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هلل ارباا      :      ِ ِ  ل  الااالرَّ  الااالمد ااِ هلل ليهللااا   ل اا   القاائ: ب مِاا ِ  يهللااا  حممد  ،اائ ىبل ااهللال العاائَ، هلل لَّااهللال  ل  َل

ُ  اماااَّ  القاااد  ِ   لَّاااهم    نيَعااا،   ااائفدا  يف اِحمللااائ:  لهللا اقاااا   -:ر ااا   ل  لعااائى-قااائا  امُااائ يف "الكئفداااا  الفل
 ال،لئجدا "ب 
 فلٌلب 

ُ  ذ ي الللا   ممدئن  اعطدل  نيفِ   ِزُِ     هذا لاتَع  ي ْفا هئ إلزا
ُ قلِض   ل ِئد  ذاك  القوا  ابلربهئن       لفِئد  ِزُ  قول   هو 

ّللهة َيلهتل    الفدخب  يقول رمحه هللا: التاسع، النوع التاسع ِمن أنواع أدلة العلو أنَّ نفَي العلو الذي تقول بهه اعع
ا عظيَم الفلاِد، وما يلتل   الفاسهد فوهو فاسهد،  هذع ةاعهدلي عقليهةي  : "مها يلهتل   اَّههَّ  هو َ ههل ومها معًنى فاسدى

ههه َيلههتل    أنواعىهها ِمههن الفلههاد العقلههيِل  يلههتل   الطا ههل ، ههل"، فههالقول بنفههي الفوةيَّههة ونفههي اسههتواَِ هللا علههن ععًِ
ّللة، بيان بّالن نفي  ، فوذا النوع الذي يذكعع اآلن يف  ذا الفصل  و ِذكع بياِن بّالن مذ ب اعع والشععيل

ا، فههنعلم  ينلههذ  أنَّ ت طههاَق العلههو وت طههاق الفوةيههة  ههو العلههو ونفههي الفوة ا ومعههًنى فاسههدى يههةأل َّنَّههه َيلههتل   أمههعىا فاسههدى
أل َّنههه تذا  طههَن أن نفههي الفوةيههِة ، ههل لَِ هها يلههتل م ه ِمههن الطا ههل عل نهها أن اَّهههَّ  ههو ت طههاق العلههو، فوههذا  اَّهههل

ههع اسههتدٌلي عقلههيس، اسههتدٌلي عقلههيس علههن ت طههاِق علههِو هللا و  ههه، دليههلي عقلههيس  قيقت ههه ِذك  فوةيتِههه وعلههولِع علههن ععًِ
الدليِل العقلهي علهن فلهاِد النفهي، فلهاد ةهول اععّلهة، ِذكهع  الهدليل العقلهي علهن فلهاِد ةهوِل اععّلهة، وتذا فلهَد 

 ةول النُّفال  طَن ةول  أ ل اللُّنة واجل اعة، نعم أعد اَّبياق
 القئ: ب

ُ  ذ    اعطدل  نيفِ   ِزُِ ممدئن     ي الللا هذا لاتَع  ي ْفا هئ إلزا
 أفلَد ٌز "، يعين ن ل موم أن ةوََلم يلتل    فلادىا أيَّ فلاد ، فيه ع َلم بذلك بّالن  ةوَلمالفدخب "
 القئ: ب

 ل ِئد  ذاك  القوا  ابلربهئن      لفِئد  ِزُ  قول   هو ُقلِض 
يلههههتل   الطا ههههَل ، ههههلي،  ههههذع ةاعههههدلي عقليههههةي: مهههها   ههههذا  ههههو معههههًن أن مهههها يلههههتل    الفاسههههَد فاسههههدي ومههههاالفاااادخب 

َيلههتل  ...، فنلههتدلُّ علههن بّههالن اعقالههة أو اعههذ ب مهها يلههتل م ه ِمههن الفلههاد، فههمذا كههان القههول  يلههتل   معههًن 
ا عل نا بذلك فلادع، أعد الطين ا وأمعىا فاسدى  فاسدى

 القئ: ب
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 لربهئن  ل ِئد  ذاك  القوا  اب   لفِئد  ِزُ  قول   هو ُقلِض 
ِ ل  الاب ع ط  ل  يَّ ثالث  ُِئئلِ   لقضي يهللا  اللعطدل  ابلمطالن      ف 

 نعم، أتيت اعلائل نعمالفدخب 
 القئ: ب

وا  مقدقا  العافئن     ُئذا لقوا  نيكئن  ي عاف  :مل    هذا الَا
ُْ ِ لهْل كئحم ْت حملدهل   ل،ئ   كلل ال،لدها  لدس  ابخلولان     ني

 وسلم، صلن هللا عليه وسلم صلن هللا عليهالفدخب 
 القئ: ب

ُْ ِ لهل م ئز  المالغا  كهللالهئ   فئلهللال ظ  لاَعىن ل   ط ويئن    ني
ّلههل  ههل كههاَن العسههول عالههه ىا ،ل عالههه ىا بعبلِههه أو لههي  كههذلك  الفاادخب   ههذع  ههي اعلههائل الههلال ، اسهه ِل اعع

تعهعيَفوم ،َّههِل ودٌلهتوم عليهه وبيانهه َلهم أو ٌ  اللهاين ، هل، اللاين:  ل  و انصح َّمِته يعيد َلهم اريهو ويعيهد 
اللؤال اللالث:  ل كان العسول ةادرىا علن الطيان والطالغة والفصا ة أ   و خبالِف ذلك  يعهين ِعهيس ٌ يقهدر  

 علن بياِن معاِدع.
بعبِله وأنصح الناس َّمِته،  هو أعلم  -عليه الصالل واللال -فوذع  ال  ملائل، ومعلو ي ،لضعورل أنَّ العسول 

، و هو أك هل النهاس بيهاانى وفصها ةى، و ينلهذ -عليهه الصهالل واللهال -أعلم اريله بعبه و و أنصح النهاس َّمتِهه 
يتعذَّر أٌ يطهنل اَّههأل َّنَّ عهد  الطيهان تمها للووهل أو لعهد  النصهي ة واطهِة تيصهال اريهو وتمها لِعهيل  وعوه   عهن 

 ئل اللال ، أعد اعلائلالطيان،  ذع  ي اعلا
 القئ: ب 

ِ ل  الاب ع ط  ل  يَّ ثالث  ُِئئِل   لقضي يهللا  اللعطدل  ابلمطالن     ف 
؟           ُئذا لقوا  نيكئن  يعاف  :مل   وا  مقدقا  العافئن   هذا الَا

 صلن هللا عليه وسلم، تي وهللِا تنه َّعلم  الناس بعبله.الفدخب 
 القئ: ب

 كلل ال،لدها  لدس  ابخلولان      لدهل   ل،ئ نيُ ِ لهْل كئحم ْت حم
 فئلهللال ظ  لاَعىن ل   ط ويئن       نيُ ِ لهل مئز  المالغا  كهللالهئ 

ُ رب  نيًة ُ َّ ال،ُّقلئن       فإذا احملهْت هذي الثالثا  فد   كئ  هللالًا   ُ 
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ئن       فألي   شيِء يئش  فد،ئ كئلا ًبئ  لهللا،ل ي   لالللعطدل  يف األُز
يقههول: تذا كانههن  ههذع اععههاين اللال ههة: ك ههال  العلههم، وك ههال  النصههح، وك ههال  القههدرل علههن الطيههان، تذا   الفاادخب

فل هاذا عهاَ  بيننها كا ىها لل ههِل  -عليه الصالل واللال -كانن متوفلعل يف العسول ،لغةى الغايَة والك اَل يف  قِله 
ّللههة  ههو نفههي علهه عليههه -ِو هللِا علههن قلِقههه، فقههوَلم يلههتل   أن العسههول الههذي  ههو النَّفههي عنههدكم، اَّهههُّ عنههد اعع

مل يطهنل ذلهك اَّهه، ولهي  فيهه تها يقتضهي عهدَ  الطيهان فوهو...، فهال نوهَل ٌو قيانهة وِغهه   -الصهالل واللهال 
، بل  و أعلم الناس بعبِله وأنصح  اريله َّمِته و و أةدر  الناس علن الطيان، فهمذا كانَهن   هذع اَّوصهاف  ٌو ِعيل

