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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /19-1 اآلية / "عارجاملسورة " ؛تفسري -
َنا وَذوْيِه ِمن املالحدِة يف التأويلِ فصٌل: يف طريقِة ابِن نونيَّة ابن القيم؛  -  ِسي ْ
 الفتاوى -

............................................................. 
 

 )تفسرُي الشيخ الرباك(:
 القارئ: أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم: بسم هللا الرمحن الرحيم: 

( ٍٍ ٌٍ )( لِْلَك اِفرِيَن 1}َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِق  ََ لَ ُه َااِف  َع ارِِج )2لَ ْي ََ اَلِئَك ُة 3( ِم َن اهَِّ ِذ  اْل ََ ( تَ ْع ُرُج اْل
ا )5( فَاْص  رِبْ َص  رْبما ًلَِ  يالم )4َوال  رحوُ  ِللَْي  ِه يف يَ   ْوٍن َم  اَن ِمْق  َدارُُ  َلِْس  َن َألْ  َ  َس  َنٍة ) ُ  ْم يَ َرْونَ  ُه بَِعي  دم ( 6( ِلَّنَّ

َُْ   ِل )( يَ   ْوَن تَ 7َونَ   َراُ  َقرِيام  ا ) َُ َماْل ا ََ ِاَ  اُل َم  اْلِعْ ِن )8ُك  وُن السَّ   ِْ َم  ا 9( َوَتُك  وُن ا ي ( َوََل َيْس  َأُل محَِ  يٌم محَِ
َُْجرُِن َلْو يَ ْفَتِد  ِمْن َعَذاِب يَ ْوِمِئٍذ بَِاِنيِه )10) ( َوَفِص يَلِتِه 12( َوَصاِحَاِتِه َوَأِخي ِه )11( يُ َاصَُّروََّنُْم يَ َواح اْل

َا َلَظى )14( َوَمْن يف اْْلَْرِض ًلَِيعما ُثَّ يُ ْنِجيِه )13ِه )الَِِّت تُ ْؤِوي ( تَ ْدُعو 16( نَ زَّاَعةم لِلشََّوى )15( َمالَّ ِلَّنَّ
ٍَ فََأْوَعى )17َمْن َأْابَ َر َوتَ َوَّلَّ ) ْنَساَن ُخِلَق َهُلوعما{18( َوًَلَ  [19-:1]املعارج ( ِلنَّ اْْلِ

نإس  الشيخ:   ان {، ال إله إال هللا. إىل هنا }ِإنَّ اْلإِ
هذه سورة املعارج مكيَّة، افُتِتح تإ ابخلرب عن  لبنا املكن وا كالكرَّناِر عنذاا  هللا اسنتعنااًل، نتن ًا لتكنذ ِ   ،  
   وقنننوع اعنننرال ال سننننَ }ا إِتن نننا{، ونننني امنننةا ْقنننوع لن يِت نننا }فا إِتن نننا ِم نننا ْ عِنننُر  { }ف  إِْن نننا ِم نننا ْ عِنننُر   ِإنإ ُونإنننت  ِمننن

ِِا {  ِِ نناِ نن  [70]األعن ا:َالصَّنا ن  ع  س  كهنذا ْع ننعن عن  التكنذ ا، ْكنذ     }فا إِتن ننا ِم نا ْ عِنُر  { كهنننا  قنوعَ }س 
،} { ِعا ِاعا }ِبع ذ ااا { بعذااا هو كاِعن ال حمالة . ِبع ذ ااا ك اِِعا  }ِبع ذ ااا ك اِِعا

ِ اِفعن{ هذا عذاان كاِعن كليس له ِافعن  ، ليس له م ن إ  رفُعنُه، لنيس لنه ِافنعن ِمن  هللا، كإكا ل  كن  لنه }ل يإس  ل ُه 
ِ افِننعن   ننُه اهننرن }ل ننيإس  ل ننُه  َِِّ ِكا الإع ع ننارِِج{ }ِكا 2ِافننعن منن  هللا فننَ ِافننع  لننه، إن ل  رفعإننُه هللا ل  رفعإ ( ِمنن   ا

ان ِمننن  ْب ينننِة ال سنننوِع  قنننوعَ  ل يَّننن   كا الإع ع نننارِِج{  نننرة هللا  عنننع هللا كك املعنننارج، ْقنننوعَ كهللا كك املعنننارجك، وننن
، كهننذا ِمنن   ، آلننُة الُعننُ كج اك موا ننع الُعننُ كج كالصننعِو ، ك ُ ب ننا عبنن، آلننة الصننعِو املعننارِج(، كاملعننارُج مننُع ِمعإنن اجا

عننناىل-اِلَّنننِة عبنننو هللا  ننن   ِمننن   ا-سننن حانه ْك بِتُ  األإ مإ نننع اِل ِإىل  ، فاملَ كنننة ْعننن ج إىل هللا ك عننن ُج إلينننِه األمنننُ ، } ُنننر  لسَّ
 كاملَ كة  نزلون ِم  عنِره ك صعركن  ك ع جون إليه.[ 5]السنرةَاألإ رإِض ُُثَّ  ن عإ ُُج ِإل يإِه{ 
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نن ةا{ كهنو ارُُه َخ إِسا  ا لإف  س  ِ ك ُة ك ال يكُح{ ااَ األركاح ْن عإ ُُج }ِإل يإِه ِف  ن وإما و ان  ِمقإر   َ  نوُم القيامنة،  }ْن عإ ُُج الإع 
عتي ن مقرارُُه َخسون الف  سنةا، ك ك ر هل  ِم  السينة انَّ مانع  الزواة  ُعذَُّا مالِه ِم  إبنا اك بق ا اك غنن ا   ومن 

ننن ةا( فنُع  سنن يب ُه إمننا  ارُُه َخ إِسننا  ا لإنف  س  ننر  ..(  قنوع عبيننه الصننَة كالسنَمَ  ِف  ن ننوإما و نان  ِمقإ اك كهناا  ِف  ننوما
 ر، إنَّه ليومن عسعن عب، الكاف   ! إىل اجلنة كإما إىل النا

ِ  ِ  ًننا{ هللا  ن ننُه ب ِعيننًرا{ الكرننار  نن كن  هننذا اليننوم بعيننًرا }ك نن نن  اُه  ُنن إ  ن   كإ َّْ  عبننُ  انَّننه ِ  ننان  -ْعنناىل- قننوع ْعنناىلَ }ِإ
ن ننُه ب ِعيننًرا   ُنن إ  ن   كإ َّْ بون  لننه   سننت عركن ُه }ِإ ِ  ِ  ًننا  6كاملكننذِت ننِن  (  ن ننوإم  7( ك نن نن  اُه  ننع اُل و الإُع إ ْ ُكنننوُن 8ْ ُكننوُن السَّ ( ك 

ِ { وعننا جننال ِف  ننالإِع إ ِ  نناُع و  َننُعُف }اجلإ وِضننا، ْت ننعَُّ ْك ِ { ْت ننعَُّ هننذه األجنن اُم عبنن،  ننَبِت ا ِك ننالإِع إ ِ  نناُع و  اجلإ
ننالإر   اِ  الإع  نإ ُننوِ    ُِ و  ْ ُكننونُ 4اآل ننة وعننا ِف اآل ننة األينن  َ } ن ننوإم    ُكننوُن النَّننا ُرننوِ { ( ك  ننإ ِ  الإع  ننالإِع إ ِ  نناُع و   اجلإ

 [ 5،4]القارعةَ
 ، { أيم  هللا ن يَُّه ان  صرب  عب، ما  قوُع الكراُر له،  قولون َ كإنه واه ن، كجمنونن، كساه ن ًَ ي ًا مِ  }ف ا إربإ   ربإ

{ كالصنرُب اجلعيننَ هنو الن ًَ ني ًا مِ  نربإ   نربإ ك فاهللا أيم  ن يَّه ابلصنرب }ف ا إ ذا ال شنكا ة  معنه، فنَ  كنكو كشاع ن
إال إىل هللا، فالصرُب اجلعينَ هو النذا ال شنكا ة  معنه، امنا م ن   كنكو ِمن إ هالِنِه إىل اخلبنِا فبنيس   نربُُه  نربًا 

، كالصرُح اجلعينَ هو الذا ال عتاا  معه، كاهلنُ  اجلعيُنَ هو الذا ال اكً  معه.  ًَ  مي
  ًَ ننني ًا مِ  نننربإ   نننربإ ُننن5}ف ا إ َّْ ن نننُه ب ِعينننًرا  ( ِإ ِ  ِ  ًنننا  6 إ  ن   كإ نننِن  7( ك نن ننن  اُه  نننع اُل و الإُع إ ْ ُكنننوُن 8(  ن نننوإم  ْ ُكنننوُن السَّ ( ك 

يًعنننا{ ِف كلننن  الينننوم ال   سنننت يُ  اهنننرن  هنننرا، ا عنننيُ َ هنننو الصنننر ُا   ِِ ننني ن   ِِ ننن  ُع  ِ    ك ال    سإ نننالإِع إ ِ  ننناُع و  اجلإ
،  ر ان ِي ن، }فن ب يإس  ل   ي ن  النُعِحات  ِِ ِباا{ وعا ْقرَّم  (35ُه الإين وإم  ه اُهن ا    [35]ا اِةَك ال  ل ع امن ِإالَّ ِم إ ِغسإ

يًعا{ ألن وَا م عومن كمك وعن بنرِسِه.   ِِ ي ن   ِِ  }ك ال    سإ  ُع 
نا كلكن  ال اهنر   بنوا عبن، اهنرا،  ًَ َُن   بع ُ إ{   كن  األ نرِال  كاب تِنا  كالق ن  اابِي  ن ْك ،  ن   بع } ُن  صَُّ كْ 

 كال  ُنقُذ اهرن اهًرا. 
ن   ابهللِا اعتنُ  ج  نة، اعتنن  ن ُِم{ الكناف ، الكنافُ  هنو اقن م هقانا، الكننافُ  هنو اقن م هقانار ألنَّ الُكرإ ِي الإُعنإ  } ن نو 

ِي الإُعنإ ِمُ  ِمِئذا بِ  ِنيِه{  وِي ان  رِرا نرس ه ِم  عنذاِا هللا  غبن،  هناِت  معصيةا، } ن و  اِا  ن وإ ت ِرا ِم إ ع ذ  ل وإ  ن رإ
ِمئِننذا بِ  ِنيننِه   اِا  ن وإ ت ننِرا ِمنن إ ع ننذ  نن ُِم ل ننوإ  ن رإ ِي الإُعنإ ِِ إليننِه ب نيننِه كبصنناه ته } ن ننو  ( 12  ( ك   نناِه  ِتِه ك ا ِييننهِ 11النننا

( ك م  إ ِف األإ رإِض{  وِي ان  رترا بكننِت شنٍلا ُثَّ  نننو، كلكن  ال  كن ..، }ك اْنَُّقنوا 13ك ف ِصيب ِتِه الَِِّت ُْنؤإِك ِه  
ًئا{  نينإ نسا ش  ًمنا ال    إن [48]ال قن ةَ ن وإًما ال  َت إزِا نن رإسن ع  إ نن رإ ك نوإا  ن وإ ُِ اْنَُّقنوا ر بَُّكن إ ك ايإ نا النَّنا زِا ك الِنرن ع ن إ }َي  ا  ني  

ًئا{  ننينإ نناوا ع نن إ ك الِننِرِه ش  لُننوِن ُهننو  ج  ننزا ع نن  كلننِرِه، كال الولننُر هننو  ننزا عنن  [ 33]لقعننانَك ل ننِرِه ك ال  م وإ فننَ الوالننُر   
 كالِرِه، ال  ُ ع اهرن ع  اهرا. 
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 ََّ نن ِإِع لبكنناف    }و  ننِ  كالنن َّ { هننذه وبعننةن ْننرعي عبنن، الزَّجإ ََّ نن ، لنن   صننن  شننٍلن  ننا ُث ِنناع ْعنناىلَ }و  { هي نناي 
َّْ نا ل ت نن،   ََّ ِإ ن َّْ ننا ل ت ن،{ ااَ الننار }و  ُعو م نن إ 16( نن زَّاع نًة لِبكَّنو    15 تعنون نُه ك  ب ون نه ِمن  الننناة }ِإ ( ْ نرإ

بن    ك ْن و ىلَّ   ِإ  عن  كونِ  ( ك م  ع  ف ن  كإع ،{ ْنرعو الكناف   الكَّنقٍ ال عينر  النذا اعن ض  ع ن  هنر  هللا كاعن ض  17ا 
بن نن   ك ْن ننو ىلَّ   ِإ بن نن   17هللا }ا  ِإ ( ك م  ننع  ف نن  كإع ،{ مننع  املنناع  كاو نن   منننهر يناننا ان كلنن   نرُعننُه، كهننذا ِف الننرنيا }ا 

رعوه  إىل نرِسن ار لُيبق نوا في نا17ك ْن و ىلَّ   . ( ك م  ع  ف   كإع ،{ فالناُر  وم القيامة ْ   اق ما فن تن تن   ننيَُّظ عبي   ْك
بُوا رسنن  هللِا كورن كا ابهللِا كاشن ووا بِنِه كاْنَّ ن ُعنوا كآلن كا النرنيا عبن، اآلين ة، إننه  ف ذا وبيُه ضر رن لبكاف    الذ   ونذَّ
! لكنننن َّ القبننننوا  القاسننننية  ال ْن  إع ننننوإا كال ْتنننن لُ ، نسنننن ع هللا العافيننننة، ال ْتنننن لنَُّ  ابملوعتننننة،  لوعيننننرن شننننر رن رهيننننان

 فرٍ هذا الوعير ْذو ةن لِع  إ يك، هللا ك تقيِه ك ؤم  به كيافه.  [10]األعب،َك ،{ }س ي ذَّوَُّ  م  إ ي إ 
 }نن زَّاع ًة لِبكَّو  { الكَّو ؟ طالب:
، اعوك ابهللا. الشيخ: ِِ  فسَّ كه جببرِة ال ا

  
 )تفسرُي السعد (

ََّ ٍد، وعل ى  لِ ِه القارئ: بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم، احلَ ُد هلِل ربِّ الع املَن، والص ال ُة والس الُن عل ى نايِّن ا د
 : -رمحه هللا تعاَّل-قاَل الشيُخ عاُد الرمحِن السَّعدّ   وصحِاِه أًلعن.

