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 القارئ: أعوُذ ابهلِل ِمن الشَّيطَاِن الرَّجيمِ 

( ِف ِكَتاٍب 77( ِإنَُّه َلُقْرآٌن َكِرمٌي )76( َوِإنَُّه َلَقَسٌم َلْو تَ ْعَلُموَن َعِظيٌم )75}َفََل أُْقِسُم ِبََواِقِع النُُّجوِم )
( َأفَِبَهَذا اْْلَِديِث َأنْ ُتْم 80( تَ ْنزِيٌل ِمْن َربِ  اْلَعاَلِمنَي )79ََيَسُُّه ِإَلَّ اْلُمَطهَُّروَن )( ََل 78َمْكُنوٍن )

بُوَن )81ُمْدِهُنوَن ) ( َوَأنْ ُتْم ِحيَنِئٍذ 83( فَ َلْوََل ِإَذا بَ َلَغِت اْْلُْلُقوَم )82( َوََتَْعُلوَن ِرْزَقُكْم َأنَُّكْم ُتَكذِ 
ُتْم َغْْيَ َمِديِننَي )85( َوََنُْن َأقْ َرُب ِإلَْيِه ِمْنُكْم َوَلِكْن ََل تُ ْبِصُروَن )84)تَ ْنظُُروَن  ( 86( فَ َلْوََل ِإْن ُكن ْ

ُتْم َصاِدِقنَي ) ( 89( فَ َرْوٌح َوَرْْيَاٌن َوَجنَُّت َنِعيٍم )88( فََأمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبنَي )87تَ ْرِجُعوََنَا ِإْن ُكن ْ
( َوَأمَّا ِإْن َكاَن ِمَن 91( َفَسََلٌم َلَك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي )90مَّا ِإْن َكاَن ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي )َوأَ 

ِبنَي الضَّالِ نَي ) ( 95( ِإنَّ َهَذا ََلَُو َحقُّ اْلَيِقنِي )94( َوَتْصِلَيُة َجِحيٍم )93( فَ نُ ُزٌل ِمْن َحَِيٍم )92اْلُمَكذِ 
 [96-75]الواقعة: اِبْسِم رَبِ َك اْلَعِظيِم{ َفَسبِ حْ 

رين يقولون املعىن أقسُم، فــ }ََل{ زائدٌة الشيخ:  احلمُد هلِل، }َفََل أُْقِسُم ِبََواِقِع النُُّجوِم{ هذا عنَد املفسِ 
بني }َفََل أُْقِسُم ِبََواِقِع النُُّجوِم{ هللُا ت ا للرَّدِ  على املكذِ  عاىل يقسُم ِبا شاَء، يقسُم ابلنُّجوِم للتَّأكيِد، أو أَّنَّ
( َوِإنَُّه لََقَسٌم َلْو تـَْعَلُموَن َعِظيٌم{، 75وابلشَّمِس والقمِر وأبشياٍء كثريٍة كما تقدَّم، }َفََل أُْقِسُم ِبََواِقِع النُُّجوِم )
نَّ هذا القرآَن كرمٌي }ِإنَُّه َلُقْرآٌن َكرمٌِي{ }ِإنَُّه َلُقْرآٌن َكِرمٌي{ هذا جواُب القسِم، هللُا أقسَم ِبواقِع النُّجوِم على أ

 فيه اخلرُي الكثرُي والربكُة واهلدى.
}ِف ِكَتاٍب َمْكُنوٍن{ هو مثَبٌت، هذا القرآُن مثَبٌت }ِف ِكَتاٍب َمْكُنوٍن{ وهو اللَّوُح احملفوُظ كما قاَل تعاىل: 

وقاَل تعاىل: }َوِإنَُّه ِف أُمِ  اْلِكَتاِب َلَديـَْنا َلَعِليٌّ َحِكيٌم{ فهذا ( ِف َلْوٍح ََمُْفوٍظ{ 21}َبْل ُهَو قـُْرآٌن َمَِيٌد )
القرآُن نفُسه هذا القرآُن مكتوٌب ِف اللَّوِح احملفوِظ }ََل ََيَسُُّه ِإَلَّ اْلُمَطهَُّروَن{ َل َيسُّ الكتاَب املكنوَن إَلَّ 