مل ي طههنِل اَّهه الهذي تقولهون: تنههه  -عليهه الصهالل واللهال -وفَّعل فيهه ت  الغايهة، فل ههاذا عهاَ  بيننها مهدَل  ياتِههه مته
ز  ةوَلم تنَّ العسول كان كا ىا لل ه بل م طَهيِلنىا قالَفه وداعيىا ت  قالِفه، نعم أعد الطين  اَّه، ٌو

 القئ: ب
ُ رب  نيًة ُ َّ ال،ُّقلئن  ُ      فإذا احملهْت هذي الثالثا  فد   ك ئ   هللالا 

  ذع اٌوصاف اللال ة: العلم  والنُّصح  والقدرل علن الطيان.الفدخب 
 القئ: ب

ئن      فألي   شيِء يئش  فد،ئ كئلا ًبئ   لهللا،ل ي   لاللعطدل  يف األُز
لهذي  هو النفهي والتعّيهل كا ىا للنفهي والتعّيهل" مها دا  أنهه اَّهه فل هاذا عهاَ  بيننها كا ىها َلهذا اَّههِل االفدخب "

 الذي ي ع ون أنه  و اَّهُّ و و م وَنب  العقلِ 
 القئ: ب

ُ وض هًا مكل   مدئن   ًهئ ابلض      ُ،  مقدقًا ام  فلئح   ُ ْ ل   مل 
يعههين مل يقتصههع علههن الكت ههاِن بههل  ههو مفصههحي ومطههني ومعلههني لِضههد اَّههه الههذي أنههتم ت ع ههون أنههه اَّههه الفاادخب 

هههه، يعهههين مل يقتصههع اَّمهههع  علهههن  هههعَّد و ههو الع لهههو، ت طهههاق   هههه وفههوس قلِقهههه واسهههتوائِه علههن ععًِ علههو هللا علهههن ععًِ
الكت اِن بل  و م فصح لِضدِل اَّه ب عِ كم، و ذا أد ن وأمع،  هذا أد هن وأمهعأل َّنهه  ينلهذ  علهن  هذا الونهه 

، فتكههون  رسههالت ه  هه عرىا علههن النههاسأل َّنههه يههدعو ت  يكههون العسههول م ِضههالس للنههاس، داعيىهها َلههم ت  قههالِف اََّهههِل
 قالِف اَّهِل اع عو ، الذي ي ع  ه اععّلة

 القئ: ب
ِ  يف :م  ،ئ الارَّ       لألي   شيِء مل ي لا  ْح ابلذي   َّامل 
ُْ لقلري ه   ُْ خل ئء  هذا الفلئن     ني ل ع ْجز ه  يَّ ذاك  ني  يف ال،ُّلح  ني
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العسول  مل ي فصهح ،لنَّفهي ويصهعلِه بهه   هل كهان ذلهك لعوه ِع عهن الطيهان رنع لألمور اللال ة، يعين عاذا الفدخب 
 أ  جلوِله أ  لعد  النصح  أعد الطين

 القئ: ب
ِ  يف :م  ،ئ الارَّ     لألي   شيِء مل ي لا  ْح ابلذي   َّامل 
ُْ لقلري ه   ُْ خل ئء  هذا الفلئن      ني ل ع ْجز ه  يَّ ذاك  ني  يف ال،ُّلح  ني

]انظهع  رنهع لهعبِه  هذا الكهال  ،ععههاين اللال هةأل َّنَّهه عهد   تصهعِعه بهذلك اععهًن تمَّها أن يكههون ًهوف الفادخب 
  جلوِله أو يكون لِعيِله أو يكون لغشِله وعد  نصِ ه

 القئ: ب
 الللعطدل  ِ اَمعوث  ابلقا ن      مئشئه  مْل ذا لَّ ك ِ اي نيُا  

  ذا وصفكم ٌ اعطعوِ " عندك الفدخب "
 تي نعم أ لن هللا تليك ب القئ: 

 الكلع الفدخب 
 ،لكلع أ لن هللا تليكالقئ: ب 
 : نعمالفدخ
 القئ: ب 

ئن      لألي   شيِء كئن  ي ذكا  ض  ل ذا   يف كل   جملبِع لكل   ُز
نعم، مل ي فصح بذلك اععهًن ومل ي صهعلِه بهه،  هل كهاَن ذلهك لعوه   أو لعهدِ  نصهح  أو ريفهاَِ ذلهك عليهه، الفدخب 

كههاَن يصههعلِه خبالفِههه يف كههلِل اعناسههطاق، يف كههلِل مناسههطة  ويف سههائِع اٌنت اعههاق وادت عههاق ي صههعلِه بِضههدِل مهها   بههل
)اللوهمَّ َ هل  له َّا ةال:  -عليه الصالل واللال -تصعلِ ون به وتدَّعون أنه اَّه، ك ا يف اجلَ ِع العظيم بععفة فمنه 

، اللوههمَّ اًههَود  صههاَر يعفههع أ صههطعه ت  اللهه اَ ويقههول:  بَهلَّغ ههن   و ههذا ِمههن اعوا ههع الههف أعلههَن فيوهها  )اللوههمَّ اًههَود 
ِه. -تعا -ت طاق  علولع   علن ععًِ
 القئ: ب 

ئن     لألي   شيِء كئن  ي ذكا  ض  ل ذا   يف كل   جملبِع لكل   ُز
  نيُا ه  لفالن  اَلوى لي،زا       ني ل ااه  نيَّمح  يئجًزا ي َّ قول   
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هعون اٌسهتواَ ،ٌسهتيالَ، فالشهي   الفدخب " َِ ي فلِل أتعاع  عان ىا عن أن  يقوَل: استو "أل َّنَّ نه َفاَل العلوِل واٌسهتوا
يقههول:  هل العسههول عهانعي أن يقههول: اسهتو ، أو يقههول: تنَّ هللا يَنه ل يعههين: يَنه ل أمههع ع، ومعلههو ي أن  -رمحهه هللا-

 ل أعلم  الناس ،ل وأنص  وم لعطاِد هللا وأةدر  م علن الطيان، نعم أَتعاع عان ىا ذا ، ليأل فالعسو 
 القئ: ب 

 اَلوى ليا ْ،ز ا  نيُا ه  لفالن       نيل ااه  نيَّمح  يئجًزا ي َّ قول  
 ههذا  ههو الت ويههل يعههين عههان ي أن يقههول عطههاراتكم تلههك، عههان  أن يقههول بههدل "اسههتو ": "اسههتو " أو الفاادخب 
ههم ي ؤولهون  هذع النصهول رههذع الّعيقهِة، فيؤولهون اٌسههتواَ )يَهن هه ِل  ربُّنها أن يقهول:  يقهول بهدل : "يَنه ل أمهع ع"، َّمَّ

 بن وِل أمعِع، نعم أتعاع عان ىا -تعا -،ٌستيالَِ ون وله 
 القئ: ب 

 اَلوى ليا ْ،ز ا  نيُا ه  لفالن      نيل ااه  نيَّمح  يئجًزا ي َّ قول   
 وفالِن الفدخب 

 نعم أ لن هللا تليك: ب القئ
هم يقولهون: "يَنه ل.."، الفدخب  ها كهان  هذا للضهعورل، َّمَّ ك ما للضعورل، وتٌ  ي "ينه ل أمهع ع وفهالن "، لكهن رمَّ

،  -تعهها -يؤولههون نهه ول الههع ِل  تمَّهها بنهه ول َملَههك  ي نههادي أو بنهه وِل اَّمههع، يَنهه ل  أمههع ع أو يَنهه ل  ملَههكي كو يههل مههلالى
 ا د علن فالِن ذي أي  ةال الشي  

" هااذا لاااي  هِ راا ي  ال،اازلا  )ي ،اازا  :مُّ،اائ إى القاائ: ب قاائا نيمِااَّ ل إلداا هلل قولاا ب "ليا ْ،ااز ا  نيُااا ه لفااالن 
ااَّ اَالئكاااهلل لهااذا  الِابئء  الاا حمدئ      ُ هللا اٌ  ُ  ب الااذي ي،اازا   قاائلواب إنل الاذي ي ،اازا  نيُااا  لهلل لمعض ااهِ قائا 

و  " هل الَا هللاِ-ا ُعىن قول ب "فالن  لابلئ قئاب )ي ،زا  :مُّ،ائ     هال هاو يائجٌز ياَّ نين  -َّهللا  ل يهللاد  َل
ااَّ اَالئكااا إى الِاابئء   ُ هللاااٌ  ُ  يقااواب ي ،اازا  نيُااا ههلل نيمااً ا لاادس  معاائجِز  هاال هااو ياائجز يااَّ نين يقااواب ي ،اازا  