 تفسرُي سورِة "سأَل سائٌل" وهَي مكيٌة.
{ اآلايت.ِبْسِم اهَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم  ٍٍ  }َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِق

َم َوتَ َعن حتما َوتَ ْعِجيزما: يَ ُقوُل تَ َعاََّل ُما َ  ، اْسِتْ َزا ََُعاِنِديَن، َواْسِتْعَجاِِلِْم ِلَعَذاِب اهَِّ َْ ِل اْل ِِ  يِّنما 
ٍٍ لِْلَك  اِفرِيَن{ َِلْس  ِتْحَقاِقِ ْم لَ  ُه ِبُكْف  ِرِهْم }َس  َأَل َس  اِئٌل{ َأْ : َاَع  ا َااٍا، َواْس  تَ ْفَتَ   ُمْس  تَ ْفِتٌ  }ِبَع  َذاٍب َواِق  

ََ ِِلََذا اْلَعَذاِب الَِّذ  اْستَ ْعَجَل ِبِه َمِن اْس تَ ْعَجَل، ِم  { َأْ : لَْي ٌٍ ِمَن اهَِّ ََ َلُه َااِف ََ ّرِِا  َوِعَناِاِهْم }لَْي ْن ُمَت
َُْشرِِمَن، َأَحٌد َيْدف َ  ِْ يِّ َأْو اْل َِ اْلُقَر ِْ ُر بْ ُن احْلَ اِر ُعُه قَ ْاَل نُ ُزوِلِه، َأْو يَ ْرفَ ُع ُه بَ ْع َد نُ ُزولِ ِه، َوَه َذا ِح َن َاَع ا النَّ

ِبَن فَ َقاَل:  ََُكذِّ نَ ا ِحَج ارَةم ِم َن السَّ َغرْيُُ  ِمَن اْل َِ َأِو }اللَُّ مَّ ِلْن َماَن َهَذا ُه َو احْلَ قَّ ِم ْن ِعْن ِدَك فَ َأْمِطْر َعَلي ْ ا ََ
 . [32]اْلنفال:ِلََّل  ِخِر اآْلاَيِت اْئِتَنا ِبَعَذاٍب َألِيٍم{ 

نْ َيا، َوِلمَّا َأْن ُيدَّ  ، فَِإمَّا َأْن يُ َعجََّل َِلُْم يف الدح ٍَ َعَلْيِ ْم ِمَن اهَِّ َخَر َِلُْم ِلََّل اآْلِخَرِة، فَ لَ ْو فَاْلَعَذاُب ََل ُبدَّ َأْن يَ َق
ََ  ا اْس  تَ ْعَجُلوا َوََل اْسَتْس  لَ َعَرفُ  وا اهََّ  َائِ  ِه َوِص  َفاتِِه، َل ِْ ََ  اَل َأ تَ  ُه، َوِس  َعَة ُس  ْلطَانِِه وََم ََ َُوا  تَ َع  اََّل، َوَعَرفُ  وا َعَظ

َع  ارِجِ  ََ َْ  ااح َأقْ   َواَِلُُم اْلَقِايَح  َة فَ َق  اَل: }ِذ  اْل تِ  ِه َم  ا ُي ََ ََالِئَك  ُة  َوَتََاَّبُ  وا، َوِِلَ  َذا َأْخ  رَبَ تَ َع  اََّل ِم  ْن َعَظ تَ ْع  ُرُج اْل
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ََ  ِة، َوالتَّ  ْدِبرِي ِلَس  ائِِر اْيَْل  ِق، الَّ  ِذ  تَ ْع  ُرُج لِ  َ  اَلِل َواْلَعَظ ِْ اَلِئَك  ُة ِ َ  ا َوال  رحوُ  ِللَْي  ِه{ َأْ : ُذو اْلُعلُ  وِّ َوا ََ لَْي  ِه اْل
 ٍَ ُل اْْلَْرَواَ  ُملََّ ا، بَ رََّها َوفَاِجَرَها،  َجَعَلَ ا َعَلى َتْدِبريِِ ، َوتَ ْعُرُج ِللَْيِه الرحوُ ، َوَهَذا اْسُم ِجْن ََ  َيْش

  عع اْا اسُ  جنس، كال كحك ليس امل اِ ركًها معيًنة.الشيخ: 
 ٍَ َ  ا َِ ، فَ يُ   ْؤَذُن َِلَ  ا ِم  ْن  ٍَ الق  ارئ: َوَه  َذا ِعْن  َد اْلَوفَ  اِة، فََأمَّ  ا اْْلَبْ   َراُر فَ تَ ْع  ُرُج َأْرَواُحُ   ْم ِلََّل اهَِّ َ  ا َِ ، َح   َّ  ِلََّل 

َا َوُتَسلَِّم َعَلْيِه، َوََتْظَ ى ِبُقْربِ  ُ َعزَّ َوَجلَّ، فَ ُتَحيِّي َرَّبَّ َِ الَِِّت ِفيَ ا اهَّ ا ََ َتِ َي ِلََّل السَّ نُ وِّ ِمْن ُه، تَ ن ْ ََ اِبل دح ِه، َوتَ ا ْ َتِ 
ْعظَاُن.  َُ َواْْلِْمَراُن َواْلرِبح َواْْلِ  َوََيُْصَل َِلَا ِمْنُه الث ََّنا

َِ اْسَتْأَذَنْت َفاَل يُ ْؤَذُن َِلَا، َوُأِعيَدْت ِلََّل َوأَ  ا ََ   اْْلَْرِض. مَّا َأْرَواُ  اْلُفجَّاِر فَ تَ ْعُرُج، فَِإَذا َوَصَلْت ِلََّل السَّ
َ ا تَ ْع ُرُج يف يَ  وْ  اَلِئَك ُة َوال رحوُ  ِلََّل اهَِّ َوَأَّنَّ ََ َساَفَة الَِِّت تَ ْع ُرُج ِفيَ  ا اْل ََ ٍن ِ َ ا ُيسِّ َر َِلَ ا ِم َن اْْلَْس َااِب، ُثَّ ذََمَر اْل

َس اَفَة َعلَ ى السَّ رْيِ الْ  ََ ٍَ َأنَّ تِْل َ  اْل َُْعتَ اِا ِمْق َداُر َلِْس َن َوَأَعاََّنَا َعَلْيِه ِمَن اللَّطَاَفِة َواْيِفَِّة َوُسْرَعِة السَّرْيِ، َم 
َِ اْلُع  ُروِج ِلََّل ُوُص  وِِلَا  ْل  ُ  َألْ  ِ  َس  َنٍة ِم  ِن ابْتِ  َدا َُ ََ  َ ِ اْْلَْعلَ  ى، فَ َ   َذا اْل َتِ   ي ِللَْي  ِه ِم  َن اْل َم  ا َح  دَّ َِلَ  ا، َوَم  ا تَ ن ْ

يُع   ُه قَ   ْد تَ    َوَّلَّ َخْلَق   ُه َوتَ  ْدِبريَُ  اْلَعِل   يح اْْلَ  ْعلَ   ى، فَ َعِل   َم َأْح   َواَِلُُم اْلَعِظ  يُم، َواْلَع   اَلُ اْلَكاِ   رُي، ُعْلِويح   ُه َوُس  ْفِليحُه، ًلَِ
ُ    ْم وَ  الظَّ   اِهَرةَ  ََّ َلُ    ْم َواْلَااِطنَ   َة، َوُمْس   تَ َقرَُّهْم َوُمْس   تَ ْوَاَعُ ْم، َوَأْوَص   َلُ ْم ِم   ْن َرمْحَتِ   ِه َوبِ   ّرِِ  َوِلْحَس   انِِه، َم   ا َع َشَِ

. ََزاِئيَّ ِْ ُه ا ََ ُه الشَّْرِعيَّ َوُحْك ََ ُه اْلَقَدِر َّ، َوُحْك ََ  َوَأْجَرى َعَلْيِ ْم ُحْك
رُوُ  َح    قَّ قَ    ْدرِِ ، فَاْس    تَ ْعَجُلوا اِبْلَع    َذاِب َعلَ    ى َوْج    ِه الت َّْعِجي    ِز فَ اُ ْؤسم    ا ِْلَقْ     َواٍن جَ  تَ    ُه، َوَلْ يُ َق    دِّ ََ ِ لُ    وا َعَظ

 َرزَقَ ُ ْم. َواَِلْمِتَحاِن، َوُسْاَحاَن احْلَِليِم الَِّذ  َأْمَ َلُ ْم َوَما َأْْهََلُ ْم، َو َذْوُ  َفَصرَبَ َعَلْيِ ْم َوَعافَاُهْم وَ 
نْ َيا؛ ِْلَ َهَذا أَ  اََلِت يف تَ ْفِسرِي َهِذِ  اآْليَِة اْلَكِرميَِة فَ َيُكوُن َهَذا اْلُعُروُج َوالصحُعوُا يف الدح ََ ََ َحُد اَِلْحِت نَّ السِّ َيا

 اْْلَوََّل َيُدلح َعَلْيِه. 
َ يُْظِ ُر ِلِعَااِا ِ  ُل َأنَّ َهَذا يف يَ ْوِن اْلِقَياَمِة، َوَأنَّ اهَّ ََ تِ ِه َوَجاَللِ ِه وَِمرْباَِيئِ ِه، َم ا ُه َو َوَُيَْت ََ  يف يَ ْوِن اْلِقَياَمِة ِمْن َعَظ

َّ  ا ُيَش  اِهُدونَُه ِم  ْن ُع  ُروِج اْْلَْم  اَلِك َواْْلَْرَواِ  َص  اِعَدةم َوَ زِلَ  ةم، ابِ  َِلِيَّ  ِة، َأْم  رَبُ َالِي  ٍل َعلَ  ى َمْعرِفَتِ  ِه، َِ لتَّ  َداِبرِي اْْلِ
 نِيَِّة يف ايليقِة. َوالشحُؤوِن الرَّابَّ 

َ تَ َعاََّل ُُيَفُِّفُه َعَلى الْ  تِِه، َلِكنَّ اهَّ دَّ ِْ ْؤِمِن. }يف َذِلَ  ماَن ِمْقَدارُُ  َلُْسوَن َأْلِ  َسَنٍة{ ِمْن ُطوِلِه َو َُ 
{ َأِ : اْص رِبْ َعلَ ى َاْعَوتِ َ  ِلَقْوِم َ  َص رْبما ًلَِ ي َْ جحَر ِفي ِه َوََل َملَ َل، بَ ِل َوقَ ْولُُه: }فَاْصرِبْ َص رْبما ًلَِ يالم الم ََل َت

ُ ْم َم  ا تَ   َرى ِم  ْن َع  َدِن اْنِقيَ   ، َوااُْا ِعاَ  اَاُ  ِلََّل تَ ْوِحي  ِدِ ، َوََل مَيْنَ ُع  َ  َع   ن ْ َِرَّ َعلَ  ى َأْم  ِر اهَِّ اِاِهْم، َوَع   َدِن اْس  َت
 َرْغَاِتِ ْم، فَِإنَّ يف الصَّرْبِ َعَلى َذِلَ  َخرْيما َمِثريما. 

