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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
المين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب الع

 ،، أما بعد أجمعين
القلااا السااليم الحاا  الاالن جعااد الاانق ،اوااده وساااوقه، وآماان  -رحمااه هللا تعااالى–لمااا ركاار الم لاا  

 عِرض.باألسماء والصفات، وعرف معانيها، ولهج بلكر هللا بها ودعاوه بها، ركر القلا الثان  الم  
هالا " ه ومحبتـه مدـدو والقلُب الّثاني: قلٌب مضروٌب بسياط الجهالة، فهو عن معرفة ربـّ  "فقال:  

بالنساا ة لماان ق   قاار بمااا  باا  عاان هللا وعاان رسااوله ماان األسااماء والصاافات هاالا  اااهر، وكونااه ق 
بايِّن  ق  هالا أمار   ،وق  عماد بمقتضااها ،ي حث عن المعان  الت  تضامنتها هاله األساماء والصافات 

نكة، ول ان مماا ي  سا  لاه أ  بعا  مان  ا رعرا اه عان ال تااب والساو خفاء فيه، ونتيجة  حتمياة  ت عا 
نكة مان عاماة وبعا  لاالب العلام م عِر او  عان هالا ال ااب إعر  ا أو ها ه ينتسا إلاى الساو ا كليا  ا ا 

هم، ول ان اقهتماام بماا هم اقهتمام باألحكام العملية، وهلا عمد  ليا   صحح أعماالكل ، تجد همك 
 هو أهم هو األصد.

وسابا هاله الجهالاة عادم ار ماا  الالن تسابا باارعراض  ،"قلٌب مضروٌب بسياط الجهالـة قول: "
 عن المعرفة والتعلم والتفهوم والتفقوه ف  هلا ال اب.

ه ومحبتـه مدـدو " كيا   عارف رباه، وب حاا رباه  "مضروٌب بسياط الجهالة، فهـو عـن معرفـة ربـّ
فه بربه؟! وه  و معرض  عمكا يتعلق به من أسماء وصفات الت  ت حب ه وت عرِِّ
ف  حجاب حاجز بيناه وبيناه، لاو تسا ل  "وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما ُأنز لت عليه مسدو "

فا  محايط لاالب علام تقاول: كام نسا ة مان ،ارأ اداد المعااد  مان لاالب  اأو اساتبيان    تضع اساتفتاء  
يجااة،  اام تقااول: كاام نساا ة ماان ،اارأ االصااواعق المرساالة  ماان لااالب العلاام؟ هااد العلاام؟ تعلااع لاا  النت

  َتشكوو  أ  النِّسا متفاوتة؟
 طالب: ال.

 نعم.
إرا نظاارت فاا  الجااداول فاا  بعاا  البلاادا   ضااعو  جااداول الاادرو  مااع بعاا  ماااوت  در  فاا  

لفقاه والحاديث؟ ،ليلاة ماوة أكثر أ،د، كم نس ة ما يتعلاق بالتفساير بالنسا ة لادرو  ا  ،األسبوع م علنة
ا،  م هله النس ة القليلة من درو  التفسير ها  مجارد ،اراءل علاى الشايل، والشايل  سامع إ  رد  جد 

دراسااة التفسااير علااى الوجااه الاالن ين  اا ، والوجااه الالوااق فباايكن كلمااة ةامضااة و ق  أو انحوباا   خعاا   
ا، وق ه  أ  مثد هلا ق ي    -جدك وعال–بكالم هللا   ناسا؛ أل  القرآ  أهرف ال الم، كاالم ،ليلة جد 

 فين    أ    عنى به أكثر من كالم النا . ،-جدك وعال–هللا 
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ت خاال  كاالا هاا ء ماان التفصاايد وهاا ء ماان وبااهنعاام كااالم النااا  ،ااد  كااو  فيااه نااوع و ااو  وبيااا ، 
 ، مرته من ، رب؛ أل  بع  ال الم ف  بع  العلوم تجن  الثمرل وأن  ما تحتاج إلى تعا وعنااء

 فعلينا أ  نهتم باألهم.
هُ  َدُأ ل ُتُدر كـــــــــــــَ ــُ ِّّ  ا ـــــــــــ ِّّ  اُلُمهـــــــــــــ  اُلُمه  ــ   َوبـــــــــــ

 
  ِّ ات ه  ــَ ــ     وا َراَ  فــــــــــــــــ دّ    الــــــــــــــــ ــَ  َوقــــــــــــــــ

د إلااى هللا   ماان  اام فومر اااته، و ق  -جاادك وعااال–هاالا إرا أردنااا أ  نساال  العربااق األ،اارب الموصااِ
وعرفناا  ،لنها ة ق ه ء، معروفوأمضى فيه عشرات السنين، وف  ا ،سل  لربق ا  علا فيه علم ا