اللَّوُح احملفوُظ وهو الَّذي َل َيسُّه إَلَّ املطهَّرون، ليَس املراُد أنَّ املطهَّرون، والصَّحيُح أنَّ املراَد ابلكتاِب هنا هو 
هذا القرآَن َل َيسُّه إَلَّ املطهَّرون، كما استدلَّ كثرٌي من أهل العلِم هبذه اآليِة مثَلا على حترمِي مسِ  املصحِف 

ومل يقْل سبحانه تعاىل: "املتطهِ رون" }ََل للُمحِدِث، حترمُي مسِ  احملِدِث للمصحِف، واملطهَّرون هم املَلئكُة، 
 ( تـَْنزِيٌل ِمْن َربِ  اْلَعاَلِمنَي{79ََيَسُُّه ِإَلَّ اْلُمَطهَُّروَن )

بني من القرآِن هو 81}أَفَِبَهَذا احلَِْديِث أَنـُْتْم ُمْدِهُنوَن ) بُوَن{ حظُّ املكذِ  ( َوََتَْعُلوَن رِْزَقُكْم أَنَُّكْم ُتَكذِ 
بُوَن{. التَّكذيُب،  وبئَس احلظُّ، }َوََتَْعُلوَن رِْزَقُكْم أَنَُّكْم ُتَكذِ 
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-( َوأَنـُْتْم ِحيَنِئٍذ تـَْنظُُروَن{ يعين: إذا بلَغِت الرُّوُح احللقوَم وهو احللُق 83قاَل هللاُ: }فـََلْوََل ِإَذا بـََلَغِت احْلُْلُقوَم )
( َوأَنـُْتْم 83 خروِجها }فـََلْوََل ِإَذا بـََلَغِت احْلُْلُقوَم )عنَد خروِج روِحه تبلُغ ذلك املبلَغ عندَ  -حلُق اإلنسانِ 

ِكْن ِحيَنِئٍذ تـَْنظُُروَن{ أهُل امليِ ِت حوَله ينظروَن ولكنَّهم َل يبصروَن، يقوُل تعاىل: }َوََنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْنُكْم َولَ 
ُتْم َصاِدِقنَي{ يعين: لو كاَن كما  ََل تـُْبِصُروَن{ النَّاُس َل يروَن املَلئكَة، لكنَّ امليِ تَ  يعلُم هبم، }تـَْرِجُعوََّنَا ِإْن ُكنـْ

ُتْم َغرْيَ َمِديِننَي ) ( 86تقولون أنَّه َل بعَث، فهل تستطيعوَن ردَّ الرُّوِح ورجعها إىل جسِدها؟ }فـََلْوََل ِإْن ُكنـْ
ُتْم َصاِدِقنَي{.  تـَْرِجُعوََّنَا ِإْن ُكنـْ

بنَي، وهذه أحواُل النَّاِس عنَد املوِت ِف مثَّ ذكَر أحواَل األمواتِ  ، ثَلثة: ُمَقرَِّبنَي وأصحاب اليمنِي واملكذِ 
 القيامِة الصُّغرى وقد ذكَر هللاُ القيامَة الكربى ِف أوَّل السُّورة، وذكَر القيامَة الصُّغرى وهو املوُت ِف آخرِها. 

قوَن املذكوروَن ِف أوَّل السُّورِة }فـََرْوٌح َوَرْْيَاٌن َوَجنَُّت نَِعيٍم{ نعيٌم }فََأمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبنَي{ وهم السَّاب
( َفَسََلٌم َلَك ِمْن 90وجنَّاٌت ورْياٌن ورزٌق من هللا تعاىل ورائحٌة طيِ بٌة، }َوأَمَّا ِإْن َكاَن ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي )

 َأْصَحاِب اْلَيِمنِي{
ِبنَي الضَّالِ نَي }َوأَمَّا ِإْن َكاَن ِمَن  ِبنَي{ وهذا هو الصِ نُف الثَّالُث وهم األشقياُء }َوأَمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَكذِ  اْلُمَكذِ 

ُم هلم هو اجلحيُم، النَّار املتَّقدة، نعوُذ 92) َم، فضيافُتهم وما يُقدَّ يٍم{ النـُُّزُل: الضِ يافُة، كما تقدَّ ( فـَنُـُزٌل ِمْن َحَِ
 ر، }َوَتْصِلَيُة َجِحيٍم{.ابهلل من النَّا

}ِإنَّ َهَذا هَلَُو َحقُّ اْلَيِقنِي{ هذا أتكيٌد هلذه األخباِر، إنَّ ما أخرَب هللُا به حقُّ يقنٍي َل مريَة فيه، مثل ما أنَّك 
 تلمُس هذا الشَّيَء وتراه بعيِنك وتلمُسه بيِدك، أمٌر يقيينٌّ.