ٍُ ِفي ِه َع َذاُب السَّ ائِِلنَ }لِ  رُي يَ ُع وُا ِلََّل اْلاَ ْع ِذ الَّ ِذ  يَ َق  َِ  َّْ ا َونَ  َراُ  َقرِيام ا{ ال ُْم يَ َرْونَُه بَِعي دم  اِبْلَع َذاِب َأْ : َّنَّ
َُْنِك  ِر لَ  ُه، َأِو الَّ  ِذ  َغَلاَ  ْت َعَلْي  ِه الشِّ  ْقَوُة َوالسَّ  ْكَرُة، َح   َّ تَ َاا ٍُ َم  ا َأَماَم  ُه ِم  َن ِلنَّ َح  اَِلُْم َح  اُل اْل ي   َع  َد ًلَِ
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ُل، َويَ ْعَلُم َأنَُّه ََل ُبدَّ َأنْ  ُ يَ َراُ  َقرِياما، ِْلَنَُّه رَِفيٌق َحِليٌم ََل يُ َعجِّ  َيُكوَن، وَُملح َم ا ُه َو  ٍت اْلاَ ْعِذ َوالنحُشوِر، َواهَّ
 فَ ُ َو َقرِيٌب. 

َُْ ِل{ اآلايت.ُثَّ ذََمَر َأْهَواَل َذِلَ  اْليَ ْوَن َوَما َيكُ  َُ َماْل ا ََ  وُن ِفيِه، فَ َقاَل: }يَ ْوَن َتُكوُن السَّ
َُْ  ِل{ َوُه َو الرََّص ا َُ َماْل ا ََ ََ ُة فَ   }َتُك وُن السَّ  ٍُ ِفيِه َهِذِ  اْْلُُم وُر اْلَعِظي َُ َذاُب }يَ ْوِن{ َأِ : اْلِقَياَمِة، تَ َق ُص اْل

َ ا ُملَّ  َلٍغ. ِمْن َتَشقحِقَ ا َوبُ ُلوُغ اِْلَْوِل ِمن ْ   َما ْ
ََِحلح،  ْْ ثُ ورما فَ َت َم َمن ْ ُفوُش، ُثَّ َتُك وُن بَ ْع َد َذاَك َهاَ ا ن ْ ََ َِااُل َماْلِعْ ِن{ َوُهَو الصحوُف اْل ِْ فَ ِإَذا َم اَن  }َوَتُكوُن ا

ََ ا ِبَنح َ  اِبْلعَ  َّْ ِعيِ  الَّ ِذ  قَ ْد َأَْ َق َل َِبْ  َرُ  َهَذا اَِلْنِزَع اُج َواْلَقلَ ُق ِِلَ ِذِ  اْْلَْج َراِن اْلَكاِ ريَِة الشَّ ِديَدِة، َف ْا ِد ال
نُوِب َواْْلَْوزَاِر؟   اِبلذح

ََ لُاح  ُه، َويَ  ْذَهَل َع  ْن ُم  لِّ َأَح  ٍد؟ َوِِلَ  َذا قَ  اَل: }َوَل َيْس  َألُ  ٍَ قَ ْلاُ  ُه َويَ ن ْ  َزِع ََ َحِقيقم  ا َأْن يَ ْنَعِل   َم  ا َألَ  ْي ي  محَِ  يٌم محَِ
يُم يُ َاصَُّروََّنُْم{ َأْ : ُيَشاِهُد ا َِ ٌٍ ِلُس َؤاِلِه َع ْن َحالِ ِه، َوََل  -َوُهَو اْلَقرِيبُ -حلَْ َقى يف قَ ْلِاِه ُمتََّس ُه، َفاَل يَ ا ْ ََ ي محَِ

ُه ِلَلَّ نَ ْفُسُه.  َح ا يَ تَ َعلَُّق ِبِعْشَرِِتِْم َوَمَواَِِّتِْم، َوََل يَ ُ  ََ  ِفي
َُْجرُِن الَِّذ  َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب   يَ َواح اْل

 ال  س ُع ع  هالِِه كال  س لُُه املساعرة  كال  س لُُه املساعرة . الشيخ:
ابَ تُ ُه }الَّ ِِت القارئ: }َلْو يَ ْفَتِد  ِمْن َعَذاِب يَ ْوِمِئٍذ بَِاِنيِه َوَصاِحَاِتِه{ َأْ : َزْوَجُتُه }َوَأِخيِه َوَفِصيَلِتِه{ َأْ : قَ رَ 

ٍُ تُ ْؤِوي  ِه{ َأِ : الَّ  ِِت َج  َرْت َعاَاُِتَ  ا يف ا َف   ْم  ا، َفِف  ي يَ   ْوِن اْلِقَياَم  ِة، ََل يَ ن ْ ُْ  َ ا بَ ْع نْ َيا َأْن تَ تَ َناَص  َر َويُِع  َن بَ ْع ل  دح
 . ٍُ َأَحٌد ِلَلَّ ِبِِْذِن اهَِّ ا، َوََل َيْشَف  َأَحٌد َأَحدم

َُْسَتِحقح لِْلَعَذاِب بكلِّ َمْن يعرفُُه }وَمْن يف اْْلَرْ  َُْجرُِن اْل َفْعُه. َبْل َلْو يَ ْفَتِد  اْل  ِض ُثَّ يُ ْنِجيِه{ َلْ يَ ن ْ
ٍُ اْْلَقَاِرِب َواْْلَ  ُة رَبَِّ  َوَذَهَب نَ ْف ََ { َأْ : ََل ِحيَلَة َوََل َمَناَص َِلُْم، َقْد َحقَّْت َعَلْيِ ْم َمِل َِ. }َمالَّ  ْصِدقَا

َا َلَظى نَ زَّاَعةم لِلشََّوى{ َأْ : النَّاُر الَِِّت تَ تَ َلظَّى تَ ْنزِاُ  َِ الظَّاِهَرِة َواْلَااِطَنِة.  }ِلَّنَّ ا َْ ِِتَا ِلْ َْع دَّ ِْ  ِمْن 
ٍَ فََأْوَعى{ َأْ : َأْابَ  َر َع ِن اتِّاَ اِا احْلَ قِّ َوَأْع َرَض َعْن  ُه، فَ اَل غَ َرَض }َتْدُعو{ ِلََّل نَ ْفِسَ ا }َمْن َأْابَ َر َوتَ َوَّلَّ َوًَلَ

ََ ب َ  ِْ  َ ا فَ  ْو ٍُ اْْلَْم َواِل بَ ْع ٍُ عن  ه الن اَر، فَالنَّ  اُر لَ ُه ِفي ِه، َوًَلْ   َ   ا م ا ينفُع  ُه وي دف ْع  ٍ  َوَأْوَعاَه ا، فَ لَ  ْم يُ ْنِف ْق ِمن ْ
َِ ِلََّل نَ ْفِسَ ا، َوَتْسَتِعدح ِلاِلْلِتَ اِب َِّبِْم.   َتْدُعو َهُؤََل

 انت ى
 نس ع هللا العافيةالشيخ: 
 اهس   هللا إلي طالب: 
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ارُُه َخ إ  شننني ناطال  ب:  نننر  ننان  ِمقإ نننن ةا{ عبننن، الكرنناِر كاملسنننبعا كاال ]ام[ عبننن، الكرنننار }ِف  ن نننوإما و  ِسنننا  ا لإننف  س 
 فقط؟

ِل    ن وإم ِئذا  ن وإمن ع ِسعن  8}ف ِإك ا نُِق   ِف النَّاُِوِر  الشيخ:  ُ   ِسعا{ 9( ف ذ   [ 10-8]املرل َ( ع ب ، الإك اِف ِ    غ عإ
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 )نونية ابن القيم(
ََّ ٍد، وعل ى  لِ ِه  القارئ: بس ِم هللِا ال رمحِن ال رحيِم، احلَ ُد هلِل ربِّ الع املَن، وص ّلى هللاُ وس لََّم عل ى نايِّن ا د

يف "الكافي   ِة الش   افيِة يف اَلنتص   اِر للِفرق   ِة  -رمحَ   ه هللاُ تع   اَّل-ق   اَل اْلم   ان اب   ُن الق   يِِّم وص   حِاِه أًلع   َن. 
 الناجيِة":

َنا وَذوْيِه ِمن املالحدِة يف التأويِل:فصٌل: يف طريقِة ابِن   ِسي ْ
 وأَتى ابُن ِسينا بعَد ذا بطريقٍة     أخرى ولْ أينْ  ِمن الُكْفرانِ 

الرصننُن كا نحن ِمنن  عنوانِنِه انَّنه    ننُر ان  نذو   مننذها  الرَسنرة، كالع ب نُ  املعنن ك: ِمن  النننُعنتس ا هنذا الش يخ: 
لإلسنننَِم هنننو ابننن  سنننينا، ِك  ننننهَ الر نننارام، ُ سنننعيِتُ ُ  الننننُععتِتعُة هلننن َ كفَسنننرة اْلسنننَمكر ْعتيًعنننا هلننن ، كهننن  

مننذه     منننذهان ورنن ا ُمنننناِءن لِعننا جنننالي بنننه  فَسننرةن منتسننن ون لإلسننَم، كإال ف ننن  م َهننرة ورَّنننارر ألن
 ال سُن. 

بعر  كاكَ بعر  مذها اهن الت ك ن، ْقرَّم  اهن الت ك ن ِم  اجل عية كالننُععتزلة كم ن إ كافق ن  من   ككاْ ، ابُ  ِسينا
نا ْنرعي  عبينه األشاع ة  نرون  ما  نرون ِم  الصراي ك نتحبنون  الت ك نن َ كهنو  ن ُ: ينواه  هنذه النصنوِ  ععَّ

ك، فالت ك ننَ  نن ُ: البرننظ  رسنعُها بترسننعايا ُلنالُف ياه هننا، ك سنعونهَ كهك نننك كهننو ِف ا قيقنة كأ  ننفن ْك
عن  االهتعناع الن اجح كاملعنظ التناه  إىل غنعه، فنإن ونان حننةا  نحيحةا ف نو هك ننن  نحيحن، كإن ونان ب نع 

 نفر ألننه  ن :ن لتناه ا هنذه النصنو  ب نع هنةا ف و التح  ف، كهك ُن املع بة لنصنو  الصنراي وبينه أ  
ا، هذه ل  قُة املتكبعا ِم  لوا ِف املتكبِتعا ل  قُت   الت ك ن.   هنةا، إال الك  اُي الِت  رَّعْو

امنننا الرَسنننرُة وننناب  سنننينا فب ننن  ل  قنننةن ايننن   منننع اشننناارِت الرَسنننرة هنننؤالل كاملتكبعنننا اشنننااُو   ِف النرنننٍ 
التع يننننِن كنرنننٍ الصننننراي، لكننن  يتبرننننون  ِف ْوجينننِه النصننننو ، ف هنننُن الت ك ننننن  كالتع ينننن، ف نننن   كننناوون ِف

ُِ ِمنن  اليننر وننذا، كاملنن اِ ِمنن   ا بترسننعايا  زععننون انَّ هننذه املعنناا هننٍ املنن اِ، فننامل ا ننا مننا ْقننرَّم   ُرسنن كْ   ُوجِت ْو
تن و  {االستوال وذا،   لنِتععة كما اش ه كل .معظَ استوىل، كاليُر معظَ الُقررة اك ا [5]لهَ }اسإ

ٌن آين ، كهلنذا  قنوع الكني َ ككاْ ن، ابنُ  ِسنيناك عنربَّ عن  هنذه ال ا رنة ب مزِهنا املكن ورَ  اما الرَسرة فب   منن 
اب  سينا، الذا ِم  م سنبِكِه حماكلنُة التوفينا بنا  الكن  عِة كالربسنرة، كهنو ِمن  املَهنرِة ال النينة النذ    عبنون  

اننه ِناع  ِف بعنء وت نهَ اننه  -ِر عنا هللا-لالف ياه هنا، كون   ابن  ْيعينة كابن  القني  لبنصوِ  معانا ابلنةا 
 ، هو كاهُن بيِته ِم  اهن ِعوِة ا او  الُع يرا الرالعٍ النُعبإِحر الذ    ُت  كن  ال فء  ك ُ  نون  الكر   ابء 

، كمع كل   ُعتِتُعنُه اجلناهبون ِمن  املسنبعا،  هكذا ِاع  عن   العبعاُل حاهِل ، ف و فيبسو:ن ابلعٌّ مبحرن واف ن
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، كانننه  نن إ  ُعتِتعننه ل  ِننِه فننَ شننٍل ]...[  قننوُعَ إنننه ل يننان  ُعتعون ننُه، نعنن  هننو ل يننان ككك يننربةا ِف ال ِتنناِت فع 
 ي عن ابل اِت كانه متعيزن كله وتا ِف ال اِت وكتابهَ كالقانونك.

