ّ
ؼك أبد ًا ،أو َؾ َرط اف َع ْؼد
ظذ كحق اإلعمول أو ظذ كحق افتػصقؾ ومل ُك ّ
أو ِ
افعؼد وافعـؼقد( ،)2يعـل َت َطؼ ،ؾـحـ مو أضعـو صقئ ًو ،فعؾف
ب َت َط ُؼه تػؼد حبي أو حبتغ !ٓ .هذا ـؾف عمعـوه ودؿـوه يف هذا
افؼرلن افؽريؿ ،ؾفق ُيؾِ ُؿ بؽؾ يشء ،بؽؾ صغرة وـبرة إٓ
وأحصوهو ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ ،أو موذا؟ ..كعؾؿ إن هـوك
تػريط وإؾراط أيض ًو( .)3افتػريط يف افـؼقصي ،واإلؾراط يف افزيودة.
ٍ
بزيودة
ؾنن هذا افؼرلن ٓ زاد وٓ كؼص ،وإكام جوء بام هق ادطؾقب ٓ
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وٓ بـؼقصي .كحـ كعؾؿ أن ـؾ كؼقصي هل ؿبقحي ،وـؾ زيودة ؾقق
ٍ
إؾراط وزيودة  -يف احلد أيض ًو ؿبقح .ؾنذن ٓ زائد وٓ
افزيودة -ـؾ
كوؿص ،يعـل مو ترــو يشء يف افؽتوب إٓ وؿد ذـركوه ،إٓ
وأظطقـوـؿقه ،إٓ وأكزفـوه يف افؼرلن.
إذن ﮋ ﮀﮁﮂﮃﮊ ،أي ..ؿؾـو إن إضروحي إخرة هل
ـوكً افؼرلن ،أو افؼريـي هل ادؼومقي ،بام أكف ُذـر يف افؼرلن ،ذـره يف
افؼرلنُ ،ذـر ِ
هذه أيي ٌ
دفقؾ ظذ أن ادُراد مـف افؼرلن ،مو بغ يديؽ،
أي مو تؼرأه (هذه أيي) أيـ مقجقدة؟ هل مقجقدة يف افؼرلن ،أفػ
وٓم افعفد ،أفػ وٓم افعفد مو هل؟ تؼقل :أخذت افؽتوب ،أي
ـتوب؟ افؽتوب افذي يف ذهـل وذهـ افسومع أي ًو ـون ،ؾام ؾرضـو يف
افؽتوب(أي ـتوب)؟ أول مو يتبودر إػ ذهـؽ :افؼرلن افؽريؿ .إذن
أيض ًو افؼريـي ادؼومقي ،وأيض ًو اإلككا افذهـل ،أيـ يـك ذهـؽ
يف افؽتوب؟ أول مو يـك ذهـؽ إػ افؼرلن ،كستطقع أن كؼقل :أن
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فعؾف مـ ظالموت احلؼقؼي يف بعض إحقون،

وخصقص ًو إذا ـون مشفقر ًا وـون صوئع ًو.
ٍ
ؿريـي
افؼريـي افثوكقي :إكف أؿرب فؾػفؿ افعريف ،وٓ حيتوج إػ َضؿ
إفقف ،وحده افؽتوب إذا ُذـر فعؾف افؼرلن افؽريؿ.
فعؾؽ تؼقل إكف :ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ ،هذه ؿريـي ظذ أن
افؽتوب فقس هق ادُراد مـف ،ؾنن ؿقؾ :إن هـوك ؿريـي تدل ظذ أن
ادُراد مـ افؽتوب هق إجؾ ،كؼقل ٓ :مضودة بغ احلؼ ومو بغ
إرادة افؼرلن ،وإذا مل يؽـ هـوك تضود يؿؽـ افؼقل بلن هذا افؽتوب
هق ادُراد مـف -إن فػظ افؽتوب -ادراد مـف هـو افؼرلن افؽريؿ،
مضوؾ ًو إػ مو ذـركوه مـ إن هـوك ليوت ُأ َخر ُذـِ َر ؾقفو فػظ افؽتوب
و ُأريدَ مـف افؼرلن افؽريؿ ،وهذا ؿريـي أيض ًو ظذ أن ادراد مـ افؽتوب
هـو افؼرلن افؽريؿ .ؾنذن ،أصبح ﮋ ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮊ ،أي مو
ؾرضـو يف افؼرلن افؽريؿ مـ يشء ﮋﮇﮈﮉﮊﮊ.