َسبِ ْح اِبْسِم َربِ َك اْلَعِظيِم{ سبحاَن رّبِ  العظيم، سبحاَن رّبِ  العظيم، ملا ( فَ 95}ِإنَّ َهَذا هَلَُو َحقُّ اْلَيِقنِي )
َم نظرُي هذه اآلية ِف   )اجعُلوها ِف ركوِعكم(: -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -نزَلْت هذه اآليُة قال الرَّسوُل  كما تقدَّ

فنقوُل: سبحاَن رّبِ  العظيم، سبحاَن رّبِ  العظيم، سبحاَن رّبِ   هذه السُّورة }َفَسبِ ْح اِبْسِم َربِ َك اْلَعِظيِم{
 العظيم.

 
 )تفسُْي السَّعديِ (

القارئ: بسِم هللِا الرََّحِن الرَّحيِم، اْلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، والصََّلُة والسََّلُم على نبيِ نا حممٍَّد وعلى آِلِه 
َفََل } ِف تفسِْي قوِل هللِا تعاىل: -رََحُه هللُا تعاىل-الرََّحِن السَّعديُّ وصحِبِه أمجعنَي، قاَل الشَّيُخ عبُد 

 { اآلايِت:أُْقِسُم ِبََواِقِع النُُّجومِ 
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أقسَم تعاىل ابلنُّجوِم ومواقِعها أي: مساقِطها ِف مغارِِبا، وما ُْيِدُث هللُا ِف تلَك األوقاِت، ِمن اْلوادِث 
الَِّة  َعِظيٌم{ لى َعظمِتِه وكربايِئِه وتوحيِدِه مثَّ عظََّم هذا املقَسَم بِه، فقاَل: }َوِإنَُّه َلَقَسٌم َلْو تَ ْعَلُموَن عالدَّ

ا كاَن القسُم عظيًما؛ ألنَّ ِف النُّجوِم وجرايَِنا، وسقوِطها عنَد مغارِِبا، آايٌت وِعرٌب َل َيكُن حصُرها.  وإَّنَّ
وأمَّا املُقَسُم عليِه، فهَو إثباُت القرآِن، وأنَُّه حقٌّ َل ريَب فيِه، وَل شكَّ يعرتيِه، وأنَُّه كرمٌي أي: كثُْي اخلِْي، 

ا ُيستفاُد ِمن كتاِب هللِا وُيستنَبُط منُه. غزيُر العلِم،  فكلُّ خٍْي وعلٍم، فإَّنَّ
}ِف ِكَتاٍب َمْكُنوٍن{ أي: مستوٍر عن أعنِي اخللِق، وهذا الكتاُب املكنوُن هَو اللَّوُح احملفوُظ أي: إنَّ هذا 

 أِل األعلى.القرآَن مكتوٌب ِف اللَّوِح احملفوِظ، ُمعظٌَّم عنَد هللِا وعنَد مَلئكِتِه ِف امل
وُْيتَمُل أنَّ املراَد ابلكتاِب املكنوِن هَو الكتاُب الَّذي أبيدي املَلئكِة الَّذيَن ينزَُلم هللُا لوحيِه ورسالِتِه، 

 وأنَّ املراَد بذلَك أنَُّه مستوٌر عن الشَّياطنِي، َل قدرَة َلم على تغيْيِِه، وَل الز ايدِة والنَّقِص منُه واسرتاِقِه.
}ِف أُمِ  اْلِكَتاِب{ [، 22]الربوج: }ِف َلْوٍح ََمُْفوٍظ{املعىن األوَُّل أظهُر للشَّواهد لشواهد القرآِن كقولِِه: الشيخ: 
 القوُل األوَُّل أظهُر أنَّ املراَد ابلكتاِب املكنوِن اللَّوُح احملفوُظ.[، 4]الزخرف:

 
اْلُمَطهَُّروَن{ أي: َل َيسُّ القرآَن إَلَّ املَلئكُة الكراُم، الَّذين طهََّرهم هللُا تعاىل ِمن القارئ: }ََل ََيَسُُّه ِإَلَّ 

اآلفاِت، والذُّنوِب والعيوِب، وإذا كاَن َل َيسُُّه إَلَّ املطهَّروَن، وأنَّ أهَل اخلبِث والشَّياطنَي َل استطاعَة 
ِه، دلَِّت اآليُة بتنبيهِ  ها على أنَُّه َل جيوُز أْن َيسَّ القرآَن إَلَّ طاهٌر، كما ورَد بذلَك َلم وَل يداِن إىل مسِ 

 اْلديُث، وَلذا قيَل أنَّ اآليَة خرٌب ِبعىن النَّهي أي: َل َيسُّ القرآَن إَلَّ طاهٌر.
بِ  العاملنَي، }تَنزيٌل ِمْن َربِ  اْلَعاَلِمنَي{ أي: إنَّ هذا القرآَن املوصوَف بتلَك الصِ فاِت اجلليلِة هَو تنزيُل ر 

نيويَِّة، وأجلُّ تربيٍة رَّبَّ ِبا عباَدُه، إنزاُلُه هذا القرآَن، الَّذي قد  ينيَِّة والدُّ الَّذي يرّبِ  عباَدُه بنعِمِه الدِ 
ارَيِن، ورحَم هللاُ بِه العباَد رَحًة َل يقدروَن َلا شكورًا.  اشتمَل على مصاحِل الدَّ

ويعلُنوُه ويدعوا إليِه ويصدُعوا بِه، وَلذا قاَل: }َأفَِبَهَذا اْْلَِديِث َأنْ ُتْم  وممَّا جيُب عليهم أْن يقوُموا بهِ 
ُمْدِهُنوَن{ أي: أفبهذا الكتاِب العظيِم والذ ِكِر اْلكيِم أنتم تدهنوَن أي: ختتفوَن وتدلِ سوَن خوفًا ِمن 

ا يليُق أْن يد اهَن ابْلديِث الَّذي َل يثُق صاحُبُه اخللِق وعاِرهم وألسنِتهم؟ هذا َل ينبغي وَل يليُق، إَّنَّ
 منُه.

وأمَّا القرآُن الكرمُي، فهَو اْلقُّ الَّذي َل يغاِلُب بِه مغاِلٌب إَل َغَلَب، وَل يصوُل بِه صائٌل إَلَّ كاَن العايل 
 على غْيِِه، وهَو الَّذي َل ُيداَهُن بِه وَل ُُيتَ َفى، بل ُيصدَُع به ويُعَلُن.
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بُوَن{ أي: َتعلوَن مقابَلَة منَِّة هللِا عليكم ابلرِ زِق التَّكذيَب والكفَر وقولُُه: }َوََتَْعلُ  وَن ِرْزَقُكْم َأنَُّكْم ُتَكذِ 
لنعمِة هللِا، فتقولوَن: ُمِطْران بنوِء كذا وكذا، وتضيفوَن النِ عمَة لغِْي ُمسديها وموليها، فهَلَّ شكْرُُت هللَا 

 إليكم ليزيدَكم ِمن فضِلِه، فإنَّ التَّكذيَب والكفَر داٍع لرفِع النِ عِم تعاىل على إحسانِِه، إْذ أنزَلُه هللاُ 
 وحلوِل النِ قِم.

 { اآلايِت: }فَ َلْوَل ِإَذا بَ َلَغِت اْْلُْلُقومَ 
 أي: فهَلَّ إذا بلَغِت الرُّوُح اْللقوَم، وأنتم تنظروَن احملتَضَر ِف هذِه اْلالِة، واْلاُل أانَّ َنُن أقرُب إليهِ 

 منكم بعلِمنا ومَلئكِتنا، ولكْن َل تبصروَن.
ُتم تزعموَن، أنَّكم غُْي مبعوثنَي وَل حماَسبنَي وجمزينَي. ُتْم َغْْيَ َمِديِننَي{ أي: فهَلَّ إذا كن ْ  }فَ َلْوَل ِإْن ُكن ْ