  ععَ ل  قة غُع ل  ا اهن الت ك ن. ككاْ ، ابُ  ِسينا بعر  كا ب   قةا     اي  ك 
ك كل  افنعإ عن  الكرن ، بنن ِينن   ككلإ أينفإ ِم  الُكر اِنكَ هذا ْسنينن ِم  ابِ  القي  عبينه ابلكرنِ ، كل أيننفإ
فيننه كل  ُ نناِع، كمننا ل  قتُننُه؟ ال بننر ان ُْعنن  :  ل  قتننه هنني ْتعينتننز  عنن  ل  قننة اهننن الت ك ننن، ل  قتُننهَ الت ييننُن، 

ه ِف النصنوِ   قنوعَ إْننا لييننن،  عنع اي نناُر ال سنن عن  هللا  نننه ونذا كاننه مو ننو:ن بكنذا  قنوعَ هننذا ل  قتُن
، ِسَّنع    ليينن، كهلذا شيُ  اْلسَم ِف كا عو ةك كِف غعِها  قوعَ إنَّ املع بة  كنُرناة الصنراي لَلنُة ا ننا: 

كاهننن َت ينننا كهنن  اهننُن الترننو ء، كاهننُن لييننن كهنن  لَلننة اِسننامَ اهننُن هك ننن كهنن  ال الننُا ِمنن  املتكبِتعننا، 
 الرَسرة، اهُن هك ن، كَت ين، كليين. 

نا، كِف نصنوِ  املعناِ كال عنِ  كالنكنوِر كاجلننة  ًَ فناب  سنينا من ُننُه ِف نصنو  الصنراي كِف نصنوِ  املعناِ ا 
ن ننوة ْقننوم عبنن، الت ييننِن كالتَّ ييننن، كالنننار  قننوُع فيننه ابلت ييننن، كِمنن  ا ننوِع هننؤالل انَّ الن ننوة ْقننوُم عبنن، هننذا، ال

كن عنننهَ كِكاخل نناا   عننع النننم فيعننا ُيننربُ بننه هننو  ت يَّننُن ُث ُييتِننُن لبُع ننال  ا كُيننالُ    ي ننااًب لييبيًننا، ك ُعننربِت
اجلع نورا النذا هنو ي نناا جلع نور النناِ، لبعامَّننِة، ك قنوعَ إنَّ ال سنوع ال  كنُننه ان ُياِلنا  النناِ حقيقننِة 

ألمِ ر ألنَّ الناِ ال  ُ يقون  ما  عتقُرُه هؤالل، عوامي املسبعا كعوامي العقَل ال  ُ يقون ما  قوًله هنؤاللر ألننه ا
ِ نر عقنوهل ك   مناِءن لبِر    كالعقوع، فُي ال    ي ااًب وا ]وعا[ ما  قولون كِ ر ]عب، ِنرر[ عقنوع النناِ، 

ِ ننرِت ع قبننه، كوَُم نن   تَننع  ان ال سننوع ُيننربُ  ننَ: هقيقننِة ا نناع وعننا ُيال ننُا الصننم ابلكننٍل الننذا عبنن، 
ر لكٍ  تق َّبوا هنذه االي نار، فيقنوعَ إنَّ ال سنوع -ملصبحة الناِ- َ: ا قيقة الِت هٍ مذهُ ُه لبعصبحة 

  كذُا لبعصبحة، كهبذا  ت   ِوُع اب  القي َ ككلإ أينفإ ِم  الُكر اِنك
 القارئ: 

 ذا بطريقٍة        أخرى ولْ أينْ  ِمن الكفرانِ  وأَتى ابُن ِسينا بعدَ 
 قاَل ال َراُا حقائُق اْللفاِظ ََتْيِّي ْ       الم وتقرياما لَّل اْلذهانِ 

نا ُم ابقنة لبواِنع ِف نرنِس األمنن ، الش يخ:  َّْ  قنوعَ املن اِ ِمن  الرنان النصنو َ هقا ُق نا، كلكنَّ نا لنيس املن اِ ا
ُق نا، فننامل اِ ابلينر ِ َ الينر  ، كلكنن  لنيس  معنظ هننذا اننه  ُ  ِنُت هللا  ننر  ، لكن  املن اِ ِمن  هننذه النصنو  هقا 

رنع، لكن  لنيس املعنظ انَّ هنذا  نتن و  { نعن  املن اِ اسنتو   عنعَ عنَ كاْر لك   قوعَ امل اِ ِم  اآل نة  نر  ، }ِاسإ
كجً نا، كال ِعبإًعنا، كال ًًعنا، كال هو الواُِع ِف هاِت هللا، ف و ال  ُ  ت هللا  ر  ، كال  ُ  نت العبنو، كال  ُ  نت هللا 

 َ ًَ بصن ًا، لكنن  املنن اِ ِمنن  هنذه األلرننان الننِت ِف النصننو  املن اِ هبننا معاني ننا املع كفننة، ف هنُن الت ك ننن  قولننون منن 
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ننتن و  {َ اسننتوىل، كالوجننُه املنن اَِ الننذاي، كمننا اشنن ه كلنن ، امَّننا ابنن  سننينا فيقننوعَ ال،  اليننُرَ هننٍ القننررة، ك}اسإ
ُِ ابليننر    ِهننٍ اليننر  ، هننذا هننو م ننرلوُع األلرننان، لكنن َّ ال سننوع ايننرب  بننذل  ال  قصننُر ان هللا  مو ننو:ن املنن ا

بننذل ، انَّ هللا ل ننه  ننر  ، كلننه كجننه، بننن هننذا عبنن، كجننِه الت ييننِن،  عننع ليت يَّننن  اجلاهننُن ال ِنن ت انَّ هللا وننذل ، 
ُِ ِمننن  األلرنننان كالنصنننو  هقا ُق نننا، لكننن   عبننن، كجنننِه الت يينننِن، ال عبننن، كجنننِه كلنننيس ونننذل ،  قولنننونَ املننن ا

ْقنوُم بنه، ال عبن ن، كال ًنعن،  -عننره -اْلل اِي ِف الواِع كنرس األم ، ِف الواِع كنرس األم  لنيس هللِا  نرةن 
، كال كجننهن، كال  ننران، كال غننع كلنن ، كال ْقننوُم بننه افعنناعن مكننيئِته سنن حانه، كسننيتكبَُّ  ابنن  القنني  ِف  كال بصنن ن

 صينا ِف هذا اقاع. األبياي اآلْية بتر
 القارئ: 

َُراُا حقائُق اْللفاِظ ََتْيِّي ْ      الم وتقرياما لَّل اْلذهانِ   قاَل ال 
ايانِ  َِّ مالصِّ  َعِجَزْت َعن اْلاراِك للَعقوِل       لَلَّ يف مثاِل احِل

و:، ال ُْ يقنننه،  قننوعَ عقننوُع العامنننة ال ُْ يننُا ف نن   األمننن  عبنن، هقيقتِننه هسننا  منننا  عتقننُره الريبسننالش  يخ: 
فاهتناج  ال سنوع إىل ان أيو ك صنف  هللا هبنذه الصنراِي ابسوسنة عبن، كجنِه الت يينن، إًكا فعنا  عتقنُره العننامِتٍ 
عب، مذها هذا، إمنا هو  صع  ت يَّنن،  ت يَّنن ان ربنه ونذا كونذا كونذا كانَّ لنه كجنه، لييننن فقنط، ال ان هنذا 

األمن  ال، لنيس  شنٍل ِمن  هنذا ِف الواِننع، لنيس شنٍل ِمن  هنذه املعنناا هنو الواِنع كنرنُس األمن ، الواِنع كنرننس 
ق   ًننننا إىل األكهنننان، وعنننا ُييَّننننُن  ًَ ْك كالصنننراِي ِف الواِنننع كنرننننس األمننن ، كانَّ ال سنننوع اْنننن، هبنننذه ]....[ ليننني

ُِ هنؤالل  اعتنُ  ِمن  اعتقناِ لبصِت يان ِف األشيال الِت ال ُْررُو ا عقوهل ، سن حان   هنذا هبتنانن عتني ن! كهلنذا إ نا
 املك وا األكلتا، املك وون األكلون اعبُ  ابهللا ِم  هؤالل، كا حي عقواًل.

 القارئ: 
ايانِ  َِّ مالصِّ  َعِجَزْت َعن اْلاراِك للَعقوِل       لَلَّ يف مثاِل احِل

ََْحسوِس َمقاوَلم ِلِذ  اْلذهانِ   َمْي ُيرْبَِز املعقوَل يف ُصَوٍر ِمن ال       
 ُتِ ُ  األشيال  املعقولة بزعِع    ُت ُ ها بصورة األشيال ابسوسنة،  عنع املعقنوُع عننر ه انَّ هللا شنٍلن ال : الشيخ

ْقوُم به ااي  رةا ال عب ، كال ًع، كال بص ، كال وذا، كهذا ال ُْ يُقُه عقوُع الُعقَل الذ   ُه  عبن، الر ن ة، 
ٍ  الذاي، كالرَسنرة  قولنونَ إنَّ إل ناي  الصنراِي هللا  سنتبزُم بن إنَّ نرٍ ميِع الصراي   ستبزُم ِف ا ق يقة نر

 ان  كون هللا ُم وتً ا كسي و ما  ذو ُه اب  القي  ع   ش  ِة الاويِا ِف الرصن الذا بعر  هذا.
 القارئ: 

 فَتسلحُط التأويِل أبطاٌل ِلذا    القصِد وهو جنايٌة ِمْن َجانِ 
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ة بنا الرَسنرة كاملتكبِتعنا، الرَسنرة  قولنونَ إنَّ املن اِ ِمن  هنذه النصنو  اآلن ِف ] وجر[ يصومالشيخ: 
هقا ق ا، لك  عب، كجِه الت يين، ال عب، نرِس اْلي اِر ابلواِِع كنرِس األمِ ، ك عا ون عب، اهِن الت ك نن، 

ِف نصننوِ  املعنناِ إًكا فيننه يصننومة بننا الرَسننرة كالنننُعتكبعا ِف هننذا ال نناِا ِف ابا نصننو  الصننراي، امَّننا 
 ، فنناملتكبِتعون يننعن مننن  ، كهنن  يننعن ِمنن  الرَسننرة بكنننِت هنناع، ف هننُن الت ك ننن يننعن ِمنن  اهننِن الت ييننن، الشنن َّ

ُِه  كورُ ه  ايفي ِم  مذهِا اهِن الت يين.  ك َهُل  كإ ا
  القارئ:

 وهو جنايٌة ِمْن َجانِ فَتسلحُط التأويِل أبطاٌل ِلذا    القصِد 
هنننذا  قولُنننه ابنننُ  سنننينا كا ننن ابُه كك ك نننه لبعتكبعنننا اهنننن الت ك نننن،  قنننوعَ ْسنننبيُط الت ك نننِن عبننن، هنننذه الش   يخ: 

النصو  س بان  قا ِق ا كجنا ةن ِم  جان، جنا ةن عب، النصو ، كهو  حيح انه جنا ة، لك  هو    ُر امن ًا 
 آي ، جنا ُتُه اعتُ  ِم  جنا ِت  .

 ئ: القار 
 هذا الذ  َقْد قَاَلُه مٍ نَ ْفِيِه      حلقائِق اْللفاِظ يف اْلذهانِ 

نعنن ،  عننع  قننوُعَ هننذا ك سننتنكُ  عبنن، اهننِن الت ك ننِن، مننع نريننِه  قننا ِا اًنناِل هللِا ك ننراِِْه ِف الواِننِع الش  يخ:  
 كنرِس األم .

 القارئ: 
ْما قْد َغَدْت      ُمشتقةم ِمن هذ ِ   ايُْلَجانِ  وطريقُة التأويُل أي

ننن  ميًعنننا  كننناوون ِف النرنننٍ كالتع ينننن، الش   يخ:  َّْ ل  قنننُة اهنننِن الت ك نننن مكنننتقةن ِمننن  ل  قنننة اهنننن الت ييننننر أل
رن مكننارت، فبننيس ِف الكننَم عنن  الرَسننرة ْرب ننةن لبعتكبعننا املع بننة، كهلننذا ِنناعَ  ِ ننرإ التع يننُن كنرننٍ الصننراي 

 كل  قُة الت ك ن
 القارئ: 

ْم   ا قْد َغَدْت      ُمشتقةم ِمن هذِ  ايُْلَجاِن وطريقُة التأويُل أي
ِم  حِ  الرَسرة، فاملع ِتبة م  املتكبعنا ِمن  اجل عينة ِينن  عبني   التع ينُن ِمن  منذهِا الرَسنرة، الشيخ: 

وننِت كإن ل  قولوا ِبه عب، هقيقِتِه،  ار مذهُا املتكبعا ُمكتاٌّ ِم  اِواع الرَسرة كإن ل  قولوا بقنوهِل  ِمن   
 كجها.