وفا  النها اة  ،وسا عين سانة -درو  المشاا ل–يترددو  على الدرو  ف  اليوم مارتين  اال    اناس  
ا» :ه ء، ل ن لن   حَرموا ما جاء ف  حديث أب  رر  ق ُُ ييـه  علمـً سـه    ،َمن سَلَك طريًقا يلـَتم 

 الت صيد الصحيح، وسلوك المنهج الصحيح. ل ن ال الم على ،«َطريًقا إ َلى الج ة   به َّللا  َله
وأهد العلم وهم  ضعو  وبرسمو  العرق لع قات المتعلمين تجدهم  ضعو  المتو  المعرو،ة ف  

و را  ،كاد  فا  بلاده، وبجعاد للعالاا الع قاة األولاى كالا، والع قاة الثانياة كالا،  قار و  كالا  ،بلدانهم
 ا إلى العلم المعروق والمعمول به عندهم.انتهوا  قر و  كلا، وهكلا يتدرجو ؛ حتى  صلو 

  كافياة ابان الحاجاا فا  ةيار هاله الابالد مثاد الاِورد عنادهم، تفارك  إوللل م تعجباو  حينماا   قاال:  
وأ ِ يفوا إليها، ال افيج  نس ة ل افية ابن الحاجا؛ ألنه   قرئ كافية ابن الحاجا، ل ن   ،لها أ نا 

ن  عرفهااا عناادنا؟ الم لحااة ارعااراب مااا ت عااَرف عناادنا إق باساامها، ،ااد  عرفهااا جيااد  مضااى، م لحااة  ،مااَ
ل اان جيلنااا مااا مشااوا عليهااا، و،ااد ن ساا  مااا مشاا  عليهااا، ماان يباادأ اليااوم باألجروميااة،  اام القعاار،  اام 

 كلا؟ 
فااالتنظيم، واحااد ماان العااالب أو ماان العلماااء اأ  المشاااهير أول مااا باادأ بااااالمقرِِّب  قباان عصاافور 

 أحد  خعر على باله؟  هو،ركبه إليه، في ،كبير حِفظه و،رأه على هيل
 طالب: ...............

 سعودن نعم بالسعود ة. 
 طالب: ...............

ا لعالاا العلام، كثيار مان لا الب العلام إرا تخاركج  ق، أنا أ،ول: أ  رسم العربق أو المنهج مهام جاد 
و را  ،تجده يتخ ط بهله المناهج ،احتيج إليهف  كليٍة هرعية ما ينت ه أنه لالا علم إق إرا تخركج و 

ينساى لاا علام، هالا إرا تو ا  خماا سانوات حصد على درجة النجا   كف ، وهلا ماا   خارِِّج لا
 كد ه ء يرجع عام .

ع، و،اال: " قد َقمش ُشبًها م ن الكال  الباط "   قول: ش" ،مش  عن : جماك ع مان هناا "قمـ   عنا : جماك
َ ه، وبع  العلمااء ش، و را روبا  ففاتِّش، ماا معناى هالا؟ إرا كتبا    وهناك ه   قاول: إرا كتبا  فقماِّ

ا و فااتِّش فاكتااا كااد هاا ء ق  فوتاا  وبضاايع علياا ،  اام إرا أردت الروا ااة  مااا ت حاادِِّ  بكااد مااا  ،نقااِِّ
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،مكش  وجمع ، ل ن ق  فوت  ه ء ف  أول األمر؛ ألن  ،د تظنه اليوم ليا بلن بال،  ام يتباين 
 هم المهمات.ل  فيما بعد أنه من أ 

 و را روب  أو حدك   ففتِّش.     ،-جمِّع كد ه ء–إرا كتب  فقمِّش 
ا ماان ال ااالم ال الاد. تجااده  ساامع كلمااة ماان هاالا، وكلمااة ماان  به  ا أو ،مااش هاا  به  ش هاا   قاول: هاالا ،مااك

ومان راك وبكتاا وب علاِِّق  -فيما  ظناه وبحسا ه-راك،   خل على الرادن فاودل، وعلى اأمدن فاودل 
 بما  ظنه يرد على أهد الحق.        وبفر 

اأجن: هو المت ير بعول الم  ث، تعرفو  الماء إرا لال م  ثه ساواء  كاا    "وارتوى م ن ماٍ  آجن"
 ما ت ير؟  أمت ير ي صير أصفر، إرا هرب  من برميد ماء  ،ف  األرض أو ف  إناء يت ير

 طالب: ..............
، وكا  النا     متيسرل مثد اليوم. لم ت ن شربو  منه وهو آجن؛ ألنه األمور هلا ما مكث لوبال 

ن مــاٍ  آجــن" بااه  صااير  ت تو اا ا عبااد الاارحمن إرا حكاام الو ااوء ماان الماااء اأجاان، أناا   ااا أباا "مــ 
 أصفر ك نه ن قاعة حناء مثد ماء بئر بضاعة.