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وفذفؽ يؼقل افسقد افقافد يف مؼدمي (مـي ادـون يف افدؾوع ظـ
افؼرلن)؛ ٕكف أيض ًو يف كػس ادؼدمي يؼقل أكف( :هذا ٓ تسؿقف تػسر ًا
وإكام هق جمرد ِ
فرد بعض افشبفي افتل ؿد تطرق وؿد ختطر يف بول
بعض ادتدكغ) ،أوٓ ...؛ ظومي افـوس ،صبفي تطرق وفق فؾحظوت
كحـ كردهو أو هق يردهو.
يليت ٕشؾقب افالتػريط يف افؼرلن افؽريؿ( ،وهذا واضح مـ
بعض ادبوحٌ أتقي -هق يؼقل  -وفعؾ أول تطبقؼ هلذا إشؾقب
هق مو ذـرتف يف ـتويب مو وراء افػؼف يف افػصؾ اخلوص بوفؼرلن
افؽريؿ مـ ـتوب افصالة ،حقٌ ذـرت مو محصؾف :إن افؼرلن يؿؽـ
أن يؽقن محتقي ًو ظذ افؾحـ بوفؼقاظد افعربقي ُ
وخموفػتفو وظصقوهنو،
ـام هق ا ُدـسوق مـ بعض ليوتف ،وذفؽ ٕن مؼته ؿقفف تعوػ :ﮋ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ ،هق احتقاء افؼرلن افؽريؿ ظذ ـؾ ظؾقم
افؽقن طوهر ًا وبوضـ ًو).

حماضرات قرآنية

()55

إذن ِ
هذه أيي :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅﮊ .معـوهو هق احتقاء
افؼرلن ظذ ـؾ ظؾقم افؽقن طوهر ًا وبوضـ ًو؛ ٕكـو كعؾؿ وـام ؿؾـو أن
فؾؼرلن طوهر ًا وفؾؼرلن بوضـ ًو ،ؾفق حيتقي عمقع افعؾقم افظوهريي
وعمقع افعؾقم افبوضـقي.
(ومـ ادعؾقم -يضقػ افسقد افقافد ويؼقل -ومـ ادعؾقم أن
هذا افؽقن افذي كعرؾف حيتقي ظذ افـؼص ـام حيتقي ظذ افؽامل)؛
ٕن ٓ يشء ـومؾ إٓ اهلل شبحوكف وتعوػ ،وخيؾؼف كوؿص ًو ٕجؾـو
وبسببـو؛ ٕن افـوؿص ٓ يؿؽـ أن يعقش بقء ـومؾ مطؾؼ ،مطؾؼ
افؽامل صعى ظذ افـوؿص بؾ ظسر بؾ ؽر ممؽـ (كعرؾف حيتقي
ظذ افـؼص ـام حيتقي ظذ افؽامل) ،أصقوء بف ـومؾي وأصقوء بف
رش ،وؾقف اخلر وافؼ وافؼؾقؾ وافؽثر .إذن
خر وؾقف ٌ
كوؿصي ،ؾقف ٌ
ؾقؿؽـ افتؿسؽ بنضالق تؾؽ أيي افؽريؿي ٓحتقاء افؼرلن ظذ ـؾ
مو يف افؽقن ،بام ؾقف مو كحسبف مـ افـؼوئص واحلدود ،حتك هذا
افؼرلن افؽريؿ مل يغػؾ ظـف ،ومل ُيػرط بف ،حتك افـؼص مل ُيػرط بف ،مل
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ُيػرط بوخلر وافؼ ومل ُيػرط بوفؽامل وافـؼص؛ ٕكف أيض ًو أيي افتل
تؼقل :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ ،افقء يـطبؼ حتك ظذ اخلر
وافؼ ،يـطبؼ حتك ظذ افؽامل وافـؼص ،يـطبؼ ظذ ـؾ مو هق ؿؾقؾ
ومو هق ـثر .ؾفذا هق ؾحقى افتؿسؽ بنضالق أيي ،إلن افتؿسؽ