 القارئ: 
َُوَُّنَا بايانِ  َتٍ  َمْ  وِمالُْهَا ات ََّفَقا على أنَّ احلقيق       َة ُمن ْ
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اْرننا  الرَسننرة كاملتكبِتعننون عبنن، نرننٍ هقننا ِا الصننراي ع نن  هللا، وبي نن   ترقننون عبنن، التع يننن. اعننر الش  يخ: 
 ال يت

 القارئ: 
 َتٍ  َمَْوَُّنَا بايانِ وِمالُْهَا ات ََّفَقا على أنَّ احلقيق       َة ُمن ْ 

نعنن  ا قيقنُة منتريننةن عنننه، فناهللاُ ْعنناىل ال  قنوم بننه شنٍلن ِمنن  هننذه الصنراي، مترقننون  عبن، هننذا، لكنن  الش يخ: 
 ْرسعُُه  لبنصوِ  ايتبروا بت  ِ  اَ 

 اهُن الت ك ن  قولونَ هلا معانا ُم اِة غُع ياه ِها. 
ُِ إل ننناي كالرَسنننرُة  قولنننونَ ال هنننذه األلرنننان النننِت ِف  ِن من نننا معاني نننا، كلكننن  لنننيس  املننن ا النصنننو  هنننو ُمننن ا

 هقا ِق ا هللا ْعاىل، بن ِكو ها إمنا عب، كجِه الت ييِن لبُع ال  ا ِا  ا العقوع.
 القارئ: لكْن قِد اْختَ َلَفا فعنَد فريِقُكْم     ما لْن ُأريَدْت َقطح ابلتايانِ 

ُِ ِم  الينر   اخل اُا ألهن الت ك ن، املتكبتعون  قالشيخ:  ِإ من ا معاني ا، ليس  امل ا ولون َ هذه النصوُ  ل  ُن  
اك الوجننِه معنا،نننا، كهننؤالل  قولنننونَ ال، املنن اِ من نننا معاني ننا، كإنإ ونننان اجلعيننع  نرنننون  ل ننوي  كلننن  هللا ْعننناىل، 

األشناع ة كونوه ، نعن  فاخل اُا ِف ِولِِهَ كلكن  فن  ُقُك ك، اخل ناا لبعتكبِتعنا لبعع تبنة واجل عيَّنة كاملعتزلنة ك 
 اعر ال يت
 القارئ: 

 لكْن قِد اْختَ َلَفا فعنَد فريِقُكْم     ما لْن ُأريَدْت قطح ابلتايانِ 
ْهِن لْذ ُعِدَمْت ِمن اْلحسانِ   لكْن عنَدُهُم ُأرِْيُد َاوُِتُا    يف الذِّ

 لك َّ، اعرالشيخ: 
 القارئ: 

 لكنَّ عنَدُهُم ُأرِْيُد َاوُِتُا   
 عنره   ععَ الرَسرة، ابُ  ِسينا كا  ابُُه.الشيخ: 
 القارئ: 

ْهِن لْذ ُعِدَمْت ِمن اْلحسانِ   لكنَّ عنَدُهُم ُأرِْيُد َاوُِتُا    يف الذِّ
 ال، كِم  اْلهساِنك!؟الشيخ: 
 ِف نس ةَ كِم  األعياِنكالقارئ: 
 م  األعيانك هذا  واهُبا،  واهُباَ كم  األعيانكالشيخ: "
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 نس ة الكي  حمعرَ كِم  اْلهساِنك: القارئ
 ال، كِم  األعياِنكالشيخ: 
 القارئ: 

ْهِن لْذ ُعِدَمْت ِمن اْلعيانِ   لكنَّ عنَدُهُم ُأرِْيُد َاوُِتُا    يف الذِّ
نا ِف ييناع الننُع ال  ا، ليت ينَّبُنوا ان  عع الشيخ:  إل ناي كهنعت فقنط، كهنو الت يينن، هنو الت يينن، اراِكا إل اض 

ِ  فقنط، اخليناُعَ منا ال هقيقنة  لنه ِف نرنِس  هإ رهبَّ  وذا كوذا كوذا، كاخلياُعَ هو ما ال هقيقنة  لنه، ييناعن ِف النذِت
 األمِ . نع ، اعر ال يتا

 القارئ: 
 َفا فعنَد فريِقُكْم          ما لْن ُأريدْت قطح ابلتايانِ لكْن قِد اْختَ لَ 

ْهِن لْذ ُعِدَمْت ِمن اْلعيانِ   لكنَّ عنَدُهُم ُأرِْيُد َاوُِتُا                يف الذِّ

 لْذ ذاَك مصلحُة املعاَطِب عنَدُهْم      وطريقُة الرُبَْهاِن أمٌر اثنِ 
نننا ِنننالوا منننا ِننالوا ملصنننبحالش  يخ:  ِة الننننُع ال ا، كهنننذا معننظ ِنننوهل َ إنَّ ال سنننن  كنننذبون  لبعصنننبحِة،  قنننوعَ إمنَّ

ُ ال  ار ألَّْ  ال   يقون إال ان ُْصا غ هل  ا قا ُا ال ي يَُّة بقوالا هسيَّة فقط، اعر ال يت.
 ملصبحة امل
 القارئ: 

 لْذ ذاَك مصلحُة املعاَطِب عنَدُهْم      وطريقُة الرُبَْهاِن أمٌر اثنِ 
َ ال  نننرروون  الرباهننا العقبيَّنننة كاملعننناا العقبيننة، العامَّنننُة ال  ُنننرروون كلنن ، ككل  قنننُة الربهنننان امننن ن  عنننعالش  يخ: 

ن  ال  نرروون، العامَّنُة، ال  نا كلن   لبعصنبحة، ملصنبحِت  ر ألَّْ ًَ إمنَّ اثِنك، فعا ِالوُه كوععوا انَّ ال سن  ِالوُه ليني
 ل  حمسوسة. ُرروون إال مت ين  األمور املعقولة  شيا

 القارئ: 
 فكالُْهَا اْرَتَكَاا أْدَّ جنايٍة      ُجِنَيْت على القر ِن واْلميانِ 

وَُ،اك اهنُن الت ك نن، كاهنن الت يينن، كوَُ،نا اْركنا  جنا نًةك، جنا نًة عتيعنًة ِف وتناِا هللا كُسننَِّة الشيخ: "
ا نًة، نعن  إْن  كهللا ج ن نوا عبن، وتناِا هللا كسننة رسولِه، كعب، عقيرِة ال سِن كهوَ اْل ان، فكَُ،نا اْركنا  جن

  رسوله كعب، ِ ِ  هللا الذا بع   به رسب ُه! اعر فكَ،ا
 القارئ: 

 فكالُْهَا اْرَتَكَاا أْدَّ جنايٍة      ُجِنَيْت على القر ِن واْلميانِ 
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نع   هنواِع اهنِن الكرن  نس ع هللا العافينة، ا عنر هللا، نسن ع هللا لننا كلكن  العافينة، إكا اْلنسنالشيخ:  ان ِن ا  ًك
، وعا  قوع ابُ  القي  ِف مو عا آي َ ِِ  ن  ٍ ان  س ع  هللا  العافية، هل  عقوعن كهل ..، م ُب   َََّع كاْل ا  كال
ننا منن ب ُ  إ. نسنن ُع هللا العافيننة، ا عننر هللا الننذا انعنن    ًَ ننا منن ب ُ  إ، لننو شننال  ربينن   ونننت  ا  ًَ لننو شننال  ربينن   ونننت  ا 

 عبينا كعبيك  ابْلسَم كالسينِة.
 القارئ: 

 فكالُْهَا اْرَتَكَاا أْدَّ جنايٍة            ُجِنَيْت على القر ِن واْلميانِ 
 َي مقبا القبوا ل ت ِبم..الشيخ: 
 القارئ: 

 قْد َخرَُّقوُ  أبس ِم اِلََذاَينِ جعُلوا النصوَص ْلجِل ا َغَرضما ِلْم    
ُِ الشيخ:  ا بترسنعايا لنالف ياه ِهنا، كهنؤالل  قولنونَ ال، لنيس  املن ا ن ْك وبي   ع ِ  ُنوا ابلنصنو ، هنؤالل  رسِت

ُِ الت ييُن لبع ال  ا، نع  اعر ال يت هذا ا، بن هذا امل ا ُِ مَعوِْ  اعتقا
 القارئ:  

     قْد َخرَُّقوُ  أبس ِم اِلََذاَينِ جعُلوا النصوَص ْلجِل ا َغَرضما ِلمْ 
هنذا ِمن  بنر ِع مت ينِن ابن  القني ، وعننا ْقنرَّم انَّ ابن   القني  ِف هنذه القصنيرة  سنتععُن اسناليا  ال َغننة الش يخ: 

.. غ   ً نننا هلننن إك م نننَ منننا  عننُن ال يمننناة غ ً ننا   مون نننُه ابلسننن ام،  كالتكنن يه كاالسنننتعارة،  قننوُعَ كجعبُنننوا النصننو  
ِِ كالتَعا، نع  كميُع   اعر.ف ؤال  ل جعبوا نصو   الكتاا كالسينة غ ً ا   مون ُه بس اِم الكرِ  كاْل ا

 القارئ: 
 فكالُْهَا اْرَتَكَاا أْدَّ جنايٍة            ُجِنَيْت على القر ِن واْلميانِ 
 جعُلوا النصوَص ْلجِل ا َغَرضما ِلْم    قْد َخرَُّقوُ  أبس ِم اِلََذاَينِ 

 ا عر هللالشيخ: ا
 القارئ: 

 وَتَسلََّط اْلوغاُا واْلوقاُ      واْلْرَذاُل ابلتَّحريِ  والُا تانِ 
نناحك، كفننَن ك ِِننحنكَ ال  افَّننُع عنن  رك ننِن القننوِع كسنن يِف الش  يخ:  أقننع، وبعنناُي التحقننعَ كاألركاع، كاألِك

سبط نع .  الرعِن، ْك
 القارئ: 

 واْلْرَذاُل ابلتَّحريِ  والُا تانِ  وَتَسلََّط اْلوغاُا واْلوقاُ     
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 ُملٌّ لذا قابْلَتُه ابلنَّصِّ قَا       بَ َلُه بتأويٍل بال بُرهانِ 
بِبُننوا ابلننن  الش  يخ:  ِ  هللاُ كرسننولُه من ننا، فننإكا ُِنوإ وبي نن  ال  ؤمنننون هبننذه النصننو  عبنن، هقيقِت ننا كعبنن، مننا ارا

قننننوعَ كهنننذا ليينننننك، كهنننذا  قننننوعَ كال، املننن اِ معننننانا اثنيننننةك. ِننناببوه ابل َّك غ نننناِن كالت ك نننِن كالتح  ننننف..، هنننذا  
ك، يَُ: ما  رع عبيه ياهُ ها، ك اهُا الت يينن   اهُا الت ك ن  قوعَ كامل اِ ِم  هذا الن  و يإت  كو يإت 

ُِ اْلي ار ع   الواِع، هذا ليينك، نع  فإكا ِاببته ابلن    قوعَ كليس امل ا
 القارئ: 

 ابلنَّصِّ قَا       بَ َلُه بتأويٍل بال بُرهانِ  ُملٌّ لذا قابْلَتهُ 
 ويقوُل َتَْويِلْي متأويِل ال         ذيَن َتوَُّلوا فوقيََّة الرمحنِ 

هذا  قصُر ِبه هك َُي الرَسرة، ِر  ُعربَُّ ع   مذه    ابلتَّ ك َي، ه  اكَّلوا النصو    نإ جعبوهنا الشيخ: 
ِ  ينِن الت يينن، فيقنوعَ إنَّ   ناها  الربسنرة  قنوُع خلصنِعِه ِمن  املتكبعنا إكا اعاُ نوا عبنيِ   فيعنا وععنوُه  ِمن  

َِّعوُه ِف النصو  ِنالواَ هك ُبننا لنصنوِ  املعناِ كنصنوِ  الصنراِي األين   وتن ك ِبُك  لنصنوِ  الُعبنو، ألنَّ  كا
عا   نننون  عبيننننا؟ك وعنننا نصنننو  العبنننو كا نننحةن ك ننن  ةن كو نننعةن جنننًرا، كفبعننناكا اننننت  ْسنننبكون  هنننذا املسنننب   ْك

 سُيرصِتبه ابُ  القي  ِف األبياِي اآلْية، نع  اعر.
 القارئ: 