 طالب: ..............
لو وء به، ون ِقل  ال راهة عان ابان  جود ا عمعلق ا أو بنجاسة؟ إرا ت ير من لول المكث بارجما
 سيربن، ت فرِِّق بين المت ير بنجاسة والمت ير ب يرها.  

 ما ينفعه وق   فيده، وق   تيه بعاوٍد  ستفيد منه. "غير طائ  وارتوى م ن ماٍ  آجن"
 جادك –والعجيج: رفع الصوت، وتجا ر إلاى هللا  "َتعجُّ م ه آيات الدفات وأحا يثها إلى هللا عجيًجا"

 من الهجرا  وما هو فوق الهجرا  من التحرب  والتصحي  والتععيد. -وعال
ج م ه إلـى ُم ز ل هـا ضـجيًجا" لهاا؟    "وَتض  َر م نِزلهاا أو م نزِِّ َُ َك الـكّ  ا إ َليـُ ََ   ،[44]ال حـ : }َوَأنَزُل ـَ اَر }َتبـَ

َل اُلُفُرَقاَن   األسفد؟  ، بمارا   عها ف   صير م نزِِّق   [1]الفرقان: ال ك ي َنز 
   طالب: .............

 . ما ت ت  بالتشديد؟-عزك وجد-م نِزلها بضم الميم وهو هللا 
 طالب: .............

َل اُلُفُرَقاَن  ََ ال ك ي َنز   هلا كالمه. [1]الفرقان: }َتَباَر
 طالب: .............

 ؟مارا
 طالب: .............

 صحيح. ةيرَمنِزلها؟ ق 
 .....طالب: ........
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 ق ق.
ج م ه إلى ُم ز ل ها ضجيًجا مما يسومها تحريًفا وتعطياًل " تعج وتضج امما   عنا  مان فعلاه  "وَتض 

فت ااو  مصاادربة أو مماان  سااومها ماان الشااخق  ،ت ااو  مصاادربة أو ممااا  سااومها ماان سااومه إ اهااا
 اللن  سومها تحربف ا من الم حرِِّف ومن الم ععِّد.

 طالب: .............
 م.نعه بسب 

التحرباا  أصااله: حاارف الشاا ء عاان وجهااه، وت يياار مساااره إلااى ةيااره سااواء  كااا  هاالا الت يياار فاا  
اللفظ أو ف  المعنى، وهناا يا لَكر التحربا  والتصاحي ، التحربا : بت ييار الحاروف، والتصاحي : 

 عناا  عنااد العسااكرن وةيااره فاايمن ألكفااوا فاا  هاالا ياالكرو  هاالا  ،ت يياار الشااكد، مااع أنهمااا متااداخال 
ك،   حرِِّفو  األلفاظ كما أنهم   حرِِّفو  المعان ، وهلا مان ماورو هم عان اليهاود والنصاارك كالل  ورا

لوا وةيكروا؛ ألنهم است حِفظوا فلم  حفظوا، وبق  القرآ  سالم ا من هله األوصاف الت  ه   حركفوا وبدك
فاااا  المعااااان  ماااان المبتدعااااة ماااان ا ،الت يياااار والتبااااديد بالنساااا ة للحااااروف لجهميااااة والمعتزلااااة و   ح رِِّ

 وةيرهم.
 طالب: ............

ج" " هااله أساااليا أدبيااة، واباان ال اايم عنااده ماان هاالا الشاا ء ال ثياار؛ ولاالل  تجااد علااى كالمااه وَتضــ 
ا سالسة كالم األدباء، وهلا اللن جعد كالماه ياروج عناد لاالب العلام أكثار   ،لالول ونضارل وأ ض 

ت ه تجد الش ء العجيا من هلا.   من ةيره، تقرأ ف  الفواود أو بداوع الفواود   أو ةيرها من ك 
 طالب: ............

ق علياه ،سام ا تت لمأجهو على أسا  أنه تجربد، جركد منها  ل ان ماع رلا  ماا  ،مع أ  هالا ماا ي وافاَ
 است شِكد.  

ا وتعطــياًل " وهااو الفاارا ، فتقااول: ِجيااد  عالااد  عناا : لاايا فيااه  ،التععيااد ماا خور  ماان الععااد "تحريفــً
مارا  صير معناه؟ الحال  العالد   مكان توجيهاه  ؟اسمه االحال  العالد   الية، ومن  عرف كتاب  ح

 على معن ى صحيح؟ 
 طالب: ............