ُتْم َصاِدِقنَي{ وأنتم تقرُّوَن أنَّكم عاجزوَن عن رد ِ  ها إىل موضِعها، فحينئٍذ تُرجعوَن الرُّوِح إىل بدَِنا }ِإْن ُكن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -إمَّا أْن تقرُّوا ابْلقِ  الَّذي جاءَكم بِه حممٌَّد  وإمَّا أْن تعانُدوا وتُعَلَم حاُلكم وسوُء  -َصلَّى اَّللَّ

 مآِلكم.
 { اآلايِت:قاَل هللاُ تعاىل: }فََأمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبنيَ 

بنَي الضَّالِ نَي، ِف أوَِّل السُّورِة ذكَر هللُا تعاىل أحوا َل الطَّوائِف الثََّلِث: املقرَّبنَي، وأصحاَب اليمنِي، واملكذِ 
 ِف داِر القراِر.

مثَّ ذكَر أحواََلم ِف آخِرها عنَد اَلحتضاِر واملوِت، فقاَل: }فََأمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبنَي{ أي: إذا كاَن 
نَي إىل هللِا املتقر ِبنَي إليِه أبداِء الواجباِت واملستحبَّاِت، وترِك احملرَّماِت واملكروهاِت امليِ ُت ِمن املقرَّب

 وفضوِل املباحاِت.
}فَ { َلم }َرْوٌح{ أي: راحٌة وطمأنينٌة، وسروٌر وِبجٌة، ونعيُم القلِب والرُّوِح، }َوَرْْيَاٌن{ وهَو اسٌم جامٌع 

ٍة بدنيٍَّة، ِمن أنواعِ  املآكِل واملشارِب وغِْيمها، وقيَل: الرَّْياُن هَو الطِ يُب املعروُف، فيكوُن ِمن  لكلِ  لذَّ
 ابِب التَّعبِْي بنوِع الشَّيِء عن جنِسِه العامِ .

}َوَجنَُّة نَِعيٍم{ جامعٌة لألمَريِن كليهما، فيها ما َل عنٌي رَأْت، وَل أذٌن مسَعْت، وَل خطَر على قلِب بشٍر، 
 وَن عنَد اَلحتضاِر ِبذِه البشارِة، الَّيت تكاُد تطُْي منها األرواُح فرًحا وسرورًا.فيُبشَُّر املقرب

َزنُوا }ِإنَّ الَِّذيَن قَالُوا رَب َُّنا اَّللَُّ مثَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ ن َزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمََلِئَكُة َأَلَّ خَتَاُفوا َوََل تَْ كما قاَل تعاىل: 
ُتْم ُتوَعُدوَن )َوَأْبِشُروا اِبجْلَنَّةِ  نْ َيا َوِف اآْلَِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي 30 الَّيِت ُكن ْ ( ََنُْن َأْولَِياؤُُكْم ِف اْْلََياِة الدُّ

 [32-30]فصلت: ( نُ ُزًَل ِمْن َغُفوٍر رَِحيٍم{31َأنْ ُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَُّعوَن )
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نْ َيا َوِف اآلِخَرِة{ أنَّ هذِه البشارَة املذكورَة، هَي البشرى وقد ُفسِ َر قولُُه تعاىل: }ََلُمُ   اْلُبْشَرى ِف اْْلََياِة الدُّ
نيا.  ِف اْلياِة الدُّ

وقولُُه: }َوَأمَّا ِإْن َكاَن ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي{ وهم الَّذين أدَّوا الواجباِت وترُكوا احملرَّماِت، وإْن حصَل 
ِض اْلقوِق الَّيت َل ختُِلُّ بتوحيِدهم وإَياَِنم، ف ُيقاُل ألحِدهم: }فَسَلٌم َلَك ِمْن منهم التَّقصُْي ِف بع

َأْصَحاِب اْلَيِمنِي{ أي: سَلٌم حاصٌل لَك ِمن إخواِنَك أصحاِب اليمنِي أي: يسلِ موَن عليِه وْييُّونَُه عنَد 
ِت والبليَّاِت والعذاِب، ألنََّك ِمن أصحاِب وصوِلِه إليهم ولقائِهم لُه، أو يُقاُل لُه: سَلٌم لَك ِمن اآلفا