 ويقوُل َتَْويِلْي متأويِل ال        ذيَن َتوَُّلوا فوقيََّة الرمحنِ 
املنننتكبِتُ  م ننن  هنننو؟ الريبسنننوُ: ونننابِ  سنننينا، كالننننُع ال ُا هنننو م ننن إ  بقننناُه اك م ننن إ ُ ننناكرُه ك نننناي ُُه ِمننن  الش   يخ: 

 كبِتعا نراُة الُعبو،  قوعَ هك ُبه وت ك ِبك .املت
 القارئ: 

َِ يف التِّايانِ   َبْل اونَُه فظُ ورَُها يف الَوْحِي ابلنَّص        ِن مثُل الشََّ
 قوُعَ نصوُ  العبو و عةن كياه ةن، فتن ك ُبُك  هلنا منع و  ِضنا ك ن اهِت ا اسنواُ ِمن  هك ِبننا ونُ ، فبعناكا الشيخ: 
عا ون  عبينا ِف هك بنا؟ْق بون ك  ت ِحُبون  الت ك ن  ْك  ْن ننإ
 القارئ: 

 َأَيُسْوُغ َتويُل الُعُلوِّ لكْم وَل       يُ َتأوَُّل الااقي ِباَل فرقانِ 
لكن  هك ننُن نصنوِ  العبنو، كال  سننوُغ لننا هك ننن النصنو  األين   وننُ ؟! اعنر ال يننت  قنوعَ   سننوُغ الش يخ: 

 اعر ك سوغ
 القارئ: 
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 َأَيُسْوُغ َتويُل الُعُلوِّ لكْم وَل      يُ َتأوَُّل الااقي ِباَل فرقانِ 
ُ ون  كُْسنوِتغون هك الش يخ:  ت ِسننينإ  ننن  نصننوِ  الُعبننوِت مننع   عننع هننذا التر  ننُا ال ب هننان  لنه كال ِليننن  عبيننه،  عننع ْ سإ

 و  ِضا ك  اهِت ا كال ْق بون هك ن  ال اٍِ، إكإ و  نُؤكِتهلا وعا هكَّلإُت  نصو   العبو.
 القارئ: 

َُ َذا القر نِ  َُ احلديِذ وِمل ا      ِمل ٍَ أَّنَّ فاِت م  ومذاَك َتويُل الصِّ
ننة، فبعناكا ال ْق بنون  هك ب ننا؟ كالتع نُع كوذل  هك ُبُك  لنصوِ  الصراِي منع و  ِضنا ِف الكتناِا كاالشيخ:  لسي

ع   مذها الرَسنرة بننكالت ك نكر ألننه ِف ا قيقينِة ننوعن ِمن  الت ك نن، منذهُ    ننوعن من  الت ك نن،  عنع جعُبُ ن  
 النصو  مقصوُِها الت يين هذا   :ن هلا ع  ياه ِها ِم  ج ة اخل اا.

 القارئ: 
 ن       َتويِلَنا لقيامِة اْلبدانِ وهللِا َتويُل الُعُلوِّ أْدح مِ 

ِِ، الش  يخ:  هننذا كا ننح،  قننوعَ هك ُبُكنن  لنصننوِ  العبننوت كغعهننا ِمنن  الصننراِي اشننري ِمنن  هك ِبنننا لنصننوِ  املعننا
هننذا كا ننح انَّ اخلصننومة بننا الريبسننو: كالنننُعتكبت  املع ِتننن،  قننوعَ هك ُبكنن  لنصننوِ  العبننو اشننري ِمنن  هك ِبنننا 

نَّ نصو  العبو او ُ  كاي ُ  كا  ُح، كالرَسرة ِم  مذه    هك ُن نصو  املعاَِ ال ع  لنصوِ  املعاِر أل
كالنكنور كاجلننة كالننار  قننوعَ لنيس شنٍلن منن  هنذا، لنيس هنننارت جننةن في نا اونننن كشن ان كاْنارن كنسننال، كال  ر 

متاًمنا ِمنن  ج ننِة هقيقننِة في نا سَسننن كاغننَع، كلننيس هننارت ب عنن ن لهجسنناِ إمنننا هنو بعنن ن ركهنناات. فعننذهُ    
لن ع ِنينان  ال ع  ُم ابان ملذهِا املك وا األكلا الذ   ْعن وا  ٍإ ن ا ش  ن نا ك ُونَّنا 2}فن ق اع  الإك اِفُ كن  ه ذ  ( ا ِإك ا ِمتنإ

نننعن ب ِعينننرن{ اكلئننن  اسنننت عركُه، كهنننؤالل هكُعنننوا بنننه ِك ُعنننوا بنننه اننننه لنننيس  هننننارت  بعننن ن  [ 3،2]قَ ُْنننن  ااًب ك لِننن   ر جإ
 عاا، اعر.ِجس

 القارئ: 
 وهللِا َتويُل الُعلو أْدح ِمْن     َتَِْوْيِلَنا لقيامِة اْلبدانِ 

ِه ومشيئِة اْلموانِ  َِ  وأْدح ِمْن َتَِْوْيِلَنا حلياتِِه        وِلِعْل
 ِف نس ةاَ كحياِِْهك اهس   هللا إلي ، ِف نس ةا اي  َ ككاشري ِم  هك ِبن ا حياِِْهك

 انت  ِبت ا ش هو؟كالذا الشيخ: 
 نس ة اي  القارئ: "حلياتِِه" 

، اشري ِم  هك ِبنا ا شالشيخ:   الر ق؟ ما ف عت 
 اشري ِم  هك ِبن ا حياِِْهك اك ك ياِِْهك.القارئ: "
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 ال ال كالَم  عع؟الشيخ: 
 إا نع  اهس   هللا إلي القارئ: 
 ِم إ هك ِبن ا  ياِْهِ ابلَم، اشري الشيخ: 

ِه ومشيئِة اْلموانِ  َِ  القارئ: وأْدح ِمْن َتَِْوْيِلَنا حلياتِِه        ولعل
 عع معظ هذا انَّ الرَسرة   نرون  هقيقنة  ا يناِة عن  هللِا كاملكنيئة  كالعبن  ، كلكن  املتكبِتعنون ال  نرنون  الشيخ: 

ِيننام  العبننِ  بننه.  قننوعَ فن ن رننيُك  لصننرِة العبننو اشننرَّ ِمنن  هك ِبنننا  ياِْننه هننذا، مننا  نرننون ا ينناة هللا ِيننام  ا ينناِة بننه ك 
 لهووان. -ْعاىل-كلعبِعه كمكيِة األووان، مكيِته 

 القارئ: 
َِ ه           ذا العال َِم احملسوِس ابْلمكانِ   وأْدح ِمْن َتَِْوْيِلَنا حلدو

ِم العننال، الش يخ:  لنون هركلنه ِمن  منذهِا الرَسننرةَ القنوُع بِقنر   ُؤكتلنون هركل نه بكونِننه  -هنرك   العننال-ك ُؤكِت
ُ كًنا، ال انه هاِ ن بعر عرم،  قولونَ امل اِ ِمن  هركلِنه النذا ِلَّنت عبينه النصنو  اننه ُ كن ن، كإال هنو ِف 

ِم ِعبَّتِننه األكىل، كهنن   زععننون انَّ..،  سننعون  هللا  كالِعبَّننة األكىلك كانَّ ال ِن ِبِقننر  عننال  ننرر  عنننه  ننركر  ا قيقننة ِننر
 املعبوِع ع  العبَّة التامة، كمعبوُع العبَّة التامِة  كون ُمَوًما كُمقارً  هلا.

 القارئ: 
ٍِ عنَد ِذْ  اْلنصاِف وامليزانِ   وأْدح ِمْن َتَِْوْيِلَنا بعَ  الشرا       ئ

ًَا ِم  الشيخ:  لنون  الكن ا ع َ  ا  مذهِا ال النيةَ هك نُن الكن ا ع، منذهُا ال النينة كمنن   بعنُء الرَسنرة  ُؤكِت
لننون الصننَة  ننا بتنن ك َيا ُلنناِلُف ياه  هننا كمعاني ننا املعبومننة لبعسننبعا، فُيؤكِت لْو والصننَة كالصننيام كا ننٌ،  ُؤكِت

ٌي امل مع فِة اس اِر ال النية، ٌي إىل شيوي   كُمع تَّعيِ   كا عت  ،  قنوعَ كالصياُم وتعاُن األس ار، كا   اِ ِبهَ ا 
 فت ك َْك  اشري ِم  هك ِبنا ل عِء الك ا ع.

 القارئ: 
 وأْدح ِمْن َتَِْوْيِلَنا لكالِمِه     ابلَفْيِ  ِمن فَ عَّاِل ِذ  اْلموانِ 

ًَا ِم  اِواع الرَسرة انَّ وَم  هللا فن يإءن فاض  عب، ِبنِا االشيخ:  كهنو عقنُن -ل سنوِع ِمن  العقنِن الرعناِع ا 
 قولونَ العقوع ويت كويت  عريكن العقوع  ْسعة اك عك ة كمن ا عقُن وذا كعقنُن الكوونِا الرنَا،  -القع 

اِي، اعر ال يت  كمن ا العقُن الرعَّاع كهو عقُن القع ، كهو الذا  رر  عنه ونَّ ما أت ُه ِم  امل بِو
 القارئ: 

 ِوْيِلَنا لكالِمِه     ابلَفْيِ  ِمن فَ عَّاِل ِذ  اْلمواِن وأْدح ِمْن َتَْ 
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 عننع  قننوعَ إنَّ هك َُِْكنن  لنصننوِ  الصننراِي اشننري ِمنن  هك ِبنننا لكَِمننِه  نَّننه فن ننيإءن فنناض  ِمنن  العقننِن الش  يخ: 
عِء منننذاهِا الرعنناِع عبنن، الننننرِس الزويننة، عبننن، نرننِس ال سننوع  نننبَّ، هللا عبيننه كسنننبَّ  ، وننني هننذا اسنننتع اضن لنن 

 ، الرَسرة، ِم إ مذهِ    انَّ وَم هللا فيءن فاض  ال انَّ هللا   تكبَُّ  كال انَّه انزع  وًَما، ال، إمنا هو فيءن فاض 
ًَا،  قنوعَ ونَمن اننإنتن ق ش   كبَّن   بِنه، ال اننه ًنع    -وعنا سني و-كوبيه ليينن ا  اننإنتن ق ش  ِف ِبنِا ال سنوع كلينَّب نُه ْك

 وًَما.
 لقارئ: ا

 وأْدح ِمْن َتَِْوْيِل أهِل الرَّْفِ  أخااَر       الفْائِل حاَزَها الشيعانِ 
النة عبن، الشيخ:   قوعَ  هك َُُْكن  لنصنوِ  العبنو كنصنوِ  الصنراِي اشنري ِمن  هك نِن ال افَنة لبنصنوِ  الرَّ

ا ع نن  يواه ِهننا، نعنن  ككاشننر فَننِن الكنني ا ام بكنن  كععنن ، فننإنَّ ال افَننة ُ  تِفننون ْبنن   النصننو  ك  صنن فوْ  
   م ك.