 كتاب اسمه الحال  العالد. 
 طالب: ............
 ما له عال،ة. ،ق ق، بعيد كد ال  عد 

، نحد هله المشكلة  وعالد؟ تنا،  حالٍ  أليا فيه أوق 
 لب: ............طا
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  ف  الم ععِّد، ل ن هالا بعاد ماا نحاد المشاكلة التا  معناا، هام ،االوا: التععياد مان الععاد وهاو خل
ومااالح بعااد تاالها لشاا ء  بحااالٍ  ولااياوعالااد،  الفاارا  والِجيااد العالااد مااا ق حليااة فيااه، وهاالا حااالٍ 

 . ا ٍ 
 طالب: ..............

 ظم من الحلية، تعرف؟عالد ما فيه حلية، وحال  ما فيه ما هو أع
 طالب: ..............

بعاا  النساااء ال شاارل أفضااد  أق يوجااد ماانماان الحليااة،  لاايا ،ق ق الحااال والما اا  والمسااتقبد ق
 من الحلية؟

 طالب: ..............
 .انتهيناخالص 

 طالب: ..............
 ه.ل د،

 طالب: ..............
 ق، ل ن مشكلتنا.

 .طالب: .............
 الِحل  ق ق، الِحل  عرا،  من الِحلة.

 طالب: ..............
 أ،رب ما  كو  إلى األدب.

 طالب: ..............
د.أ  ما ودنا و  ،ما فهم    ن فصِِّ

 طالب: ..............
 ؟ما هوالتحرب  معروف، وأما التععيد ف

 طالب: ..............
علاى ماا يلياق  -جادك وعاال–ععيد الصفات عادم إ  اتهاا هلل ، ل ن بالنس ة لتال وب    انتهينا منهالفرا   

 هلا م ععِّد. ،بجالله وعظمته
 طالب: ..............

 و،صٍر؟
 طالب: ..............

 نعم.  
 وهنا ف  المعنى. ،لعد التحرب  هناك ف  اللفظ ،"ويولي معانيها تغييًرا وتبدياًل "
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 طالب: ..............
  ول" واوبن."ي :ف  لاء ،"ويولي" ق

 طالب: ..............
؟ ه  ف  لاء المعبوعة الت  مع .  ي ول معانيها ت يير ا وتبديال 

 طالب: ..............
فا  لااء التا  ها  النساخة التا  معا : يا ول، ماا النساخة التا  معا   :هلا اللن نقوله نحن،  قول

 أن ؟
 طالب: ..............

 ما  ضر أ  ت تا على نسخت  أن . 
 االت يير جزو ، والتبديد كل ، الت يير جزو  ت قى أصاد ال لماة ماع أناه    يار حرفا   "غييًرا وتبدياًل ت"

  وهكلا، ل ن التبديد لل لمة كلها أو للجملة كلها. اوبترك حرف  
  عاد للحاق ماا اساتعاع  ، عن  بدق  من أ    عد للعدو ما استعاع "قد أعد لدفعها أنواًعا م ن الُعد "

ه ودفعاه،  من ،ول وما ُن  قاول:  -جادك وعاال–هللا وا أوتا  مان ،ادرل لاردِِّ َتَطُعُتُِّ مـ  ا اسـُ ُِّ مـَ وا َلهـُ دُّ }َوَأعـ 
 وسي ت  أ  الجهاد نوعا : ،[60]األنفال: ُقو ٍة 

نا .  نوع  بالبيا ، ونوع  بالسال  والسِّ
نا  ه ماا مور  أ    عااد في عااد لهاالا الجهاااد ع دتااه كمااا أناا ،وجهاااد البيااا  أعظاام ماان جهاااد السااال  والسااِّ

 لجهاد األعداء ما استعاع من ،ول.
 طالب: ..............
 ق ق، أنا ،ل  هكلا.

 طالب: ..............
 العكا.  ،ق
 والقوانين جمع ،انو  وهو مارا؟ ما هو القانو ؟  "ها ضروًبا م ن القوانينوهّيأ لر ّ  "

 طالب: .............
ع إليهااا فاا  النظااام، ونظااام كااد هاا ٍء بحساا ه، و  أكثاار مااا ت سااتعَمد فاا  القااوانين الح  ميااة التاا  ي رجااَ

هنااااك فاقحت اااام وهااا  اصاااعالحها واساااتعمالها فااا  القاااوانين الو ااا ية صاااار ح يقاااة ع رفياااة، و ق 
ا االقاانو  فا  العاا   ،،وانين هرعية، وفيها ،وانين عندكم ابن ج زن االقاوانين الفقهياة  وفيهاا أ ضا 

 قبن سينا.
 .......طالب: ......

 نعم؟
 طالب: .............
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 ،وانين بدعية؟ 
   طالب: .............