ب ِهلل فهللابئذا مل يقل هذاهلل مل يقلب نيُا ههلل َئذا أييت مكهللابِا ُومهاِ   لهللاك ا يهللا  زيب هاِهلل ال حمدئ ليقواب اجلوا  
 هذا شيٌء ُِلهدلٌ 

 لكن ما تكلَّم علن "فالِن" الفدخب 
 ٌ، أ لن هللا تليكالقئ: ب 
 أعد الطين، وفالنِ الفدخب 
 القئ: ب 
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 اَلوى ليا ْ،ز ا  نيُا ه  لفالن       نيل ااه  نيَّمح  يئجًزا ي َّ قول   
تلهاعد، فك نهه  هعورل، مقتضهن اععهعا : "وفهالن " "يَنه ل يعين مقتضهن اععهعا : وفهالن ، لكنَّوها مها الفدخب 

 أمع ع" أو "ين ل فالني كو يل"، لكن َكلَع َقفَض الكل َة  عورل، للضعورل
 القئ: ب

ُ َّْ مهللا اا   ااظ  األيَّ  هْل هذا ُ َّ الل  مدئن    ليقوا  نييَّ  ل  يعين 
: "يف  ك هههها ةههههاَل للواريهههة: )أيههههن هللا     )أيهههَن هللا أيضىهههها يعهههين العسههههول يف َكههههم مناسهههطة يقههههول: الفااادخب  ةالههههن 

ٌ ي ل ل  عنه بهه "أين" َّنه ليَ  يف مكان، لهيَ  يف الع لهو  هُ ي قهاَل: أيهَن  -تعا -الل اَ"، و و عندكم هللا 
 ، نعم أعد الطين-سط انه وتعا -هللا   ُ يكون اجلوا : يف الل اَ، أو  و فوس 

 القارئ:
 ااظ  األيَّ  هْل هذا ُ َّ الل  مدئن     ُ َّْ مهللا اا ليقوا  نييَّ  ل  يعين 

، َمهن لهيَ  يف مكههان  ٌ ي له ل  عنهه بهههه -تعهها - هل سههؤاله بههه "أيهن"  ههو ِمهن التطيهان عههن وصهِ  الهع ِل الفادخب 
 فوس تذا ةيل: أين هللا  يقال: يف الل اَِ، هللا فوس. -تعا -"أين"، فوو 
 القئ: ب 

 ق ْ  قئل   ُ َّ غري  ُئ ك ْلبئن     ُئ  لل  ُئ قئا  األئبا  كلل 
هها نقلهوا بعهض  مها ةهال، يعهين أةههوال الفادخب  ك نهه يعيهد الشهي  أنَّ اَّئ هَة والههعوال مل ينقلهوا كهل مها ةالَهه العسهول  تعَّ

ههع ِمههن التطليههِ ، ك نههه  العسههوِل يف  ههذا كلههولي، ولههي  ذلههك َعههن كت ههاِن، لكههن حبلههب مهها يههطلغ وم وحبلههب مهها يتيلَّ
عليههه -كلههول، ف هها ذكههعانع  ههو بعههض  مهها بلَّغههه العسههول   -تعهها -ت  أنَّ أةههواَل العسههول الدالَّههة علههن علههولِع يشههو  

، فاَّئ ههة  مل يقولههوا كههلَّ مهها ةالههه العسههول ومههها بلَّغههه ولههي  ذلههك ِكت ههاني مههنوم عهها بلَّغوههم عهههن -الصههالل واللههال 
 ، نعم أعد الطين-عليه الصالل واللال -العسول 
 القئ: ب 

 ق  قئل   ُ َّ غري  ُئ ك لبئن     لل  ُئ قئا  األئبا  كلل ُئ 
 ِ ئِن   ضئق ْت حببل  دقئئق  امميئن     لكَّ ألنل يقوا  نيهل  ُز

ا تعكوا بعَض مها َعِل هوع ومها َرَوو ع  رمها تعكهوع أل لهلالَّ يتهو َّم بعهض  اجلولهة قهالَف اَّهه، الفدخب  هللا أك ، يعين رمَّ
ها تهعَك اَّئ هة يف الت هديِث لهطعِض أ اديهِث الصهفاق معاعهالى ويضيقون ملل ذ لك، و ذا فيه ك نه يشعع أبنهه رمَّ

ههد  النههاَس تٌ مهها  ههل  أبٌَّ ع  ههدَّ  كههلُّ أ ههد مهها...، تعهها نصههَح اللَّ ههال، و ههذا واةههعي ومناسههبي فههال ع  َّههاِل اجل وَّ
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يقون مساَعه، أما ما يفو ون منه قالَف اَّه ويغلّون بلطبِ  ِ  النهاس مها يّ  هدَّ ون، " هدِل  نولوم فهممم ٌ ع 
 : " دِل وا الناَس ما يععفون، أتعيدون أن ي َكذَّ  هللا  ورسول ه".-ر ي هللا عنه–يععفون" يقول علي 

 القئ: ب
 ضوء  ال،هئ:  ف ك فل ي َّ طريان     ل غ   ْت م لئئ ا ه ِ كخ  لئِش نيل  

َ اجلوال الهذين ٌ الفدخب  يفو هوَن َدٌٌِق الكهالِ  يشهطووم ،ريفهاِ  الهذي ٌ يالئ  هه  هوَ  النوهار يعين  ٌؤ
 وتعا يالئ  ه اللَّيل والظال ، فاجلوال   ذا ٌ يناسط وم بيان  اَّه انصعىا بيِلنىا ظا عىا، أعد الطين

 القئ: ب
 ضوء  ال،هئ:  ف ك فل ي َّ طريان       ل غ   ْت م لئئ ا ه ِ كخ  ئِش نيل  

ع  مكل   ُكئن           ُئ الهللادل  جئء  ظالُ     مَّتل إذا  نيملال    يِ 
 اي قوُ  كئرفاات  لال ريان            لكذا يقول كِ لو اَلفعاُت  
ئ هلئ  حيئش  الظلالُ  ُل ِ ْت ِب   مبطئلع  األحموا:  ق طُّ ي   ان             ني حم 
ُ ع ط  ٌل   و  ه  لَّ ئل    الارَّ  ل ع هللا                 لو كئن  مقًّئ ُئ يقوا  
ِ  ش ، ٌع ثالٌث ف ئ:لا ؤ لا   نيل خ هللالٌا ُ ،هَّل نيل ث،لئن                 ل ز ُ ْلك 

هِ  ِ  نيل يف حمله  ؟  لق ياب هِ يف الع هللا  نيل يف المدئن  نيذاك  ذل إُكئن 
مههة، يعههين لهو كههان  قسهها مهها يقول هه االفادخب  ِّللههة ِمههن نفههي علههولِع ك نَّههه يقههول: يف مقابههِل اَّمهور اللال ههة اعتقدل -عع

وأصه اِبه، أن يكهوَن  -عليهه الصهالل واللهال  -ونفي صهفاتِه له متوم  أن يكونهوا أعلهم ،ِل مهن العسهوِل  -تعا 
أعلَم أو أنصَح أو أةدَر علن الطيان، نف  الشيَ، يعين لو كان ما يقولونَهه  هو اَّههِل لَه َِ  أن يكونهوا أفضهل مهن 

بة يف العلهم أو النُّصههح أو الطيهان، فاقتهاروا تمَّهها اللال هة أو ا نتهن أو وا ههدل ِمهن  ههذع العسهوِل وأفضهل ِمههن الصه ا
ل  اعفهه ون أعلههم  ،ِل ِمههن العسههول  َ اعطتدعههة  الضُّههالَّ ارِيصههاِل وكلسوهها معههان  ةطي ههة ولههواز   فاسههدل فوههل يكههون  ههٌؤ

 والص ابة أو أنصح أو أةدر  علن الطيان ! أعد اَّبياق 
  القئ: ب

ُ ع ط  ٌل   ل ع هللا و  ه  لَّ ئل    الارَّ       لو كئن  مقًّئ ُئ يقوا  
ِ  ش ، ٌع ثالٌث ف ئ:لا ؤ لا  نيل خ هللالٌا ُ ،هَّل نيل ث،لئن        ل ز ُ ْلك 