 القارئ: 
 وأْدح ِمْن َتَِْوْيِل أهِل الرَّْفِ  أخااَر       الفْائِل حاَزَها الشيعاِن 

ٍ  هللا عن عاالشيخ:   .ابو بك  كعع  ر 
 القارئ: 

 وأْدح ِمْن َتَِْوْيِل ُملِّ ُمَؤوٍِّل       نصًّا أابَن ُمراَاُ  الَوْحَيانِ 
 ةن عامةن، اشري ِم  هك ِن ونِت ُمؤكِتع لبنصوِ  بص ِف ا ع  ياه ِها.وبعالشيخ: 
 القارئ: 

ٍَ ُمُتِب اْللِه     ًليِع ا ابلَفوَِ للرَّمحنِ   لْذ َصرََّ  الَوْحَياِن م
نا مسن لة عتيعنة وعنا ْقنرم،  عنعالشيخ:  َّْ ُع ِتبة لنصوِ  العبنور أل

 وني هذا الكَم ُمتعبِتا بت ك ن كأ  ِف امل
اعتننظ اهنننُن السنننة بتق  ننن  عبننو هللا كِكونننِ  األِلننة ِمننن  الكتنناا كالسننننة وعننا ْقنننرَّم انَّ اِلننة  العبنننو بب  ننتإ كاهنننًرا 
ِن وعنا ْقنرَّم عن إُض املؤلنف هلنا كاهنًرا  كعك    نوًعا، انواع اِلة العبو، اِلُة العبو انواع و عة كوني نوعا أت ه اف ا

ك نع بعر كاهرا، ككاشري ِم  هك ِن ونتِ    ُمؤ كِتعا
  القارئ:

 وأْدح ِمْن َتَِْوْيِل ُملِّ ُمَؤوٍِّل             نصًّا أابَن ُمراَاُ  الَوْحَيانِ 

ٍَ ُمُتِب اْللِه      ًليِع ا ابلَفوَِ للرَّمحنِ   لْذ َصرََّ  الَوْحَياِن م

 ف  ِّ ْيٍَ حنُن مفاٌر بذا             التأويِل بْل أنتْم على اْلمياِن؟
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هذا ا واُر با الرَسرة كاملتكبتعا، ويف نكوُن ونُ  ورنارن كاننت  عبن، اْل ناِن؟ كهك ُبُكن  لنصنو  الشيخ: 
 العبو اشري ِم  هك بنا كهك ن ونِت ُمؤكِتعا لنصوِ  الوهيا؟ اعر هذا ال يت

 القارئ: 
 ؟ف  ِّ ْيٍَ حنُن مفاٌر بذا             التأويِل بْل أنتْم على اْلميانِ 

ننا ليينننن، ويننف أكعننون عبينننا ابلكرنن  الش  يخ:   َّْ نن كن  الرَسننرة  ِف هك َِضِنن  كوعِع نن  ا ألنَّ املتكبِتعننا ُ كرِت
 كانت  هك َُْك  اشري ِم  هك َِْنا؟ فتحكعون  عبينا ابلكر  كانت  عب، اْل ان، كفهاِت شٍلك

 القارئ: 
 ف  ِّ ْيٍَ حنُن مفاٌر بذا       التأويِل بْل أنتْم على اْلمياِن؟

 ل َّ َتوَّْلَنا وأنتْم قْد َتََوَّ           ْلُتْم ف اُتوا واضَ  الُفرقانِ 
ون  هكلَّنننا كانننت  هكَّلننُت  فعننا الرنن ُق بيننننا كبيننك ؟ وبيكنن   نن فُت  النصننو   انننت   نن فُت  النصننو   عنن  الش  يخ: 
ِ  هبنا إل ناُي م نرلوهِلا، ف ناْوا الربهنان  عبن، الر ن إِق بينننا كبيننك ، اعننر  ياه ِهنا كون   ن فنإن ا النصنو  ع ن  ان  ُن ا

   ال يت نع .
 القارئ: 

 ل َّ َتوَّْلَنا وأنتْم قْد َتََوَّ           ْلُتْم ف اُتوا واضَ  الُفرقانِ 
 َتَِْوْيِلَنا ِوْزرَاِن؟ َأَلُكْم َعَلى َتويِلُكْم أجراِن       حيُذ لََنا على

عننواُو  عبيننننا ابلكرننِ   عنننع انننت  إًكا جمت ننركن  كلكننن  عبنن، هك ِبكننن  اجنن اِنر ألنَّكننن  الش  يخ:   عننع بنننزعِعك  ِك
جمت ركن، كوُ  عب، وعِعك  عبينا ِم  هك بنا ِكوإر اِن؟  عع هذا ُمقتَ، ِولك ، هذا مَعوُن هذا ا نوار بنا 

   ميًعا مكاوون ِف نرٍ الصراِي ع  هللا.الريبسوِ: كاملتكبِت ر ألَّْ 
 لعبَّ  ْقف عنر هذا، انت ، املق ع؟

 ابٍِ بيتا كأيو وَم كُرِيكا عبي   إنإ ِررمتك. لعبَّنا نقُف عبيِه اهس   هللا إلي .القارئ: 
 َأَلُكْم َعَلى َتويِلُكْم أجراِن          حيُذ لََنا على َتَِْوْيِلَنا ِوْزرَاِن؟

َ ا نَ َقْلَناَها ِبال ُعْدَوانِ َهذِ     مقالتُ ُ م لكْم يف ُمْتِاِ ْم       ِمن ْ
نا ِمن  وتن   ك  عنع وتنُا ابن  سننينا الش يخ: " هنذه مقنالتُنُ   لكن ك، مقالنُة الرَسنرة كهنذه مقننالُت   لكن  نقبناه 

ناِج، كهنذا االعنااض عبن، املتكبِتعنا، هنذه مقنالُت   لكن َ ا ًَ ُمتَنعنةن هلنذا اِ ن  لننُع ال ا البنِ  القني  هن  م 
املتكبتعون واألشاع ة كاملعتزلة، فيقوعَ هذه مقالُة الرَسرة لك  نقبإن اها ِمن  وتنِ   ، هن  النذ     ن ِيكن عبنيك  
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اعاا  نك  عبني  ، ك قولنونَ ملنناكا ْ مونننا ابلكرنِ  كاننت  ْننرَّعون ألنرسنك  اْل نان؟ كونُ  ميًعننا وبننا ِنر هكَّلنننا 
 ن ا ما ْرعي عبيه؟النصو  كنن ر ينإ 

 القارئ: رُاحوا عليِ م لْن َقَدْرُُتُ أو        فَ َنححوا على طريِق عسامِر اْلميانِ 
   ِفإ عب، هذاالشيخ:  

 اهس   هللا إلي القارئ: 
 وذا؟ الشيخ: 
 إا نع  القارئ:
ه هللاالشيخ:  ف، ِر  مِو
 ؤكلوا الصراِي كُ ِص ت ك ص ، هن  كر  هبذا؟هن األشاع ُة إكا اُِيع تإ عبي ُ  ا نَُّة ان ال  ُ طالب: 
ننن  وننن   إا،الش   يخ:  النعننننُعاِنر. نعننن  َي..، اِننن ا شننن ح الكننني  عبننن، األبيننناي السنننابقة، ك نننبت إىل وننن ؟ إىل ِر
 ك بت؟
  اهس  هللا إلي  1882القارئ: 
 ابٍِ شو ة، ش ح الكي  82الشيخ: 

ََ بع َد ذل َ   َنا ال ذ  يُ َلقِّاُ ُه أْ ياُعُه "ابلش يِخ القارئ:  قال الشار  رمحه هللا تعاَّل: وجا أب و عل يِّ اب ُن ِس ي ْ
"، فابتدََا طريقةم أخرى يف التأويِل، فقاَل: لنَّ املراَا ابْللف اِظ حقائُق  ا، لك ن عل ى س ايِل التعيي ِل  َِ الرئي

ةِ   اتص اِِلا ابحملسوس اِت، تقرياما اَّل اْلذهاِن، فإنَّ عقوَل العامَّ ِة تعج ُز ع ن ااراِك ه ذ  املع اق العقليَّ ِة ِلِش دَّ
 فإذا أبرزَت ِلا هذِ  املعقوَلِت يف صورِة اْلموِر احملسوسِة ماَنْت مقاولةم لدي ا. 

وقاَل: لنَّ تسلََّط التأويِل على هذ  النصوِص يُاطُل ما قصَد لليِه الشارُا ِمن جعِل ا مثاَلم للحقائق تقرَّب ا 
َُْرَتِكِاِ ا  ْم ا ينف ي حق ائَق اْللف اِظ ِمن اْلذهاِن ف و جنايٌة اي ِل ِمن جاٍن! ولك ن اب ن ِس ينا َنِس َي أنَّ ه ه و أي

املعقول   ِة، وي   دَِّعي علي    ا أَّنَّ   ا مس   تعَلٌة يف حق   ائق حس   يَّة ليَس   ْت ِه   َي مقص   وُا امل   تكلِِّم َّب   ذِ  اْللف   اِظ، 
ٌة ِم ن أص ٍل واح ٍد وه و فطريقُتُه يف اْلي اِن والتعييِل أخٌت لطريقِة أهِل التحريِ  والتأويِل، ِمْلتاْها مش تق

 اْلنكاُر والتعطيُل، وْها متفقتاِن على نِفي حقائِق اْللفاِظ وَعزِِلِا َعن أْن تكوَن مقصواةم ِمن التنزيِل.
وقاَل رمحه هللا تعاَّل: يعين أنَّ الطريقَتْنِ ولن اتفَقَتا يف نِفي حقائِق النصوِص ولنكاِر معانيَ  ا فق ِد اختلَفتَ ا 

ََُؤوَِّلِة ِه َي ِم ن قَاي ِل املس تحيِل ال ذ  َل وج وَا لَ ه َل يف ال ذِّهِن وَل يف وجوِا هذ  احل قائِق، فعنَد فريِق ال  
. وعنَد اب ِن ِس ينا وأْ ياِعِه ِم ن املتفلس فِة ِه َي حق ائُق اثبت ٌة،  يف ايارِج، وَل ميكُن أْن تُراَا ِمن النِص أصالم

ا  ، وذل َ  ملص لحِة لكن َاوَِتا ِذهينٌّ َل خارجي، والنصوُص لَّنَّ َِّ الَّْت على أمثلٍة ضربْت ِلا ِمن ع اِل احلِ 
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املع  اطَان، اْذ م  انوا َل يس  تطيعوَن ااراَك ه  ذ  املع  اق لَلَّ بطري  ِق التعيي  ِل. وأمَّ  ا طريق  ُة الرُبه  اِن عن  َدهم، 
، يعن  وَن ب  ذل َ  أنفَس   م، في  ا  فِ   َي ال  ِت ُتوص  ُل اَّل لاراِك ه  ذ  املعق  وَلِت ب  ذاِِتا، وه  ي طريق  ُة اي  واصِّ

َقى جيعلوَن طريقَة القر ِن خطابيَّ ةم ْ عريَّةم َتييليَّ ةم، وأمَّ ا ط ريقتُ ُ م ال ِت بَ َنوَه ا عل ى قواع ِد  َْ عجاما ِلؤَلَِ احَل
ََ م   ا  َّْ   الِل والتج ي   ِل، أَل س   ا املنط   ِق اْلرس   طّي فِ    ي طريق   ُة الربه   اِن واليق   ِن، وم   ا ِه   ي لَل طريق   ُة ال

 يزعَوَن.
ََُؤوِّلِة واملتفلس   فِة ق   د ارتك   َب أْ   دَّ جناي   ٍة عل   ى الق   ر ِن واْلمي   اِن حي   ُذ جعلُ   وا  ومِ   ال الف   ريَقْنِ ِم   ن ال    
ََ لَ ه  النصوَص الكرميَة هدفما لس اِن َهَذاَيَِّنِم، وفتُحوا اجملاَل لك لِّ وغ ٍد ورَذي ٍل ليق وَل يف النص وِص   ا ْ ا

ا أوراَت َله نصًّا قابَلُه  ََ  بتأويٍل ِمن تلِ  التأويالِت السََّجِة بال اليٍل وَل برهاٍن.هواُ . فكلَّ
وق  اَل رمحَ  ه هللاُ تع  اَّل: ويق  وُل الفلس  فيح اذا حدَتَ  ُه يف فس  اا َتويِل  ِه ْو  ناعِتِه: لنَّ َتويل  ي متأوي  ِل ه  ؤَلَِ 

الفوقيَّ ِة ِم ن الكت اِب والسح نَِّة  اِ َيَِّة الذين َتوَّلوا فوقيََّة الرمحِن، بْل هو اوََّنَا يف الشَّ َناعِة، ف إنَّ نص وَص 
َِ يف الوض  وِ  والاي  اِن، فكي  َ  َيُس   وُغ لك  ْم أيح   ا اِ َيَّ  ُة َتوي   َل عل  وِِّ   عل  ى مث   رِة  -س  احانه-مالش  َ

نصوِصِه ووضوِح ا، ُث تنك روَن علين ا م ا َتوَّلنَ اُ ، ومي َ  س اَغ لك ْم أن تت أوَّلوا  ايِت الص فاِت وأحاايَث  ا 
 ََ ا مل ٍَ أَّنَّ الكتاِب والسحنِة وَل يسوُغ لنا ذلَ . وهللِا لََتْأِويْ ُلُكْم للعلوِّ أْدح ِمن َتويِلنا للقيام ِة أبنَّ امل راَا م

ٍَ عوِا اِسِم اَّل العناصِر الِت ترمَّ َب من  ا، وأْ دح م ن َتويِلن ا حلياتِ ه  َ ا اْلوِل م َِ َّبا رجوُا الروِ  اَّل عاَل
ِه ومشيئِتِه أبنَّ ذل َ  ملَّ  َِ ََ معن اُ  الوج وُا وعل َِ ه ذا الع الَِ أبنَّ ُه ل ي َُ ذاتِ ِه، وأْ دح ِم ن َتويِلن ا حل دو ُه نف 

ِمن عدٍن، بْل معناُ  أنَّه َكٌن يف ذاتِِه مفتقٌر اَّل ِعلٍَّة يستنُد للي ا يف وجوِاِ . فإنَّ املَكَن َل وجوَا لَ ُه ِم ْن 
ٍَ ذل  َ  لْ ُيس  َاْق بع  دٍن؛ ْلنَّ عِ  لَّتَ  ُه قدمي  ٌة َل أوَل ِل  ا يف الزم  اِن وه  و مق  ارٌن ِل  ا، وأْ  دح ِم  ن ذاتِ  ِه لكنَّ  ُه م  

َِّ وحنوِْه ا أبنَّ امل راَا َّبَ ا مع اٍن فكري ٍة، وأْ دح ِم ن َتويِلن ا لكالِم ِه  ٍِ ِم ن الص الِة واحل  َتويِلَنا بعَ  الش رائ
 ع اِل العناص ِر ولفاض ِة املعلوم اِت أبنَُّه فيٌ  ِمن العقِل الَفعَّاِل الذ  هو عق ُل القَ ِر املع تصح ابلت دبرِي يف

على العقوِل اَلنسانيِة وانزاِلِا على لوِ  قلِب النَّ يِّ ص ّلى اّه علي ه وس ّلم وانتق اِش ص وِر تل َ  املع اق يف 
 انت ،خياِلِه حروفما ومالمما منظومما. 