ه.    ه  أنظمة وأهياء  سير عليها من أراد أ  يت عها، وت و  م لكفة إما لبيا  الحق أو لردِِّ
  عن : أنواع ا، الضرب، والنوع، والقسم، والصن  ألفاظ متقاربة. "ها ضروًبالر ّ  "

 طالب: ...........
 َمن هو؟

 طالب: ...........
 من؟

 طالب: .............
فمان أرادهاا يرجاع  ،دقيقاة باين هاله األلفااظ اق ق، الفروق الل وبة ألب  هالل العسكرن أبدك فرو،ا  

 إليه.  
 الت  ه  آ ات الصفات؟  "وإذا ُ عي إلى تحكيمها"

 طالب: .............
 ق، هو  حت م إلى القوانين.

 .آ ات الصفات وأحاديثها الت  تقدم ال الم فيها "تحكيمها  وإذا ُ عي إلى"
 طالب: .............

ن القـوانين" عن : لرد النصاوص  "هاهّيأ لر ّ  "مارا؟    التا  ابتادعوها وابت روهاا وأخالوها  "ضـروًبا مـ 
  عن مراجعهم.

 طالب: ...........
 نحن ما نتحاكم إليها، وق ندعوه إلى التحاكم إليها.ق 

أ لــٌة لفةيــٌة ال تفيــُد شــيً ا مــن " النصااوص  "ا ُ عــي إلــى تحكيمهــا أ ــى واســتكبر، وقــال: تلــكوإذ"
 وليس  ،ع ية. ،بد ه  عندهم  نية ،"اليقين

  المتاواتر ،ععا ، والقارآ  ،ععا    فياد القعاع، هام اختلفاوا إهم  قولو :   ال تفيُد شيً ا من اليقين""
نكة   قولااو : و   تناازكل  " لــٌة لفةيــٌة ال تفيــُد شــيً ا مــن اليقــينأ"فاا  اأحاااد، هاا قء حتااى القاارآ  والسااو

القارآ   نا ،  قصاد  نياة الثباوت،  : قاولأ  ما  قادر   ،بع  من ينتسا إلى ارسالم من جهمية
ل ن  ن  الدقلة، فهو يدور حول هله الظنية للنف ، وعدم ارفاادل   ، قول: و   كا  ،عع  الثبوت 

 ة الثبوت.منها، هو ،د ق ي نادع ف  ،ع ي
 طالب: ...........
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معناهااا أنهااا  نيااة بمااا فاا  رلاا  القاارآ   "أ لــٌة لفةيــٌة ال تفيــُد شــيً ا مــن اليقــين وقــال: تلــك"المهاام 
نكة،  قولاو :  نا  ق   فياد  هام ماا ي ناادعو  فا  كوناه ،ععا  الثباوت، ل ان  ا تو   .والمتواتر من الساو

 لعربق الثان ، فيقول:  ن  الدقلة.من لربٍق آخر إرا انسد عليهم هلا ال اب فتحوا ا
 طالب: ...........

 خالص.
  الفارض ماا  با  بادليٍد ،ععا ، إاأ  عند الحنفية حينما   فرِِّ،و  بين الواجا والفارض،  قولاو : 

وصاحك  ،-علياه الصاالل والساالم–وصاحك إلاى النبا   ،والواجا ما  ب  بدليٍد  ن ، لياا هاو  با  
صاااد،ة الِفعااار، ماااارا  قاااول  -صااالى هللا علياااه وسااالم–ساااول هللا عااان الصاااحاب  أناااه ،اااال: فااارض ر 

بفارض، لماارا؟ ألناه لايا بادليٍد ،ععا ، وبالمقاباد األماور األخارك التا  لاو  لايا ،الحنفية؟ واجا 
لنا  ما تنته . لفيها أهياء كثير  ،فصك

هاد  قبلاه  وعنادهم ماا يادل علياه العقاد هاو اليقينا  القععا ، هالا ال االم  "ال تفيُد شيً ا من اليقين"
 عا،د؟  

 طالب: ...........
 ،اعدل مستقرل وق يتفق ا نا  عليها "كفى بهم عي  ا تنا،  ،ولهم".

 هله القع يات الت  عندهم متنا،ضة، ف ي  يتنا،  القعع  مع القعع ؟ 
   طالب: .............

هاااام هااااو المشااااكلة مااااا هاااا ؟ المشااااكلة أناااا  لااااو مشااااي  علااااى المياااازا  الاااالن مشااااى عليااااه النااااا  كل
وأردت أ   ،واحت ماا  إليااه ،منضاا ط يزبااد وباانقق وبرتفااعب لااياانضاا ع ، ل اان لمااا تاا ت  بمياازاٍ  

 .انض ط ل  ه ء أبد  ي فلنت حاكم النا  إليه 
 طالب: ...........