بنضالق أيي ُيـتٍ :إن افؼرلن افؽريؿ مل يسك حتك اخلر وافؼ ،ومو
إػ ذفؽ مـ أمقر .وٓ ضر يف ذفؽ ،أكف ؿد ُيستشؽؾ إكف :ـقػ
يؽقن بف كؼص؟ ـقػ يؽقن بف خر ورش؟ وهق ـؾف محض ٍ
ـامل هق
ـؾف محض ٍ
خر ،افسقد افقافد يف (أحد اخلطى)( :)1إن افؼرلن افؽريؿ
خر ،إن ادعصقم خر ،ـؾ صوفح خر ومو صوبف ذفؽ .ـقػ هق
ٍ
دخؾ( )2مو دامً هذه
دؾع
خر ـقػ ؾقف رش؟ وٓ ضر يف ذفؽُ ،
افصػي ُت َعد ـامًٓ فف .أكظر! مـ حقٌ آشتقعوب وافشؿقل
عم َع اخلر وافؼ،
وافالتػريط ،كحـ أمو أن كؼقل أن افؼرلن افؽريؿ َ َ
(
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ويف ذفؽ احلول وهبذه افصقرة ؾنن افؼرلن افؽريؿ مل ُيػرط يف يشء،
حتك بوفؼ ،أمو أن كؼقل أكف َعم َع افؼؾقؾ وافؽثر وافؽامل وافـؼص،
ؾقؽقن ؿد َص ِؿ َؾ ومل ُيػرط يف ـؾ يشء وصؿؾ ظذ ـؾ يشء ،وأمو أن
كؼقل افؼرلن افؽريؿ فقس ؾقف رش وٓ كؼص وٓ هق ُمتسوؾِؾ ،ؾقؽقن
ؿد ؾرط يف يشء ،خصقص ًو أموم ادجتؿعوت وأموم افعؼقل افؼورصة،
ُيريف افبوضؾ ويريف احلؼ ،ؾقختور مو بغ افبوضؾ واحلؼ .ؾنذن ؾقف مو
هق كؼص وؾقف مو هق ـامل وؾقف مو رش وؾقف مو هق خر ،يشؿؾ
اجلؿقع ،يشؿؾ افـؼص ويشؿؾ افؽامل ويشؿؾ اخلر وافؼ .إذا ؿؾـو
أكف فقس ؾقف رش ،فقس ؾقف تسوؾؾ صور افؼرلن افؽريؿ ؿد ّؾرط يف
يشء ،إذن إدخول ؽر افؽامل وإدخول ؽر اخلر يف افؼرلن صػ ُي ٍ
خر
فؾؼرلن؛ ٕكف شتجعؾف ممو مل ُيػرط يف يشء ،وؿد اشتقظى عمقع
إصقوء .إذن ٓ إصؽول يف دخقل هذه إمقر يف افؼرلن افؽريؿ،
حقٌ أن ِ
هذه (صػ ُي افالتػريط) وصػ ُي آشتقعوب .وٓ ضر يف
ذفؽ مو دامً هذه افصػي ُت َعدُ ـامًٓ ،مو دامً هذه افصػي؛ أي
صػي؟ اصتامفف ظذ اخلر واصتامفف ظذ افؼ يف كػس افقؿً،
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واصتامفف ظذ افؽامل واصتامفف ظذ افـؼص يف كػس افقؿًٓ .
تستشؽؾ! تؼقل ـقػ بف كؼص وـقػ بف رش؟
كؼقل فؽ :إصتامفف ظذ افـؼص وظذ افؼ إكام هق مـ بوب
ٍ
كؼص فؾؼرلن افؽريؿ
افالتػريط ،وافالتػريط صػ ُي ـامل ٓ ،صػ ُي
وافعقوذ بوهلل .مـ حقٌ آشتقعوب اشتقظى عمقع إصقوء ،حتك
افـؼص وافؽامل وصؿؾ عمقع إصقوء ،حتك اخلر وافؼ ،هذا صػ ُي
ـامل فؾؼرلن افؽريؿ ،وأكو مل أشـد فؾؼرلن افؽريؿ مو هق ؿبقح ظذ
اإلضالق .إذن ٓ إصؽول يف دخقل افـؼص وافؽامل وافؼ واخلر يف
افؼرلن افؽريؿ.