 ابررت هللا ب ، إىل هنا نكترٍ هبذا القرر، هللا املستعانالشيخ: 
 األسئبة اهس   هللا إليك  ِف بعءطالب: 
 نع الشيخ: 
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 : اْلسئلة
اَا؟1السؤال  : هل الفالسفُة يروَن احللوَل أو اَلَتِّ

ِن، هذا هنو التَّناهُ ،  عنعَ مَنعوُن وَِم ن  انَّ  ت ُ  اِواب:  ا انَّ مذه     ال  ناسُ ه هذا، ال هبوعن كال اأِت
ننُر ِف اخلنارِج، فعننذهُ    ال  ن   قولننونَ هنو الوجننوُِ امل ب نُا، كالوجننوُِ امل ب نُا ال  ُوج  كجنوِ  هللِا كجنوِن كهننعٌّ، ألَّْ

ِا، ا عُر هللاِ  ا  . ناسُ ه القوُع حبوعا كال اأِت
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 في  ا ص فاُت هللِا : أنَّ اب َن س ينا يعتق ُد أنَّ الرَّس وَل أراَا ِم ن اآلايِت الَّ ِت-حفَظك م هللاُ -: قْلُتم 2السؤال
ََ مالَن هللِا؟  التَّعييَل، هل معىن هذا أنَُّه يعتقُد أنَّ القر َن مالُن الرَّسوِل ولي

نع  ِف نرِسنه كاننتقش  ِف ِب ِنه من  اِواب نا ِك َ هذا مَعوُن وَِمه انَُّه وَمن لب َّسوِع، وَُم ال َّسوِع عربَّ  بنه ععَّ
كبَّن   هبنا ال َّسنوُع الريِء الَّذا كو  ه ابُ  القيِتِ ،  -فيءن فناض  من  العقنِن الرعَّناِع، فرناض  عبن، عقبِنه افكنارًا ْك

 ، ف و وَُم ال َّسوِع.-عبيِه الصََُّة كالسََّمُ 
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ٍد احلفيُد هل ماَن ِمن الفالسفِة مابِن سينا؟ وما موقُ  أهِل السحنَِّة منُه؟3السؤال  : ابُن ْر
هنو معنركِن منن  ، هنو معنركِن منن  ، ك قنوُع منا ِنالوه من  انَّ هنذه النيصنو   سنيق تإ لبتَّ يينِن، ف نو اِ واب: 

  عب، املتكبِتعا  وعع    انَّ هذِه النيصو   املقصوُِ من ا يَُ: ياه ِها.عب، مذهِا الرَسرِة، كهو  نك ُ 
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ٍِ مال ِغ أل ِ  رايٍل ِم ن م لِّ ْ عٍص، واَلق  اِا علي ِه : حن ُن مَوع ٌة 4السؤال ، اتَّفْقن ا عل ى ًل  ِم ن ال زحمالَِ
 ملصلحِة واحٍد منَّا، ف ل هذا جائٌز؟

، كبعننر  التَّ ميننِن ع فإننُت انَّننه هننو مننا ُ سننعَّ، اِ  واب:  ننؤاُع لُنن ِح   ننوم  اخلعننيِس كاج إننُت عبيننه  نَّننه جننا زن هننذا السي
نن   تَّرقننون  عبنن، انإ  ننرفع  وننني كاهننرا منن  اقعوعننِة جبععيَّننِة املننويَّرا،  َّْ كمعيَّننُة املننويَّرا هننذه لنن  قُت   في ننا، ا

 ، ا لواهننرا منننن   ِف هنننذه النننرَّكرِة كِف املننن َِّة األيننن   آليننن   كآيننن   الننزيمَل م ب ًنننا مننن  املننناِع ُثَّ بعنننر  كلننن   نننرفعْو
ر س ا  معِت جواان  نةن  ك عيِتنون ه ب   قِة الق عِة، ِك نا متَنعِت َّْ ِع  نَّ هذه ال َّ  قنة  ال َتنوُور أل ِن موجوِن ِف املِو ِر

 ، نن    النننف  رَيعا ننع هنننذا الكَّ َ كاِ  إ ، فبنننو ِبإننُت لكننن  ا نننع كاِ ُ نن   لت نناِِع القننن ِض،  عننعَ عبننن، هننرِت اِ  إ
نن ِ  القنناِِم الًرنناك فإنَّننه ال  ننوُور ألنَّننه  تَننعَُّ  كوننني ِنن ضا جنن َّ   نرًعننا...ك ف ننو ِنن ضن مكنن ك ن كاِ ُ نن   ِف الكَّ

، ف ؤالل اقعوعة وني كاهرا من  ، م   رفُع امل بغ  هنو مقنِ ضن ملنا أيينُذ اقعوعنة، كلكن  مكن ك ن عبينه  بق ضا
انإ  ق     ، فَ  رفعون  هذا امل بغ  إالَّ لواهرا  َّ  شاررت  كاِ     ، ف ناًل عب، هذا فإنَّه ال َتنوُو هنذه ال َّ  قنُة 
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نا ال َتنوُو لنذل  هلذا  َّْ املعظ، كإنإ وان  و عن م  اهِن الرتنو   ينزكن ...، افت نوا ابجلنواِو، لكن َّ الن َّاجح  عننرا ا
 املعظ. 

َّْ   ععنون هنذا امل بنغ  ك رفعوننه لواهنرا منن   حمتناجا من  ابِا الععنِن  كلو وان تإ يع ًَّة كاجتعُعوا كاَّرقوا عب، ا
، وننني كاهننرا  ننرفُع م ب ًننا التَّعنناكاِت كالععننِن اخلنن نن   تربَّعننون م بننغا َّْ عاِت وننان  هننذا هسننًنا، ونعاعننةا اَّرقننوا عبنن، ا

 . ِِ  ك ص فون ه عب، كجِه اْلهساِن ل عِء النَّا
نا من  َّْ  فبنتن َّهإ لبنواِا الصَّحيِح امَّا ِويل السَّابا انَّنه  نوُو، ف نذا  نار  فينه غربنةن عن  هقيقنِة الواِنِع، فنالواُِع ا
ننننوِع معيَّنننِة املنننويَّرا الَّنننذا ايتبنننف  في نننا املكنننا ُ  كاألو   َّنننُة عبننن،...، ُعِ   نننتإ ِف بعنننِء اقنننامِع ِف بعنننِء 
َُن  ، كالقنوُع ابملننِع هنو عننرا اي نُ  لبععنظ الَّنذا كو إُْنُه،  ٍِت كاِ َّهنا او نُ ه  كمنع  نا بع الرَّكراي اقعع الرق ن

 كهللاُ اعبُ .
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

وذم  َر  )َالَ  ٌة َل ي  دخلوَن اِنَّ  َة...(: -ص  لَّى هللاُ علي  ِه وس  لَّمَ -: مي  َ  نوفِّ  ُق ب  َن ق  وِل النَّ  يِّ 5الس  ؤال
ٌَ ابلسِّ حِر()ممن م:  ٍُ ب ِه التَّفري ُق ب َن صدِّ ُِّر ِبذِن هللِا ويق  ، وب َن م وِن السِّ حِر م ذموٌر يف الق ر ِن وأنَّ ُه ي َؤ

 املرَِ وزوِجِه؟ 
نحُ  موجنوِن ككاِنعن، كهنننارت اِ واب:  ُق  نَّنه موجننوِن ككاِنعن، السِت ُِ الَّنذا  صنرِت نحِ  لننيس  املن ا ُق ابلسِت الَّنذا  صنرِت

كن،  كالسِتحُ  موجوِن ك ؤلتُِ ، ال، التَّصر ُا ابلسِتحِ  هو التَّصر ُا  نَّنه هناٌّ، كمنا ينرُب بنه السَّنح ُة  سح ةن موجِو
ِ ُه منا  قنوُع فقنر ورن   منا اُننزِع  عبن، حمعَّنرا(والك َّاِن،  ، فالسَّناهُ  ونذل  إكا اينرب   من ا  م ن  اْن، واهنًنا فصنرَّ

ُِ بن غيمتا فتصر ُقه وتصر ِا الكاهِ ، ليس    التَّصر ا   نَّ السِتح   كاِعن كموجوِن.  كمصرِتقن ابلسِتحِ (امل ا
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ََن : م  ا مع  ىن ق  وِل ْ  ي6الس  ؤال ََّ  ِد ب  ِن عا  ِد الوه  اِب يف "مت  اِب التَّوحي  ِد": "الوعي  ُد ف  ي ِخ اْلس  الِن د
ٍَ معرف ِة أنَّ ُه  ٍَ التَّص ديُق بش يٍَ م  حِر، ولو عرَف أنَُّه ابطٌل"، فكي َ  ميك ُن أْن جيتَ  ََ بشيٍَ ِمن السِّ صدَّ

 ابطٌل؟
، م ن املتناِواب:  ُق الكذَّاا  كهو  عبُ  انَّه وذَّاان ُِه ِف التَّناه  كهنو وع    صرِت م م   صرِتق املتننم،  صنرِت

ًِا لنه ِف التَّناه   ُق املتننم كهنو  عبنُ  انَّنه متننم ونذَّاا ك ُت ن ...، فيكنوُن مصنرِت ، فعن   صنرِت ِف ِبِ ه انَّه ونذَّاان
اًب له ِف ال الِ ، هذا هو.  مكذِت

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
َُ بَن "التَّومحِل" و "اَلستعانِة"؟7السؤال  : ما الفر
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عناىل، كاالسنتعانُةَ لبنُا العنوِن، التَّوويُنَ اِواب:  ُِ القبِا عب، النُعتووَِّن عبيه، عب، هللِا سن حانه ْك هو اعتعا
...{فاملتووِتُن مستعان بقب ِنه، كاملسنتعُا  كنوُن مسنتعيًنا بقب ِنه كلسنانِه،  رت  رت  نن عإ ُنُر ك ِإَيَّ َ [، 5]الراأنةَ }ِإَيَّ فقولُن  

ُِرت   ك اسننتعانةن، كاعتعننا ننُن األ ننُن انَّننه منن  كالبَّ نن َّ اعننعِت نننن، فالتَّووي َُنن   األمنن   إليننِه هننذا ْووي رو   بقب ِنن   عبنن، هللِا ْك
 ععِن القبِا، كاالستعانُة ْكوُن ابلقبِا كالبِتساِن.

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
َِ ولزوجتِ ِه اْلوَّل وأبنائِ ِه من  ا، 8السؤال ْمنا بشكوىم ضدَّ أيب الظَّاِل ْلخ ي املع ا : هل عليَّ ذنٌب لذا تقدَّ

ََها ْيئما؟ َِ وَل يعطي الزَّوجَة اْلوَّل وأبنا  فإنَُّه يصرُف على زوجِتِه الثَّانيِة ِمن ماِل املعا
ُره  الوالنُر ِكن  الو نوِع إىل ابكعنة، لعبَّكن  لعبَّ اِواب:  ك  ْعاجلون  األم   بكراعِة بعنِء م ن   ناُم   ك قنرِت

ْعننناجلون ب   قنننةا في نننا رفنننان، في نننا رفنننان كفي نننا ْب ينننفن منننع  الوالنننِر كنصنننيحةن، اسنننتعيُنوا عبينننه بننن عِء النَّا نننحا  
، اسنتعيُنوا عبيننه من   عتُننُه كي رُه، فعناجلُوا هننذه ا النة  عًَجننا إ ننعانًيا عبعياننا كامل شنر    كالننواعتا  وِتفُنُه ابهللا ك ننذِت

، يبُعه لزكجِته األكىل ككلِره املعاِق يب ن، كالواجُا إنكاُر املنك ِ .  ِ نياا، كانكُ كا عبيه فإنَّ هذا منك  ن
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 
 
 
 