يادع  ارساالم؟ ماا معناى ارساالم؟ مسالم و را  وقمن أساساه بالاد، أنا  مسالم،   ،ال الم من أوله
أعر اااه علاااى عقلااا ! وهااام يااارو  فااا  هااايوخهم  ،وله ،لااا : أنظااارجااااءك األمااار مااان هللا ومااان رسااا

ونظااراوهم ودمالوهاام ياارو  عناادهم ماان التنااا،  الشاا ء ال ثياار الاالن ق   مكاان  اا عه وق إتقانااه، 
 كف  لالا العلم أ   قرأ ف  الموا،  وهر  والموا،ا ، وبارك كيا  التناا، ، وهام يارو  أ  هاله 

 ،وانين  ابتة ق تت ير وق تتبدل.
ق  ،ق با د أ  تحصاد الفرو،اات والعجاواا فا  فروعاه االالن ق  كاو  مرجعاه ومصادره  ابتا    الش ء

ب د، إرا كا  كد  يرك نفسه هو ارمام، فهد ترك أ  الرادن   قلِِّد اأمدن أو العكا؟ كاد واحاد إماام 
 الدنيا مثد راك. ،دروعقله  ،ح جة برأسه

 طالب: ...........
 هللا المستعا .
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ه األماور التا  و اوحها مثاد الشاما،  عنا  كيا  كاالم رب العاالمين المصاو  مان  عن  مثد هل 
عاال  ممان تزعماو  أنهام الحكمااء؟!  أواللن ت فكد هللا بحفظه ترده بقاول فاال    ،الزبادل والنقصا 

 ،-هلا المعظكم-وف  النها ة وف  آخر األمر يندم، وبقول: ليتن  وليتن  أموت على دين العجاوز 
 ما رجع. ،  األهعرن رجع عن ،وله،  قول: قإستمر األت اع، وب قال لألهعربة: ومع رل   

 طالب: ...........
 هلا مقتضى كالمه إرا كانوا  حت مو  ف  اأ ات إلى مقدميهم ور وسهم.            

ع قـد اتذـك التأويـ  ُج ـة يتتـر   هـا مـن مواقـ ،أ لٌة لفةيـٌة ال تفيـُد شـيً ا مـن اليقـين  وقال: تلك"
ــرآن ــُّ  ة والقـ ــها  السـ صااارف ال اااالم عااان  ااااهره إلاااى اقحتماااال  :،صااادهم بالت وباااد ،الت وباااد ،"سـ

 المرجو ، هم  قولو : لمقتضيه.
   طالب: .............

 هلا الت وبد عندهم، و،د   حتاج إليه، متى؟ 
هااو  حتاااج إلااى معرفتااه؛ لياارد علاايهم، ل اان مااا عناادك ،ااول راجااح ومرجااو  فاا  كلمااة احتجاا  إلااى 

 الت وبد المرجو  فيها؟ 
   طالب: .............

رف ال ااالم عاان  اعنااد التعااارض، فالمقصااود أ  هاالا الت وبااد هااو الاالن ساال وه صااار دياادن   لهاام صااَ
اَي  ااااهره، والت وباااد فااا  النصاااوص: ماااا يااا ول إلياااه ال اااالم مثاااد ت وباااد الر باااا  ــَ يـ َكا َتُأو يـــُ  ُرَُ  }هـــَ

ه: التفساااير، القاااول فااا  ت وباااد العبااارن وةياااره معناااا هوالت وباااد المعناااى الااالن ي رباااد  ،[100]يوســـ :
  كلا،  م يلكر أ،وال المفسربن من الصحابة والتابعين وةيرهم.  -جدك وعال –،وله

 تعرفه أن ؟ ،تعرف كتاب االَفسر 
 طالب: ...........

 تعرف ل عاته؟
 طالب: ...........

  العاراق فا  مجلادين ناا،ق، وفا  االَفسر  هر  ابن جن  على دياوا  المتنبا ، الع عاة األولاى فا
 سوربا ل ِ ع ف  خما مجلدات على أل  صفحة، والمتنب   قول: ابن جن  أعرف بشعرن من .

 طالب: يع ي معاصر له.
واالَفسار  بمعناى: التفساير، َفسار ال االم  عنا : تفسايره،  ،نعم معاصر، المقصود أ  هلا الحاصاد
 ومنه الَفسر معروف اللن هو ال ش .