هناعاق القطي هة الفدخب " ها ِمهن الشَّ ً َنعي" ٌ ًكَّ أن الَدعو  أو كومم أعلم  ،ل ِمن العسول  هذع ٌ ًهك أمَّ
هَنع، فيلهه      ً أو أن يكونهوا أنصهح ِمهن العسهول والصهه ابة لألمهة، أو أن يكونهوا أةهدر علهن بيههاِن اَّههل  هذع كللوها 
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هنيعة اعنكهعل القطي هة يف علن... لو كان ما يقولونه  و اَّهل ِمن نفيِل العلو له مت هَنع  هذع اَّمهور الشَّ وم  هذع الشُّ
ين    العقِل والدِل
 القئ: ب 

ِ  ش ، ٌع ثالٌث ف ئ:لا ؤ لا   نيل خ هللالٌا ُ ،هَّل نيل ث،لئن                ل ز ُ ْلك 
هِ  ِ  نيل يف حمله  ؟  لق مي هِ يف الع هللا  نيل يف المدئن  نيذاك  ذل إُكئن 

َ اعفه ون واعطتهدعون أن يكونهوا أعلهَم أو أنصههَح أو نعهم، لهي  ذاَك يف الفادخب  اعمكهان، تتنهع  أن يكهون  هٌؤ
  أةدَر علن الطيان كلُّ  ذا تتنعي لي  ذاك يف اعمكان.

 القئ: ب
ِ  مقًّئ فقْ    ض لل الو : ى ابلوْمي لالقا ن      إْن كئن  ُئ ق ْ  قهللال 

ه  هههو اَّههههِل َلَضهههلَّ النهههاس  ،لهههو ي والقهههع نأل َّنَّ الهههو ي  هههذا معهههًنى عظهههيمي، يقهههول: لهههو كهههان مههها تقولونهههالفااادخب 
ّللههة  قسها كههان القهع ن  ِمههن  والقهع ن يهدلُّ علههن ِ هدِل ةههوِلكم فيكونهون  ههاللن علهن زعِ كههم، لهو كهان مهها يقول هه اعع

ا دالَّههةي علن ِ د ةولكم، نعم أعد الطين  أسطاِ  الضَّالل، واللُّنة كذلكأل َّمَّ
 القئ: ب
 ض لل الو : ى ابلوْمي لالقا ن       ُئ ق ْ  قهللالِ  مقًّئ فقْ   إْن كئن  

ئ   ض  لان  يف اَعقوا  جيلبعئن        إْذ فدهبئ ض  ُّ الذي قهللالِ  ُل
ههنة ِ ههدُّ مهها تقولههون، ِ ههدُّ مهها تقولههون فههال َّت ههع  ةههول كم ومهها َدلَّ عليههِه الكتهها   الفاادخب  الههذي يف القههع ن واللُّ

ين ٌ َّت عان،  ذع ةضيةي َبد ية: الضِلدان ٌ َّت عان، فلو كهان مها تقولونهه َ ههس وكتها  هللا واللُّنة فمنَّ الِضدل 
ههنة يكونههون  وس ههنة رسههوله دالَّههة علههن ِ ههدِل ةههولكم لكههاَن النههاس  يف  ههالل  الههذين أقههذوا مهها دلَّ عليههه القههع ن  واللُّ

ٌو ًههفاَ ٌو بيهههانيأل َّنَّههه دالس علهههن   ههالِلن عههن اَّهههه غههو موتهههدين فههال يكههون  القهههع ن  ههد  ٌ يكهههون  ههد 
 قالِف اَّهِل ب عِ كم.

 القئ: ب
 لحي  ئا  يف يهللاِِ ليف ي ْافئن          مل كئن  نيلى نيْن يا ع طلل  ُ،هبئ 
ُلئ يهللا  ج هِِ لج ْعِ  نيل يهللا    ال،لظلئُ  نيل ذ ي اَذهب  الدوانين   إ

هال  النهاس ت  القهع ن، ٌ يه َقهال: ارنعهوا   -علن  ذا التقديع اعتقدِل -يعين:  ينلذ  الفدخب  كهان اعفهعوأ أٌَّ ع 
ّللهههة ورينوس اعطتدعههههة، يعههههين  ههههم..، رينوس اعع ت  كتهههاِ  هللا وس ههههنة رسهههولِه، ارنعههههوا ت  ةههههوِل فهههالن  وفههههالن: َنو 
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ههالون يف العلههمِ  ههنة، ع  ههال النههاس يف مععفههِة اَّهههِل وِ ههدلع ت  الكتهها  واللُّ ،ل ت  كتهها  هللا  اَّصههل  واَّهههُّ أن ع 
هههالون ت  كتهههاِ  هللا، بهههل عهههالون ت  مههها ةالَهههه رينوس  اعطتدعهههة  َ أن النهههاس ٌ ع  وس هههنَّة رسهههولِه، فهههالز  ةهههوِل  هههٌؤ

ّللة ِمن َنوم بن صفوان واجلَع د بن ِدر م وفالن وفالن، أو ت  علوِ  فالسفة اليوانن.   ورينوس  اعع
 القئ: ب

معوا الع بدئن       ال  ال  لكذاك  نيلمئٌع هلِ فا ْقع   ٌِ ات  ٌّ لم ْك  َّ 
 ق  جئها لا مع الة  الالرَّ     لكذاك  نيفااخ  الق ااُطا  األ ى 

هعس مهنوم القعامّهة ، فوهم ِمهن أ هلِل الفدخب  ًَ َ، اعتكلل ون ِمن  ذع الّوائه  وكهذلك َمهن   هو  َ و ٌؤ يعين  ٌؤ
بون ما أقَ  هللا به يف كتاِبه وما أقَ  به رسول ه، نعم وكذلكقلِه هللا و م أعداَ هللا وأعداَ رسوله و م اع  كذِل

 القئ: ب 
 ق  جئها لا مع الة  الالرَّ      لكذاك  نيفااخ  الق ااُطا  األ ى 
  ِ ، ئن             كئرئكبدا  لاأل ى ل ال وه   َ  كأيب َعدِ  مث  ا  

 ك نه يعين ،َّاك يِة أتطاع اَّاكم الع طيدي الطا نية ، فوم من أعياِن القعامِّة اعال دِل. الفدخب 
 القئ: ب 

د،ئ لال،للري  حم لري    َ اك  لالللكذيب  لالك  اان    لكذا امَّ    نيهل  الف  
ِّللههة، مههنوم ابههن  ِسههينا و ههو الفاادخب  َ ِمههن أعيههاِن القعامّههة اعال ههدِل اعع ، وكههذلك النَّصههو  ههٌؤ مشههووري معههعوفي

كههو ملههِك التهه  الههذي غهه ا بههالَد اعسههال ، وةضههن علههن اريالفههة اعسههالميَّة وةتههَل  ُّوسههي الههذي كههان وزيههعىا َلٌو ال
 ملاق اَّلوف ِمن اعلل ن، أعِد الطيتن نعم

 القئ: ب 
د،ئ لال، لري حملري    َ اك  لالللكذيب  لالك  اان    لكذا امَّ    نيهل  الف  

ه ه ِ ل  ماْ لئن          كذاك  نيفااخ  اجملوس  لش   لاللئمئ،  لكل  ذ ي ُب 
 ِ ُامًمئ معِئكا  الفدطئن          إخوان  إمهللادس  الهللالع،  لج،  ه  
ِ  القا ن           نيفب َّْ موالل   يهللا  اللل،زيل   ك   لالومي  اَم،   لى 

 -عليههه الصههالل واللهههال – الكتههها  ومهها نههاَ عههن العسههوِل تن يههل  -اَّوالههة  يف مععفههة هللا علههن التن يههل الفاادخب 
َهال النهاس يف مععفهِة هللا  اَّوالة علن  ذا  و قوي أ  اَّوالة علن رينوس اعتكل ن واعطتدعن والقعامّة  يعهين ع 
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 َل عهن هللا مها ت  من  ٌ ريب أنَّ الوانَب واَّهل الذي ٌ ريَب فيه أن عالوا يف مععفِة هللا ت  التن يهل ت  مها نه
  أن َله هللا ِمن الكتا  واَّك ة