 اليمنِي، الَّذين َسِلُموا ِمن الذُّنوِب املوبقاِت.
بُوا ابْلقِ  وضلُّوا عن اَلدى. ِبنَي الضَّالِ نَي{ أي: الَّذيَن كذَّ  }َوَأمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَكذِ 

م تصليُة اجلحيِم الَّيت تيُط ِبم،  يٍم َوَتْصِلَيُة َجِحيٍم{ أي: ضيافُتهم يوَم قدوِمهم على رِبِ  }فَنزٌل ِمْن َحَِ
ِة العطِش والظَّمِأ  }يُ َغاثُوا ِبَاٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس وتصُل إىل أفئدِِتم، وإذا استغاثُوا ِمن شدَّ

 [29]الكهف: ْرتَ َفًقا{الشََّراُب َوَساَءْت مُ 
}ِإنَّ َهَذا{ الَّذي ذكَرُه هللُا تعاىل، ِمن جزاِء العباِد أبعماَِلم، خْيِها وشرِ ها، وتفاصيِل ذلَك }ََلَُو َحقُّ 
اْلَيِقنِي{ أي: الَّذي َل شكَّ فيِه وَل ِمريَة، بل هَو اْلقُّ الثَّابُت الَّذي َل بدَّ ِمن وقوِعِه، وقد أشهَد هللاُ 

م ذائقوَن لُه مشاهدوَن ْلقيقِتِه عبادَ  ُه األدلََّة القواطَع على ذلَك، حَّتَّ صاَر عنَد أويل األلباِب كأَنَّ
 فحمُدوا هللاَ تعاىل على ما خصَّهم بِه ِمن هذِه النِ عمِة العظيمِة، واملنحِة اجلسيمِة.

نا العظيِم، وتعاىل وتنزََّه عمَّا يقوُل الظَّاملوَن وَلذا قاَل تعاىل: }َفَسبِ ْح اِبْسِم رَبِ َك اْلَعِظيِم{ فسبحاَن رب ِ 
 واجلاحدوَن علوًّا كبْيًا.

 واْلمُد هلِل ربِ  العاملنَي َحًدا كثْيًا طيِ ًبا مبارًكا فيِه.
 ُتَّ تفسُْي سورِة الواقعِة.

 انتهى
}ِف ِكَتاٍب َمْكُنوٍن{ ابملراِد به أنَّ أحسَن هللُا إليكم شيَخنا ورضَي هللُا عنكم إذا فسَّْران قوَله تعاىل: طالب: 

 القرآَن مكتوٌب ِف اللَّوح َمفوٌظ، أَل يكون فيه شبهٌة لألشاعرة أنَّ كَلَم هللِا قدمٌي؟
 اللَّوُح احملفوُظ قدمٌي؟ هل اللَّوُح احملفوُظ قدمٌي؟ َل، هم ما يقولون..الشيخ: 
 َل، ليس بقدميٍ  طالب:
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ملصطلح عنَدهم؟ القدمُي هو الَّذي َل بدايَة له، واللَّوُح احملفوُظ خملوٌق، وإذا كاَن أيش املعىن القدمي اب الشيخ:
املكتوُب ِف اللَّوِح احملفوِظ فهو قدمٌي قدماا نسبيًّا َل قدماا مطلقاا، يعين كَلُمهم من أبعِد األقواِل عن العقل 

م هبذ يعين أنَّ قوهَلم  -تعاىل هللاُ -ا يشبِ هون هللَا ابألخرِس والشَّرع، يقولون: "إنَّ كَلَم هللِا معىنا نفسيٌّ"، إَّنَّ
 يقتضي أنَّ هللاَ أخرُس، يكوُن ِف نفِسه املعاين وَل ُيسَمُع له وَل يتكلَُّم ِبشيئٍة.

 وكيف يكوُن الكَلُم ِبشيئٍة ِف هذه احلالِة إذا كاَن كلُّه ِف اللَّوِح احملفوِظ؟ طالب:
َينُع أنَّه يتكلَُّم به عنَد إنزالِه، ما َينُع، اللَّوُح احملفوُظ شامٌل لكلِ  ما سيكوُن من هذا ما  يتكلَُّم به.. الشيخ:

 أفعاِل الرَّبِ  وأفعاِل العباِد.
 