 .........طالب: ..
نة: ما ي تقى به دو  السال  نة، الج  وُ  ُج ة« ،ج   .-جدك وعال-ي تقى به من علاب هللا  »والد 

 التور : نوع من أنواع ما ي تقى به.   "ُج ة يتتر "،ال: 
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األدلااة النصااية التاا  ت فحمهاام وت لجمهاام هااله مثااد  "يتتــر   هــا مــن مواقــع ســها  الســُّ  ة والقــرآن"
نااةالسااهام علااى ،لاا نكة  ،وبهم، فالت وبااد اتخاالوه ج  وهاالا علااى ساابيد –إرا أ،بااد السااهم ماان ال تاااب والسااو

 به. ىو عوه أمامه يتق -التنزول
 ".وجع  إثبات صفات ذي الجالل تجسيًما وتشبيًها يدد به القلوب عن طريق العلِّ واإليمان"
نكة باا نهم م   "وجعــ  إثبــات صــفات ذي الجــالل تجســيًما" مة وحشااوبة صاافو  أهااد السااو  ،شاابِّهة وم جسااِّ

لج عاان ساالوك مساال هم، إرا ،يااد: هاالا م شاا كه،  رو  السااو ، وأناا  ةياار مااتمكن وعااارف، هبلااتق فلااني نفااِِّ
 و  الرعاع عن ات اع المنهج الحق بوصفه بهله األوصاف.فه م  صدِّ 

ــِّ واإليمــان"   أول مااا يبااد و  ،وهااله لربقااة المبتدعااة "وتشــبيًها يدــد بــه القلــوب عــن طريــق العل
م    ، والقلوب تنفر من هله ال لمة.ا  شوهو  الخصم؛ لينفِِّروا منه ،بد دخول المنا رل،   سمونه م جسِّ
مخلااوق، فالتجساايم إ  ااات الجساام والتجساايم: أ  ي ثباا  هلل جساام ا يتضاامن أو  حتااون علااى مشااابهة ال

ة، أ بتاوا هلل جسام ا، والتجسيم أول من بدأ به فئة  من الرواف ،   قاال لهام: السابئي  ،-جدك وعال  –هلل
وجعلوهاا م شاِبهة  لهاا أو مثلهاا، ياد  كياد المخلاوق،  ،وأ بتوا هلل جميع الصفات الموجودل ف  المخلوق 

رج  ووجاااه  كوجاااه المخلاااوق، وأ بتاااوا لاااه جمياااع ماااا عناااد المخلاااوق، و،اااال بعضاااهم: أعااالرون  مااان الفاااَ
رج واللحياااة، نسااا ل هللا العافيااا نسااا ل هللا  -هللا المساااتعا - ،ةواللحياااة.  عنااا  تاااورع عااان إ  اااات الفاااَ

 الث ات.    
   طالب: .............

 السبئية؟
 طالب: .............

 مارا فيه؟ 
 طالب: .............

 السالمية؟
 طالب: .............

 موجودل، ِفرق.
 طالب: .............

   صاحا القوت، تعرفه؟ إق، السالمية مت خرل، ،الوا: 
 طالب: .............

 القوت، ،وت القلوب من هو؟ 
 طالب: .............

 مجلدين وما ت ععينا اسمه.
 طالب: .............
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 من ت ليفه، خام أن ، هارك.
 طالب: .............

 لو ةيرك ما ،ل  له هلا ال الم.
وهااو ماان السااالمية، وال تاااب أصااد اإحياااء علااوم الاادين   ،المهاام ،ااوت القلااوب ألباا  لالااا المكاا 

 فيه كالم ليا، ول ن ق   عَتمد عليه، تعرف اإحياء علوم الدين ؟ ،  ستفاد منه أ  وب مكن
 طالب: .............

 السلوك   سمونه؛ ألنه أصد لإلحياء.
 طالب: .............

 ه.نإماتة علوم الدين  سمو 
 طالب: .............

ل، ومتوساط،  ،ما له تحقيق وم ختصار، الم نا  عان حماد  له تخربج أحاديث،  ال ة تخااربج: معاوك
 األسفاِر ف  األسفار الص ير هلا.

 طالب: .............
 السالمية نعم.

ر  أ  هاو عاادل الخصام إرا أراد  "تجسيًما وتشبيًها يدد به القلوب عن طريـق العلـِّ واإليمـان" ي نفاِِّ
 وص  خصمه بوصٍ  ي نفِِّر منه،  م بعد رل   صد العربق بينه وبين ةيره، خالص.

  مان "  صير ما فيه، أصد النظر ف  المو وع والتلقِّ به القلوب عن طريق العلِّ واإليمان  يدد"
 هلا الشخق خالص.

ألاااك  فااا  الحاااديث الضااا ي ، و،اااد أخااله بحروفاااه مااان كتااااب هاااخق بحروفاااه، ماااارا  اأعاارف واحاااد  
ل ق أنصااح بقااراء ،  فعااد؛ حتااى مااا   قاارأ كتاااب األصااد؟ مااارا ،ااال؟ حاالكر منااه فقااال: أ نااه صااوف 

 ك ت ه.
   طالب: .............