 القئ: ب
ِ  القا ن       نيفب َّْ موالل   يهللا  اللل،زيل   ك   لالومي  اَم،ل  لى 

 نيُثئل   نيُ كدف  يِلواين        كب ه ريلِ نيضه ْت موالل   يهللا  
ه ت  رينوِس اعطتدعههة واعال ههدل  ههو ت الههة  اَّههائِع الههذي ٌ يههدري َعههن اَّههه ت الت ههه ت  مللِههه..، ت الت ههالفاادخب 

َ   ههم  ههائعوَن فم الههة اَّههائِع علههن  ههائع ٌ ًههكَّ أنههه  ت الههة  ت  مللههه فكيههَ  يوتههدي اَّههائع ،َّوالههِة ت   ههٌؤ
ههال  ت  َمههن   ههو  ههال ت  الّعيههِه الوا ههح الطههنِل ٌ ع  قههالف العقههِل وقههالف اَلدايههة والدٌلههة، اَّههائع  َّههب أن ع 

  ملله  ائع.
 لقئ: با

ُْ كدف  يفعا  اتئٌ  مبلئم     لالقهللاب  ق  ج ع هللا ْت ل  قا ْ الن      ني
َههها أعهههوذ ،ل، ك نهههه يشهههو ت  ةولهههه: الفااادخب  كيههه     24]ا هههد: }أَفَهههاَل يَهتَهههَدبهَّع وَن ال ق هههع َ َن أَ   َعلَهههن ةه ل هههو   أَةه َفاَل 

يوتدي َمن أ غِلَه ةلط ه عهن مععفهة اَلهد  وصهار ملهَل الشهيَ اعقَفهل عليهه الهذي ٌ يصهل  تليهه قهوي ٌو  هع  منهه 
 ًعس، أعد الطين

 القئ: ب
ُْ كدف  يفعا  اتئٌ  مبلئم     لالقهللاب  ق  ج ع هللا ْت ل  قا ْ الن       ني

ِبه و و ةد   ِ هَ  علهن ةلطِهه وق هِتَم علهن ةلطِهه، ٌ نعم اعصا   ،جلول وعد  مععفة اَّهِل ٌ َيشعع مصاالفدخب 
َيشههعع مصههاِبه، الههذي َيشههعع مصههاِبه مههن يكههون عنههدع انفتههاهي وةلههبي منفههتحي يَعههعف اَّههه ِمههن الطا ههل فوههو الههذي 

 يشعع مصابه تذا َنِوَل اَّه.
 القئ: ب

؟    ق  ٌل ُ َّ اجلهل  اَاكلب  فوق     ق  ل  الللعلُّب  كدف  ي، لهئن 
أل الفدخب  يعين َمن يكهون  مطتلىهن ،جلوهِل و،لتعصُّهِب ٌ يصهل  ت   هد  ٌو يوتهدي تليهه، تتنهعي أن يعهعَف اَّههِل

هههب ٌ يلهههتوي ب ت  اَّههههل بهههل  هههو ي ِصهههعُّ علهههن  َّنَّهههه تنع هههه منهههه تنع هههه منهههه اجلوهههل وتنع هههه منهههه التعصُّهههب، فاعتعصِل
ك  اجلوهل الطلهيِه كونَهه عهد  العلهم، واجلوهل اععكَّهب عهد  الِعلهم الطا ل، واجلا ل  اععكَّب  و مععوف، فيه ] نها

بعدِ  العلم، فوو ك ها يقهال:  هو نا هلي ويعتقهد أنهه عهامل، فوهو نا هلي وََّوهل أنهه نا هلي، لكهن الهذي يعلهم  أنهه 
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، نا هلي  هذا صها ب  اجلوهل الطلههيه، أمَّها ذاك فوهو ٌ يهدري ٌو يهدري أنههه ٌ يهدري،  هذا  هو اجلوهل اععكَّههب
فاجلا ل  صا ب اجلول الطليه َيشعع  ،جلول فوو يّلب  العلم أمَّها صها ب اجلوهل اععكَّهب ٌ،  هو يعتقهد أنهه 

  غو  نا ل  فال يّلب العلم.
 القئ: ب

ُ َّْ ل    ِ  الفلئن      لُ  ئلح  األق ئا  يف ي     الللايف  َمهئحم   يظد
 ههو الههذي  -تعهها -َمههن َيشههاَ وي ِضههلُّ َمههن يشههاَ، فههال   ههو الههذي يَوههدي -تعهها -هللا أكهه ، نعههم هللا الفاادخب 

 يَفتح  علن َمن يشاَ ويَودي َمن يشاَ وي ِضلُّ من يشاَ، أعد الطين  ذا موم
 القئ: ب

ُ َّْ ل    ِ  الفلئن      ُل ئلح  األق ئا  يف ي     الللايف  َمهئحم   يظد
نعم تي وهللا،  و الذي يصعف القلو  ويودي من يشاَ، وي  ِيغ وا تذا ًاَ وي قي  وا تذا ًاَ، ك ا  الفدخب

اََ يف اَّديث:  ًَ ََ وي ِقي   وا تذا  )تنَّ ةلوَ  الِعطاِد بَن أ صطعِن ِمن أصابِع العَّمحِن يه َقلِلطه َوا كيَ   ي  ِيه غ وا تذا ًا
)اي م َقلِلَب القلوِ   َهطِلن  ةَليب علن : -عليه الصالل واللال -ِمن دعائه  ، فلط اَن م َقلِلِب القلوِ ! وكانًاَ 

 ديِنَك  
 القئ: ب

 يهللا  األَ،ئن  إنل ال لح  ابألَ،ئن      فئَأْل   فلح  الق  ل  جملهً ا 
يفتَح ةلَطك ويطصلهع ك، اس ل  أيُّوا اعنلان الذي ةد ابت ِلَي ،لغفلِة وابت ِلَي ،جلوِل اس له، اس ل ربَّك أن الفدخب 

، أعد الطين، فاس له  وي  يل عنه الَع ن وي  يل عنه الق فل اعانَع عن وصوِل اَّهِل
 القئ: ب

ُ َّْ ل   ِ  الفلئن      ُل ئلح  األق ئا  يف ي     الللايف  َمهئحم   يظد
 يهللا  األَ،ئن  إنل ال لح  ابألَ،ئن       فئَأْل   فلح  الق  ل  جملهً ا 

فتح، انتِود بدعاَ هللا أن يفتَح علن ةلطك وأن يطصعك وأن ي يل عنك أةفهاَل الغفلهِة وغو ها، اسه ل الالفدخب 
هه  َ، د َ  علههن سههؤال هللا واٌسههتغا ة بههه فههالفتح  ،َّمثههان، الفههتح يكههون ،َّمثههان، وأمثههان  ربَّههك مههد  اَّزمههان ٌ تَهف 

ا، فهههالفتح ،َّمثهههان، الفهههتح يكهههون  ،َّع هههاِل الصهههاَّة  صهههول اعّالهههب الهههدُّعاَ واللََّوههه  ت  هللا، ك نهههه يعهههين  هههذ
 ، فاس له نعم أعد فاس له، ًي   لن-سط انه وتعا -و،لدُّعاَ واللَّو  تليه 

 القئ: ب
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 يهللا  األَ،ئن  إنل ال لح  ابألَ،ئن       فئَأْل   فلح  الق  ل  جملهً ا 
ا" أي  الفدخب "   تودى
 علن اَّسناِن"القئ: ب "
ا" أي  ٌالفدخب   ، اَّول، " تودى
 القئ: ب

 يهللا  األَ،ئن  إنل ال لح  ابألَ،ئن      فئَأْل   فلح  الق  ل  جملهً ا 
 اَّمثان" الفدخب "
 اَّسنان"القئ: ب "
 اَّ نان" الفدخب "
 أسنان أسنانالقئ: ب 
 تيه تيه، أسنان اعفتاه، "تنَّ الفتح ،َّسنان" الفدخب 
 نعمالقئ: ب 
ا ِمههن أنَّ مفتههاه اجلنههة: ٌ تلههه تٌ هللا، وأنههه ٌ يكههون ذلههك تٌ ،َّسههناِن و ههي الفههعائض تي الفاادخب   ههذا أقههذى

وأداَ اَّع ههال الصههاَّة، فكههلُّ مفتههاه ٌ بههدَّ لههه مههن اَّسههنان، الفههتح تعهها يكههون ،عفتههاه الههذي لههه أسههنان أمَّهها 
ود ،لدعاَِ واَّع هال الصهاَّة، يعهين أمسا ها مفتاه ٌ أسنان له فال عصل  به الفتح، فانتِود يف اَّسنان، انت