فعؾ مـ إمقر افتل دظً ادػرسيـ أو دظً افعؾامء
وادتخصصغ إػ ظدم تبـل أضروحي أن :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ،
وتػسره بوفؼرلن هق هذا ،حتك ٓ جيعؾ افؼرلن ،موذا؟ ظرض ًي
فؾـؼص ،وظرض ًي إلدخول افؼ !ٓ ،إدخول افؼ ؾقف ،وإدخول
افـؼص ؾقف فقس معـوه أكف هق كوؿص .ٓ ،وإكام هق ـومؾ؛ ٕن
افالتػريط يشء مفؿ يف افؼرلن افؽريؿ ،وٓ ضر يف ذفؽ مو دامً
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هذه افصػي ُت َعد ـامًٓ فف مـ حقٌ آشتقعوب وافشؿقل وافالتػريط
ؾؽام حيتقي  -يضقػ افسقد افقافد ويؼقل( :ؾؽام حيتقي افؼرلنافؽريؿ ظذ افػصوحي وافبالؽي) ..كحـ كعؾؿ أن مو يف بالؽي افؼرلن
افؽريؿ بحقٌ ٓ يصؾ إفقفو أحد ،وافػصوحي ٓ يصؾ إفقفو أحد
أصالً ،وهذه هل افصػي إشوشقي ؾقف .ؾؼد حيتقي أيض ًو بؾ مـ
افِضوري أن حيتقي ظذ ضدهو ،دوذا؟ حتك افعؼقل افبؼيي
تستقظى ـؾ يشء ،يؼقل مو ّؾرط حتك يف افبالؽي وظدمفو ،حتك يف
افػصوحي وظدمفو ،ؾنن بعض افـوس  -فؽل يستقظى عمقع
افعؼقل -بعض افـوس تريد افػصوحي وبعضفو ٓ تريد افػصوحي،
فذفؽ جتد ـثر ًا مـ اخلطبوء ،وخصقص ًو يف زموكـو هذا خطبوء ُي َعقل
ظؾقفؿ ـام يؼول ،فعؾفؿ مراجع ،حتك افسقد افقافد كػسف يف مسجد
افؽقؾي ادعظؿ ادؼدس ،يتؽؾؿ مرات بوفػصحك وأخرى بوفعومقي؟
هؾ هذا ِخؾ ٌي يف اخلطوبي؟ أبد ًا فقس ؾقف ِخؾي يف اخلطوبي بؾ فعؾفو
صػي ـامل فؾخطقى وفؾخطوبي.
ؾؼد حيتقي أيض ًو ،بؾ مـ افِضوري أن حيتقي ظذ ضدهو؛
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ٕكف :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ ،وـام حيتقي ظذ افؾغي افعربقي،
وهل ِش َؿ ُت ُف افعومي ،يـبغل أن حيتقي ظذ افؾغوت إخرى ،وـام
حيتقي ظذ افظوهر افعريف يـبغل أن حيتقي ظذ افبوضـ افدؿل ،ؾؽام
ؿؾـو أن افؾغوت ٓ إصؽول يف أن ِترد يف افؼرلن افؽريؿ .صحقح
افسؿي افعومي وافسؿي افغوفبي ظذ افؼرلن افؽريؿ هل افؾغي افعربقي:
ﮋ ﮣ ﮤ ﮥﮊ( .)1فؽـ فقخوضى هبو افعؼقل إخرى ،وافؾغوت
ٍ
بؾغوت ؽر افعربقي فؽل يستػقد مـفو أخرون،
إخرى .يليت
وفؽل يؽقن حتً ؿوظدة افالتػريط ،وـام أكف ٓ ُيػرط يف افـؼص
وافؽامل ٓ يػرط بوفؾغي افعربقي وافؾغوت إخرى ظذ ٍ
حد شقاء،
ُ
ٍ
بصغرة وٓ
وهل ؿؾـو صػي ـامل ٓ صػي كؼص ،بوظتبوره مل يػرط ٓ
بؽبرة ،وهل شؿتف افعومي.
ٍ
وفغوت أخرى .وأيض ًو حيتقي
يـبغل أن حيتقي ظذ افؾغوت،
ظذ افظوهر افعريف؛ ٕكـو كعؾؿ أن افؼرلن افؽريؿ موذا حيتقي؟ ظذ
طقاهر ،وظذ بقاضـ .وكحـ كعؾؿ أن افـوس أمو أن يسروا بوفظوهر،
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وأمو أن يسروا بوفبوضـ ،وهؿ ظذ درجوت يف ـؾقفام .ؾدرجوت
افظوهر ـثرة ،ودرجوت افبوضـ ـثرة .وهـوك مـ جيؿع افظوهر،
خر فقس ؾقؿف خر .وهـوك مـ ترك
وجيؿع معف افبوضـ ،وهذا ٌ
افظوهر وافبوضـ وافعقوذ بوهلل.