 على كد حال هللا  عفو عنكا وعنه. 
 طالب: .............

 هللا المستعا .
 طالب: .............

 خاف العالب. اق، ل ن إرا صار صوفي  
ُ َ ا   ب َضاَعٍة ُمُزَجاٍة   ، عن : ،ليد ال ضاعة  "ُمزجى البضاعة" وال زالا  اعتارف  ،[88]يوس : }َوج 

 فسه ب نه م زجى ال ضاعة من علم الحديث. على ن
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وهاو   ،-علياه الصاالل والساالم–الماورو  عان محماد    "ُمزجى البضاعة م ن العلِّ ال افع الموروث"
 ؛-علياه الصاالل والساالم–هاو الماورو  عان النبا   ،العلم الح يق  اللن جاءت النصوص بمدحاه

 أل  العلماء ور ة األنبياء.
به والجـدال والمـرا  ألنبيـا ، لك ـه ملـي ٌ الموروث عن خاتِّ الرس  وا" فاذرا خاال  ،"بالشـكَو والشـُّ

هاو  ،وكلماا تقادم ارنساا  فا  العلاا وال حاث والقاراءل  ،،ل ه من ،اال هللا، و،اال رساوله، القلاا إنااء
نكة  ر مان الشاكوك ف سعى لمدء هلا القلا، فذرا فر  مان ال تااب والساو ماا الالن  حاد محلهاا؟ ماا ر كاِ

 جدال والمراء.  والشو ه وال
لعة الجه  والتجهي " أل  ال الم الحق مبنا  علاى أصاٍد حاق، مبنا   ؛"خلَع عليه الكال  الباط  خ 

  إرا ما ب ن  على أصد. اعلى دليد، فذرا خال عن الدليد صار تخ ع  
لعة الجه  والتجهي "  وهاو-فذرا جِهد َجهكد ةياره؛ ألناه يارك أ  ةياره  "خلَع عليه الكال  الباط  خ 

جاهاد، هايل ارساالم ابان تيمياة علاى علماه وهاو  -ق ي وافقه ف  المبادأ، وق يتفاق معاه فا  أصاوله
 بحر  من بحور العلم وةيره من العلماء ر م  بالجهد، لمارا؟ 

 اياع  فهاو ،بشا ء لايااللن ما تتفق معه فا  ها ء أو فا  ها ٍء  ساير  جازم با   الالن عنادك 
 و، ، فهو جاهد م جهِّد.  

مة وم شاابِّهة، والتجساايم  "ر فــي أذيــال التكفيــر ألهــ  الحــدي فهــو يتعثــ" لمااارا؟ ألنااه دعاام أنهاام م جسااِّ
 فقد كفر، كما ،ال أهد العلم. ،كفر، ومن ه كه هللا بخلقه

هاله نتيجاة حتمياة؛ ألنا   "والتبـديع لهـِّ والتضـلي  ،فهو يتعثـر فـي أذيـال التكفيـر ألهـ  الحـدي "
و  ب دلاٍة مثاد الشاما، ل ان أنا  ت رباد أ  تضاع حاواجز باين اختل  معهم ولم توافقهم، وهام  ساتدل

، ل ن ، وق تفيد كلا وكلااوق تفيد  قين   ،فو ع  الحاجز األكبر أنها  نية ،النا  وبين هله األدلة
ل مبتدعاة، لماارا؟ ألنهام خرجاوا عان القاانو   الك بعد رل  اللن  عتمدها من أهد القرآ  والحديث  ا 

ل وهم المبتدعة، نس ل هللا العافية.  رمتن  بداوها وانسلك لمقابد "اللن اعتمدته أن ، وبا الك  " هم الض 
 الصاون ف  حاهيته على الجاللين مارا  قول؟

 طالب: .............
وَلن   :من أصول ال فر،  قول الصاون ف  حاهيته على الجاللين ف  تفسير ساورل ال ها   }َوال َتقـُ

ٌ  َذل كَ  ُ   *  َغًدال َشُيٍ  إ نّ ي َفاع  اَ  َّللا  ،اال: وق  جاود الخاروج عان  ،[24-23]الكهـ : إ ال  َأُن َيشـَ
نكة، و،اول الصاحاب ؛ أل  األخال بظاواهر النصاوص مان  الملاها األربعة ولاو خالفا  ال تااب والساو

 أصول ال فر.
،  ام   عا،اَ  م   عا،اا علاى ا بماا هاو أهاد منهاا،  اهله المس لة استدراج،  قول كلمة ما ي لقا  لهاا بااق 

بسا : سا حا  ربا  األسافد،  الثانية ب هد منها إلى أ   صد إلى هلا الحد، إلى أ   قاول بشار المرِِّ
   قوله.   هلا ما ي تصوكر أ  عا،ال  