  أسنان.
 القئ: ب قئا :ر  ل لعئىب

 فلل
 انتونالفدخب 
 أ لن هللا تليكالقئ: ب 
  -رمحه هللا- لطك، اةعأ ًعه الشي  اَلعَّاس الفدخب 

 ب-:ر  ل لعئى-القئ: ب نيمَِّ ل إلد هلل قئا 
إلزاُ  نيهال  اللعطدال  دما   لاوازُ  ثالثااهلل كالٌّ ُ،هائ يف غئياا  ال ِائد هلل هذا هو الوج   الللئَع  يفا  ليقوُ  يهللا  

اوا   ب هال لعلقا   نينل الَا هلل فد ِاأا  هاذا الااب ع ط  ل  نيلًِ
ِل ش ل نينل فِئد  الاالزُ  يقلضاي يقااًل فِائد  اَهللاازلُ 
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هللا ِ- -ق  ميكَّ نيْن يكاون  يهللاب ا  اب   كئن يعاف  :مل  مقل اَعافاهلل لنيحمل  ِ نيم   ُ َّ اخلهللا  -َّهللا   ل يهللاد  َل
ول   م   نيُ ِ؟ -يز لجل :َ  ِ  ُِئلاًي لعهللا

اوا   أا  اثحمًدئب هال كائن  هاذا الَا االُ   يهللادا -مث يِ  يف غئياا  ال،لاح  ألُل ا  لاراال  يهللاا   -َّاهللاوات  ل  َل
ِ لَّ ئ  ل  ؟ه ايل هِهلل نيُ كئن  غئشًّئ هلِ كئمتًئ ي،هِ ُئ جيب  نيْن ي عهللابوه ُ َّ نيمسئء  :ُب  

هلل لنينل األل ائ    وا  يف نييهللا  د:جئت  المالغا  لالق :ة  يهللا  المدئن  لامفهائُ  مث يِأا  اثلثًئب هْل كئن  هذا الَا
 لاَعئين كئحم تْ 

  وعىا مّيعةالفدخب 
 سم القئ: ب 
 مّيعةى"الفدخب "
  ما  ي بوا  ة الكل ة  ذع القئ: ب
 يف الطين " وعاِن"الفدخب 

 األل ئ   لاَعئين كئحم تْ القئ: ب لنينل 
  وعىا"، " وعىا له" م ل الفدخب "

ِ هللاس ل   قدئدهئهلل  القئ: ب ل 
 تللِلم الفدخب 
 ت لي   له ةياد ا، أو ت لاس، ت ل َل القئ: ب 
، ِمن اللَّالسةالفدخب  ِل    ت ل 
هللا س  ل  قدئد هئنعم أ لن هللا تليك، القئ: ب  ِْ  لنينل األل ئ  لاَعئين كئحم ت ل 
 ةياَد ا الفدخب 

ُْ ِ؟ لعلي يهللاد  شيٌء ُ،هئ ني  القئ: ب قدئد هئهلل فال يِ 
هلل حبدا   ِ  ِ  لإ:دة  المدئن  لالق :ة  يهللاد   ق  كبهللاْت فد  غئياا  الكبائا  فإذا كئحم ْت هذه األُو:  الثالثا  ُ َّ العهللا

اَّ اخلهللاا اَّ اخلهللااق  يف لاماِ  ُ،هائهلل ِل نيْن أللباع  ألماِ  ُ  ق  كبائ اجلبع اْت لا هلل فاألي   ميكَّ  نين يِائلي   نيماٌ  ُ 
اَّ ال، ااي  لاللعطدال  يف زيب كاِ؟ مااْل ألي   شايِء ياائش   شايِء إذا يائش  طااوا  مدئل ا  كئمتًاائ َائ جياب  ايلقاائد ه ُ 

؟ مدً،ئ ل   نيلضح  المدئن  هلل ُل  ُ لًهئ ي َّ ض     ذل   ُ َّ امثمئت  غئيا  امفلئح 
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ااَّ هااذه   ااَّ ل،زيااِ  إنل ُااذهم ك ِ يف اللعطداال  يقلضااي لامااً ا ُ  ااوا  مباائ جيااب     ُ  ِ  الَا ُلاائ حم ااي  يهللااا الثالثاااب إ
ُ  ق :ل اا  يهللااا  مداائن  ذلاا   لإيضاائم  هلل فااأيُّ  ُلاائ ياا  اائ  لني ًِ اائ للهللامد ُلاائ كلبئحم اا  ذلاا  ي ااَّ نيُلاا  غ فًّ للقاا يِسهلل لإ

؟ كِ نيش،ع  الك ا  لالمهلئن   ِ  لامِ  ُ،هئ إًذا ختلئ:لن  للِج هللاوا يهللا  نيحم 
ااَّ اللعطداال  لحم ااي   اللاا ئت  هااو ارااق  الااذي جيااب   ب-:راا  ل لعاائى-لقاائا   يعااين إذا كاائن  ُاائ لقولوحم اا  ُ 

اوا   االُ  يهللادا -ايلقئد ههلل فألي   شيِء مل ي لا  ْح م  الَا كبائ َّااملِ  نيحمالِ ما  يف ماق   ل    -َّاهللاوات  ل َل
ُلاا-ياازل لجاال- ئ لعجااز ه لياا ُ  ق :ل اا  يهللااا  ؟ ِ ماا ل نيْن يكااون  ذلاا   ألماا   األُااو:  الثالثااا  الاا  قاا لُ،ئهئب إ

اَّ  اللعمري  لاِفلئح  يَّ ذل   لمئشئه هلل فهو نيكبل  اخلهللاق  مالغًا لنيق : هِ يهللاا  نيداء  نيي   ُعاىًن مبائ ي،ئَام   ُ 
اهِ لاللهللامادس  يهللاادهِهلل لمئشائه  فهاو األُا،  الاذي  ُلئ للقلري ه يف ال،ُّلاح  ألُل ا  لقلا  ه إى غف   األل ئ    لإ

ُلئ خل ئء  هاذا الفاأن  يهللادا   ليا ُ  ائلب،   ل  يهللا  ل  مد  هلل فال ي عقل  ُ،  كلبئٌن لفيِء ُ َّ ذل   نيل لم يلهلل لإ
ِ  اخلهللااق  مبائ جياب  لام  ا   ل،اع هلل ِ    ا  يهللادا   شايٌء  -يازل لجال-ظهو: ه ل  هلل لمئشئه  فهو نييهللاا ائ مي  ائ جياوز  ُل ُل

هلل مل نيحملِ اي َئيا  اللعطدل   ِْ نيجهال  ال،ائس   ُ َّ ذاك  يف ال،ل ي   لامثمئت  هلل فاأحمل لامحمكئ:  نيلى ُبذه  األلَّئف 
وا  فرباٌء ُ َّ ذل   ُلئ الَا  ابرق   لنيقلا هِ لعمريًا لنيداًء لنيغفُّهِ ل،ئَِّحهلل لني

وا   هللا ِ-لإذا كئن  ُئ لقولوحم   ُ َّ الللعطدل  هو ارقُّهلل فألي   شيِء كئن  الَا ا له   -َّهللا   ل يهللاد  َل ي ذكا  ض 
اَّ اَالوى؟ نيل يائجًزا ي اَّ لي لا  ح  م   ئِنهلل هل لالحم ا  كائن  يائجًزا ياَّ قول ا  اَالوى ما ًِ ُ  يف كل   جملبِع لُز

اخل؟ ِل َادبئ إذا كئحم ات األل ائ   الا  حمطاق  ُبائ ُوقعاًا  )ي ،زا  :مُّ،ئ   قول  ب "ي ،زا  نيُا  :م  ،ئ" م ًِ ُ َّ قول ب 
 يف الهللالْمس  لاميهئُ  

االِ  يهللااا   ااوا  مااال لماا يِل ِل ك لباائِنهلل لكااَّ لألي   شاايِء ي ماْ األئبااا  نيقااواهل ِهلل لهااِ مل يقولااوا غااري  ُاائ قئل اا  الَا
ِ القئَّاة  ضئق ْت يَّ ف هِ  دقئئق  ذل   العهللاِ  ليجز ْت يَّ م ل   نيَاا: ههلل فهي نيشم   شايِء  ئِن  يقوا  نيهل  ُز