وهـوك مـ أخذ أحدمهو دون أخر .ؾال بد ظذ افؼرلن افؽريؿ
مـ بوب أشؾقب افالتػريط أن خيوضى عمقع افدرجوت ،عمقع هذه
افعؼقل ،افبوضـقي وافظوهريي ،وافـػقس افظوهريي ،وافـػقس
افبوضـقي.
حتك يؽقن أكف ؽر مػرط ٓ ،بوفظوهر وٓ بوفبوضـ ،وهؽذا.
وهبذا يتزهـ أشؾقب افالتػريط ،ادلخقذ فػظف مـ أيي ادشور
إفقفو يف ؿقفف تعوػ :ﮋﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮊ .مو
ؾرضـو يف افؽتوب مـ يشء ،ؾؼط هذه افػصوحي ،وظدم افػصوحي،
وافبالؽي ،وظدم افبالؽي ،وافعربقي ،وؽر افعربقي ،وؾؼط افـؼص
وافؽامل ،وافؼ واخلر؟ هذا بوب ،يؼقل افسقد افقافد يـػتح مـف
أبقاب ـثرة ،يؿؽـ اإلشتدٓل هبو يف ـثر مـ ادقاضع ،وـثر مـ
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ادقاضقع ،وـثر مـ أيوت ،وـثر مـ اإلصؽوٓت ،ؾفق يؼقل:
بوب واشع  -بوب أشؾقب افالتػريط  -يؿؽـ ظذ أشوشف
(وهق ٌ
صقوؽي ـثر مـ إضروحوت فؽثر مـ ادشوـؾ افتل ؿد ُتثور يف ظدد
مـ ادقاضقع) ،وخصقص ًو كحـ كعؾؿ أن هذا افؽتوب وهق مـي ادـون
يف افدؾوع ظـ افؼرلن ،ؾـستطقع بلشؾقب افالتػريط أن كداؾع ظـ
افؼرلن ،واإلصؽوٓت افتل تتقجف ظؾقفو مردودة بلشؾقب
افالتػريط؛ ٕكف كحتوج إػ أضروحوت ،ومـ ضؿـفو أضروحي
افالتػريط يف افدؾوع ظـ افؼرلن .وخصقص ًو كحـ كعؾؿ يف زموكـو هذا
ٍ
وبعؼقل كوؿصي تتقجف ظذ افؼرلن.
ـثر مـ اإلصؽوٓت افغربـقي،
وٓ ِمـ ُمداؾع ظـ افؼرلن افؽريؿ مع صديد إشػ .حتك وصؾً
هبؿ افـقبي -فق صح افتعبر -إػ أن افغرب يريد أن يرؾع ـثر ًا مـ
ليوت افؼرلن ،ضبع ًو وهل مؼدمي فرؾع افؼرلن ـؾف يف شـغ أخرى،
وخصقص ًو مع ظدم وجقد ادداؾع .حيذؾقن ليوت اجلفود ٕهنو ظـػ،
حيذؾقن ليوت اخلؿس وافزـوة ٕهنو متقيؾ فإلرهوب ،ومو صوبف ذفؽ
مـ إمقر إخرى افتل زوروهو ،وحرؾقهو ،وؽروهو ،ويريدون
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رؾعفو .فؽـ اهلل شبحوكف وتعوػ َكزل افذـر :ﮋ ﮛ ﮜ ﮝﮊ( )1اهلل
شبحوكف وتعوػ يؼقل.
(ظذ أشوشف

()2

صقوؽي ـثر مـ إضروحوت فؽثر مـ

ادشوـؾ ،افتل ؿد ُتثور يف ظدد مـ ادقاضع ،أو ادقاضقع .ويـسد
اإلظساض ظؾقفو ،بلن ؾقفو اظساؾ ًو بـؼص افؼرلن افؽريؿ).
إذن إشـود اخلر وافؼ ،وافـؼص وافؽامل فؾؼرلن افؽريؿ فقس
ٍ
ٍ
مدح
ـامل ،وصػي
اظساض ًو ظذ افؼرلن افؽريؿ .وإكام هق صػ ُي
فؾؼرلن افؽريؿ .حقٌ هق يدخؾ مـ بوب أشؾقب افالتػريط.
وجزاـؿ اهلل خر جزاء ادحسـغ
وكسلفؽؿ افدظوء...
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