هلل ماَّت إذا طهللااع  يهللادا    ال،هائ:  ك افل ياَّ الطاريان  لعجاز ه ياَّ ابخل  ئش  الذي ِ ي ملاا  ِل يطاري  إِ يف الظاالُ 
 امملئ:  
ب يعين كبئ يجزْت يقوا  نيَالف كِ يف ال،ل ي لالللعطدل  يَّ :ؤيا  اراق   الواضاح  يف  -:ر  ل لعئى-لقئا  

ِ يف الغ   هلل فكذل   يقول كِ ُثل  يقوهل   ِ َ هللاف  هذه األُا  ُ َّ نيئبا  اهل ى لالعهللا ول  هلل ل بلاا  كالُ  ل  لكالُ  َ:
هلل ِل قااا :ة  هلااائ يهللاااا  ُطئلعاااا  حماااو:  اراااق   الواضاااح   اااي  ِ الحماااس  إِ مظاااالُ  اللعطدااال  لالللأليااال  هلل فه  لالضلاااالا 

 اللايح  
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ِ  ُباذا  -لعائى-للو كئن  مقًّئ ُئ لقولوحم   نييُّهئ اَعطهللاا  ال،لئفون  لعهللااوه   للِائئا  َّا ئل   ل از ُ ك ِ نين لكوحماوا نييهللاا
ا اوا الفأن  ُ اَّ ل  لَ: هلل فهال ميكاَّ  نيْن لهللالُز َ  يف ال،ُّلاح  لألُاا  نيل نيقا :  يهللاا  اللعماري  لالمدائن  ول  هلل نيل نيخهللاا

لام ًة ُ َّ هذه  الفُّ، ع  الاثالث  نيل كهللا هائ لهال ي قمال  هاذا يقال  يئقاِل؟ للاو كائن  مقًّائ ُائ لقولوحم ا  ل از ُ  نيْن ِ 
هلل مل ُل :  ضاال بائ قا  جائءا ملاايح  امثمائت  يكون  الومي  لالقا ن  ُل :  ه ايِا لهللا،لئس  ِا للهللامادِسهلل فإِنل

ِْ ما  هاو  هلل فهللااو ف اا م  نينل ُائ جئال ا لان  هلل ِل ميكاَّ  نين جيلباع  الض   الذي هو ض  ُّ ُئ قهللالِ  ُ َّ ال،ل اي   لالللعطدال 
ئا  ال،ئس  يف العهللاِ  اب   لَّ ئل   ي ِ  ارقُّ ل ز ُ  نيْن يكون  الومي  لالقا ن  ابطاًل للجب  نيْن حي  هللا  ُائ قئل ا  اجلها

ِ  ال،لظلائُ اَعلاز  َّائمب  القاوا  ابلطل ااة  نيل  ِ  نيل يهللاا  ُائ قئل ا  إماااهد ُذيُّ لاجلع   مَّ  د:ها امَّ  َّ وان  الّت  
د،ئ َّئمب  اَذهب  الدوانين    َ  يهللا  ُئ قئل   امَّ  

ئا  نييًضئ يف هذا الفأن  يهللا  نيلمئع  هل-:ر  ل لعئى-لقئا   ِ فا ْقاع  ال  اال ب للجب  نيْن حي  ء  الضلالا  كاأِنل ِؤ
لال قعب هو المدضئء  الاخوة  ُ َّ الك بأة هلل لهو حممئٌت ي،مت  يف اللهااء  يهللا  ُدئه  األُطئ:  يفم   المطائطس  
ِ يعدفاون  يف ُلئهائت  الضلاالا  كبائ يعادف  ال  ْقاع   ء  ابل  ْقع  يف كوِن  يف لحيمُّ  الم ل كثريًاهلل لاَااد  لفمد   هِؤ

 ال هللاوات  
هلل للجاب  نيْن  ِ اتمعون  لع بدئن  ِ ي ملالن هلل فهللاهاذا كائحموا َّ ابًّئ لم ْكًبائ يف الظهللابائت  مثل نيخرب  ي،هِ كذل   دِنل
ااَّ نيُثاائا  ارئكبدااا  نيلماائع   ااول   هلل ُ  حياائا  كااذل   يهللااا  نيفااااخ  القااُطااا  نيلماائع  قا ااْاُط  اجملاائهايَّ  ابلعاا الة     لَ:

ال ااائطبي   الاااذيَّ ايلقااا لا إهلدل ااا   ِل ي زالاااون  يعم لحم ااا  إى الداااوُ  يف جمااائا  َاااو:اي للم،ااائنهلل ارااائكِ  دُاااا  ل  
  ِ اا،ئنهلل له ااي  نيَاااٌة كئحم ااْت لكاا  َ ُ ااَّ لاِهااِ للفاادلع  هلااِهلل ُثاال  نييب َااعدِ  ل ا   اابُّون  ابلاا ُّ: لز  لكااذاك   ليِ 

اائنهلل ليف ظ هللا  هاائ حمفااأ  امااَّ  َااد،ئ الق ْاُ ط ااي لال، لااريهلل   َ ااي شاائ:ح  امشاائ:ات  خ ا ا لهااذا هااو حم لااري الاا   يَّ الطَُّو
ة  ال،لئ:  لنيشمئه هِ لاللئمئا  يم ة  ال،جوُ  لالكواكاب   د،ئهلل لاحملللل لهللااازيهلل لكذاك  نيلمئع  اجملوس  يم    َ ِمَّ  
ئكا  لكااال  ذ ي ف اياااِا لُبلااائِن كهللا هاااِ إخاااوان  إمهللاااادس  لج،ااا  ه لنييواحم ااا  يف امغاااواء  لامضاااالا  فاااال ُاممًااائ معِااا

 الفدطئن  نيي اء  الارَّ  
ا،ا  لُ اَّ هاو مائئٌا ض ائاٌّ  ُِّ ِ  القاا ن  لَّاهدح  ال ا للكَّ كدف  يِلوي ُ َّ موالل   يهللا  الومي اَ،ازلا يف ىك 
ُْ كدااف  يفااعا هااذا اللئئ اا   الضلاائا  مبلاائم  هلل لقاا  ج ع اال  يهللااا  قهللام اا   ؟ ني اائا  يهللااا  نيُثئل اا   يف ار اارية  لالضلااالا  حي 

اَّ ال،ُّ اوذ  إلدا   نيما  مهئ ق ال  اجلهال  اَاكلاب الاذي هاو جههللا ا  دحملا  جئهاٌلهلل لا خاا   ق الن  مي،عئن   حمو:  اراق   ُ 
 ق ل  الللعلب  األيب  الذي حيبل  َّئمم   يهللا  اربدا  اجلئههللادا  
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هههَب معنهههاع  اعشهههوور، نول هههه أبنهههه...، فالهههذي َّوهههل  أنَّهههه نا هههلي  هههو صههها ب  االفااادخب  هههع اجلوهههَل اععكَّ جلوهههِل فلَّ
اععكَّههب، أمَّهها الطلههيه  فوههو يعههعف يقههول: أان ٌ أعههعف ٌ أدري، فالههذي ٌ يههدري و ههو يعلههم  أنههه ٌ يههدري  ههذا 
ها يعتقهد  أنهه عهاملي فوهو صها ب   صا ب  اجلوِل الطليِه، أمها ذاك الهذي ٌ يَهدري ٌو يَهدري أنهه ٌ يَهدري بهل رمَّ

 اجلوِل اععكَِّب. 
 

اااَّ القااائ: ب لا خاااا  ق  ااال  اللل  ااائ هاااو يهللادااا   ُ  علاااب  األيبااا  الاااذي حيبااال  َّااائمم   يهللاااا  اربدلاااا  اجلئههللاداااا  ل ب 
هلل إِ نيْن يفااائء  ل  الاااذي مدااا  ه قهللااااو   العمااائد  يقهللا  م هااائ كداااف  شااائء ؟  هلل فكداااف  ي، ااالح  هاااذان  الق اااالن  المئطااال 

كلُّ ُ لئِح ل ا  نيَا،ئنهلل فبائ مل جيلها     فهللْادِأل   العم   نيْن ي لح  نيق ئا  قهللام   مَّت ي ملا  ارقل لي اى ال،ُّو: هلل للكَّ
ِل ل ااا  ُااائ ني:اد هلل للعااالل ُاااااد ه ابألَااا،ئن  ه،ااائ ال،ظاااا  اللاااهدح  يف األدلاااا  ُاااع   العمااا   يف للااادل  األَااا،ئن  مل يااال

 اِحملدئع  ل ب ئ هت ي إلد   ُ َّ ارق   يف غري  لعلُِّب ِل لقهللادِ  
 انتون الفصل الفدخب 
 هللا تليكمانتون أ لن القئ: ب 
 ،رك هللا بك،  لطك ت   ناالفدخب 
 يف بعض اَّسللةطئلبب 
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 باألَئهللاا
ب "ذي اَذهب  الدوانين" ابمَّ  َد،ئ؟1الِؤاا  ب ُئ لج   لقدد   الفدخ ىب  خهللادل هالاس قوا  اَؤل  ف 

،لفالسهههفِة اعسهههالمين اعنتلهههطن َّنَّ ابهههَن ِسهههينا  هههو سبهههعي للفالسهههفِة اليهههوانن، ابهههن  ِسهههينا ي عههه َّ  عنهههه اجلاااوا ب 
لإلسالِ ، و و الذي..  و سبع، ابن  ِسينا سبعي للفيللوف الذي ي ل ُّونه اله  علِلم و و أرسّو، فابن سهينا سبهعي 

 للفالسفة اليوانن، فلوذا ابن  القيم أ اَفه تليوم وَنَلَطه  تليوم.
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ُ َّْ هِ ار هللا ول دلا؟2الِؤاا  ب 
، لهيَ   هو فههوس اجلاوا ب  اَّ ل ولِيَّهة :  هم الهذين يقولهون: تنَّ هللاَ بذاتِهه  هالس يف كهلِل مكهان، يعهين  هو بذاتِهه  هالس

لهه واِق بههل  ههو يف داقههِل اعونههوداق وجههيه بههه اعونههوداِق جههيه بههه فوههو يف كههلِل ًههيَ،  ههُ ةههال اعمهها   ال
، يف الطيههوق، يف الفعاغههاِق كلِلوهها،  أمحههد: "تنَّ  ههذا َيلههتل   أن  يكههون هللا يف بّههوِن اَّيههواِن"  ههالس يف كههلِل مكههان 

 تأل  الفعاغاق، تعا  هللا َعن ةوِل الظاعن.ملل اَلواَ الذي  -تعا  وتقدَّس عن ةوَِلم-يعين فيكون 
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ُ  الفاائفعيُّ 3الِااؤاا ِ  -:راا  ل-ب قاائا  امُاائ ااو اس  ب "العهللااا َْ ااو ى ذ اك  ل   َ ُ اائ  ث،ئ     ل  ُ اائ ق اائل وا فداا   ماا ل  
و اس  الفلد ئط ، "؟ َْ ئذا شماله هئ ماا "ل  "هلل َل و ى ذ اك   َ  الفلد ئط ، "هلل فبئ اَقلود  ما "

، اَّةههوال اعورو ههة -عليههه الصههالل واللههال -مهها ِسههو  ذلههك"  ههي اَّةههوال  اعورو ههة  عههن غههِو العسههول اجلااوا ب "
َى يف ذلهك الهعواايق اعسهعائيلية، أو أةهوال  الفالسههفة، أو أةهوال الصهابلة و هو م،  هذع  هي..،  ههذع عهن.. ، سهوا

ليَلن عل ىا، العلم في ا ةاَل هللا وةهال رسهول ه، العلهم .. ك ها يقهول ابهن القهيم: "العلهم  ةهاَل هللا  ةهاَل رسهول ه "، ومها 
ا ِمن  ، ٌو عصهل ِسو  ذلَك وساوس  الشيّاِن" ٌ ًكَّ أمَّ نوِع وسواِس الشَّيّان ٌ َتدلُّ علن قو  ٌو ته َطصِلع 

 را علمي ٌو  دايةي.
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ُْ نييداا   الاكااوع ب إذ4الِااؤاا ُْ ِهلل معاا   الِااجود  هاال نييداا   الاكعااا  كئُهللاااًا ني ا حمِاادت  ني : ك ْعاات  يف الللااالة  ني
 لالِجود؟
 ٌ، أِعد العكوع، الص يح  أنك تعيد  العكوع واللوود، ارنع واركع، ارنع واركع وسبع  ف متَّ ركعَتك.اجلوا ب 
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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الِت يف مهللا   الك ئ:  ل ظ اين   نيحملا  جياوز  ذلا هلل لذلا  ممطئقائت  5الِؤاا ب كدف نيلو   لقْ  ك،ت  نيَاق  ُ َّ ى 
هلل يهللا ااااء  لمل نيكااَّ نيَاا   د  اَاائا  لهللام،اا   ًباائ نيين ا ن ِ نيَاالطدع  : دل األُااواا  إلاادهِري ألِناائ كثااريٌةهلل لكااذل  الف  

 نيقاضين  ال،للئ:ى نيُواًِ لكين غ  :ت  ُبِ لمل ني:جْعهئ هلِ؟
َ هها تلههيِوم تذا كههان تلههتّيع َردََّ هها اجلااوا  َ هها تلههيِوم تذا كههان لههَك  عيههه تلههيوم، ا ر د د  َ الههذين أةع ههوَك ا ر د د  :  ههٌؤ

م هه َلهم، ادع  تليوم، ولعلَّه ي   عوِلأ  عن ذلك أن تدعو...، يعين تذا مل تلتّع تدعو َلم ،َلدايِة فوو قو  مها تقدِل
 َلم ،َلداية.

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 ب هل َمب  امَااع  ابجل،ئزة نيمدئاًن لم ْطئ ه ئ نيمدئاًن هو ُ وي   لقئء  الاُّلح  ابجلِ   يف القرب ؟6الِؤاا

ههعس تضههعونَه عههن  نههاَ يف اَّههديث تذا محلههت م ..،اجلااوا ب ِهلل  ًَ م وَما تلههه، وتمَّهها  ههعِع وا ،جلَنههازل فممَّهها قههوي تقههدِل )أس 
ََ اَّهديث ، رةاِبكم  م وين َّمهِع ،عسهعاِع وتعليهِل ذلهك رهذا اععهًن، وروه  اعهؤِمن تقهول: نا م وين ةَهدِل ، وروه  )ةَهدِل

 ، أعوذ ،ل ِمن الشِلقول.)اَي َويه َلَوا أيَن تذ طون را  الشَّقي تقول: 
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ااهللاف فهاال 7الِاؤاا ِل ل الل ااًا ي،ا  ال ب إذا نيل ااْت :لاياٌا ضااعد ٌا يف َاامب  حمازلِا ُوافقااًا ل يااا  مفاكِل كماارِي ُل
 ل قم ل نيُ لكون كئمَاائدهللادئت  ِ ل كذل   ِل ل ل لق؟

ا مل تَهله ط  اجلوا ب  : معنا ها صه يح ما داَ  أمَّ ن  بلند  ص يح  فِوَي ِمن نوِع اعسعائيلياق، يعين معهًن أنَّنها نقهول 
ت ههل أن تكهههوَن صههه ي ة، ات هههلي أن  لكههن ٌ نقّهههع  أبنَّ  هههذع القصههة  هههي سهههطب  النهه ول، ٌ نقّهههع، لكنَّوههها ا 

ا مّابقىهها ل ههند  ٌ يَههد لُّ علههن صهه ِتوا، فههمذا كههان مضهه وم  َدٌلههِة القههع ن فههمنَّ  ههذا تكههون صهه ي ة وتن  كههاَن اللَّ
ت ل أن تكون ص ي ة، وأنَّ اآليَة ن َلن  بلطِب  ذع القصة. تَ لة، ع   يقتضي أن تكوَن ا 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ء  ي و:ث؟8الِؤاا  ب ُئ ُعىن نينل الِو
ههيِلد فمنههه يَعِ  ههه  اجلااوا ب َي عليههه َِّّ مههاَق  ههذا اللَّ َي علههن رةيههه  لَههه ٌو َ ي ههوَر " يعههين: تذا كههاَن لشههلى  ٌو "الههٌو

َ  َلم فيكون لالبِن  د ع ويكون الٌو َ  لور هِة  -ملالى -أٌو َِ وللطنِن اللهُّل ث لو ورَ  ابنىا وبنتىها، يكهون الهٌو  ه ل ل ا الٌو
ين ع الليِلد الذي ماَق و و اله  ع ين ع لور تِهه  ٌ، بهل يكهون ٌو َ لل عتِهه فهمذا مهاَق اععتهه  فوهل ينتقهل  ٌو ، فالٌو ِته 

 لعصطِتِه.
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه


