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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

(32) 
 1كشف عورات غالة الصوفية

أن القبد  مدل مال أامددلل : اأن ممددل تقدهد  ))قدل  المللدف غ دهلل ا  لد   :الحمد    االصدالة االمدالل عردو راددو  ا 
فَدالَ }فمد  مدا امعدو ا مدا فادو جلهللد  بدل ، ابمدل أنبدهلل بد  ع د  ت مد   ال ار جلرية عري ، فدال يمدهع ع د  ال دول االهللجدل ،

 ((ما قل  بذلك ت، اق  أفهللمت كشف عوار [99:ا عهللال] {يَْأَمُا َمْمهلَل اِ  ِإالَّ اْلَهْوُل اْلَ لِاهلُلانَ 
 :الحم    االصالة االمالل عرو راو  ا  ابق 

واحلق أن هذه  اننقذوالت لحذأن أن ل ذون ًانذذىن ي اذ  . قل عنه نقالً طويالً ن فيفالزال الشيخ رمحه اهلل يسوق كالم ابن اخل
 :فممىن سطر . إىل السنة احملضة ب الاحوفبىنيف  به يدرس ويقرر، فإنه كالم حسن مجيل ويرد ًن زاغ 

إي واهلل ًذىن دام أن  ((أن القب  مل مال أاملل ال ار جلرية عريد ، فدال يمدهع ع د  ال دول االهللجدل : اأن ممل تقده  )) 
جيذ  أن ي ذون ئىنـفذذىن . فإنذه ال يسذقع عنذه اخلذوف والر ذىن  -أي الذدنيىن  -اإلنسىنن يرتدد نفسه يف صدر  وجتري عأيه أح ىنم الدار 

ذذذَر ال} . وكذذذل ًذذذن ادعذذذو ااًذذذن ف ذذذو  ىنهذذذل بذذذىنهلل. را يذذذذىن  ذذذىنف عهابذذذه وير ذذذو رمحاذذذه ِ ًَن  ًَ   ذذذَر الأَلذذذهو فَذذذاَل يَذذذ ن وا ًَ   ًَِو أَلذذذهو إوالَل ال َقذذذو م  أَفَذذذ
ذذر ونَ  ىنسو فقذذد لالعذذ  بذذه  فمذذن ادعذذو ًذذن هذذفال  الحذذوفية أنذذه وصذذل لدر ذذة ااًذذن وأنذذه أًذذن  ىننذذ  اهلل (. 99: ااعذذراف){ اخل 
وهلذها يذهكر يف القحذة سذوا  صذ ال أو ال فإتذىن  ات . فال يزال اإلنسىنن بني اخلوف والر ذىن  حذخت جذرل الذرو  ًذن ا سذد. الشيطىنن
، "ب ذد ب ذد ب ذد"فج ذل يقذول " يىن أبذال لذل ال إلذه إال اهلل"اإلًىنم أمحد يروى أنه نىن حضرله الوفىنة   ل ابنه يأقنه ويقول  أن –ً   

يذذىن بذذ  لذذد "، لذذىنل "يذذىن أبذذال إت كنذذال ألقنذذب ولقذذول ب ذذد ب ذذد"حذذخت إنذذه ئشذذ  عأيذذه ابنذذه وفذذىنق صذذدر ، فأمذذىن أفذذىنق ًذذن  شذذياه لذذىنل 
فذال يذزال اإلنسذىنن  شذو عأذو . ، ي ذ  حذخت لفذىنرق الذرو  ال ذدن"ف نذال ألذول لذه ب ذد ب ذد عرض يل الشيطىنن ولذىنل فاذ  يذىن أحيمذد،

ف ذها اذىن لالعذ  بذه الشذيطىنن يف عقذول ب ذي الحذوفية ولذ أ . نفسه وير و رمحة ربذه حذخت ًذىن داًذال أح ذىنم الذدار الذدنيىن  ىنريذة عأيذه
 ((.ما قل  بذلك تف عوار اق  أفهللمت كش))ولىنل . ابن ئطي  ًن هه  انقىنلة أن لنس  إىل مجىنعاه

عردو أامدلل الهدوة ااالادد،لعة، إ   (فيبهدو)أن القبومية ال تمهع عا القب  مل عه  اعرم مل ل  امل عري  : اتقده ))
لم يمدهع  لدك عدا ا تبيدل  االصد يهيا االشدا ا  االصدللحيا، امدا قعدم أتد  قد  ندهللو مدا رى القبوميدة إلدو ف دل  الحهلليدة 

إلددو أامددلل ا ا يددة المب اليددة بقالالددف ا نهلليددة، فاددو كددلفهلل ال محللددة، إال مددا اعدددهللا  عرددة، أا رأفددة بإاددهلا القبوميددة اال ددهللاو 
فصلر مقدوهلًلل، أا مج وتًل، أا مبهللادًمل اقد  انددرع فدل عهرد ، أا لحهد  غشدية، ارت دك ع د  أامدلل القهد ، ا هللدز ع د  الدمييد  

م عأذذذو ائذذذاالف ط قذذذىنملم ااربذذذم   لسذذذقع عذذذن م  ن م عأذذذيًذذذراد  أن انذذذ ((االمقهللفدددة، فدددذلك ندددلرو عدددا المردددة م دددلرى لرشدددهلليقة
أن الشيخ ن ه لزلة ئطرية ك ذرية ولذم في ذىن هذفال  الزنىندلذة وهذ  اعاقذىندهم أن ال  وديذة  ذ حفظ م اهللذ وانقحود . الوا  ىنت والا ىنليف

ِ لويَذَب ال َيقوذني  َواع   د  َربَلَب حَ }لسقع عن ال  د إ ا بأغ ًرل ة ً ينة حخت إتم ليسادلون بقوله ل ىنىل  فج أذوا حذخت ( 99: احلجذر){ ختَل َي
إ ا بأذذذغ السذذذىنلب در ذذذة اليقذذذني سذذذقطال عنذذذه : ولذذذىنلوا.  أوهذذذىن  ىنيذذذة دنيويذذذة وليسذذذال  ىنيذذذة ئذذذرول الذذذرو  ًذذذن ال ذذذدن وانذذذوت لأغىنيذذذة و 

اهلل سنشذذر  كاذذىنب  وهذذها ال دذذب ًذذن أعظذذم فذذالالت الحذذوفية يف بذذىنب ال  وديذذة ول أذذه بأغ ذذم أننذذىن بذذإ ن. الوا  ذذىنت ودذذ د احلقيقذذة
ال  ودية لشيخ اإلسالم رمحه اهلل يوم ا م ة القىندم ولد ل رض هلها ان   عند الحوفية وهو زعم م أن انر  لسقع عنذه ااح ذىنم لذو 
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

وال . بأغ در ة ً ينذة فىنلحذ ين أن أح ذىنم القذوة واالسذاطىنعة ًذىن داًذال بىنليذة ًذام ن في ذىن وي قذل ويقذدر فذإن ااح ذىنم  ىنريذة عأيذه
أذذم أنذذه دذذ يد إال ب ذذد ًولذذه ف يذذف  يال واإلدذذ ىنل الذذهي  كذذر  ااو اهن و  ذذه أن الشذذ يد . ع عذذن أحذذد ً مذذىن بأغذذال در اذذهلسذذق

 ف  ذذم هلذذم النذذه  "اسذذ ن أحذذد فإلذذىن عأيذذب نذذه وصذذديق ودذذ يدان: يقذذىنل أنذذه لذذد سذذقعد فىننقحذذود  ذذنو الشذذ دا  كقولذذه 
 . بىنلش ىندة وهم ب د   ي أغىنهىن

نذه ئذرل ًذن ربذق ال  وديذة لفضذىن  احلريذة إىل  ذري هذه  ًذن ال  ذىنرات انزئرفذة انسذجوعة أًذن زعذم هذها و وهه  ااًذور يقذول  
. ف ذذذه  صذذذن ة هذذذفال  الحذذذوفية يزئرفذذذون القذذذول وي  ر ذذذون ال ذذذالم وال يقذذذول  ذذذها إال ًذذذن اعذذذاال  عأذذذة أو لو ذذذة عقأيذذذة أو كذذذىنن ً  ذذذذىن

 .د والرا ن أتىن عأة عقأيةوان سم عرف ىن عندي بهات ا ن  وال أظن أنه انرا
اما قعم اإلشهللال عرو ال رف ادو يقرم مهلملتام امه ارهللم ع   ا  بغيهلل الوال الم    ما قو  الهللادو  لدرو ))

امدا امعدو أتد  . فهد  بدل  بغ دز مدا ا  ا  عري  اارم فاو ندلرو عدا المردة، امدا امعدو أتد  يقدهللل مدل قدل  رادو  ا  
اأتاددم عرددو مددل ا يموتددون اي دددم لاددم، بغيددهلل الددوال مددا قددو  ا  اقددو  راددو  لددرو ا  عريدد   يقددهللل مددل  ال رددف ام هرددبام،
  .((اارم فه  بل  بغ ز ما ا 

ذن زعذم"وافن أن انفلف رمحه اهلل عأو عأذم بشذط ىنت الحذوفية انذه أكنذر ًذن لذول  ذن زعذم"، "ًو ذن زعذم"، "ًو فذدل " ًو
دعىنوى ال أذذم فذ. ولذذد لحذدى رمحذه اهلل إلبطىنلذذه. ًذذن ادعذو هذذه  الذدعىنوى ال ريضذة ةعأذو أنذه ي أذذم أنذه لذد و ذذد يف انناسذ ني لأحذوفي

َ ن ذذونَ }ل اهلل ل ذذىنىل و ىنلغيذذ  بىنطأذذة فذذإن ًذذن احمل ذذم لذذب ذذ  ر وَن أَيَلذذىنَن يذ  ذ  ذذىن َيش  َر ضو ال َغي ذذَ  إوالَل الأَلذذه  َوًَ ذذن  يفو السَلذذَمىنَواتو َواا  ًَ { ل ذذل  اَل يَذ  أَذذم  
انذه ال ي أذم الغيذ  إال اهلل، ال ي أذم ًذىن ي ذون يف  ذد " أنذال كذىن ب"ال أم بىنلغي  فقل له مبذل  فيذب  وكل ًن ادعو( 56: النمذل)

ذذىنَ ا لَ  }إال اهلل  ًَ ذذو   روي نَذف  ذذىن لَذذد  َر َحذذىنمو َوًَ ذذىن يفو اا  ًَ روي نذَ إونَل الأَلذذَه عون ذذَد   عوأ ذذم  السَلذذىنَعةو َويذ نَذذذْزل  ال َغي ذذَم َويَذ  أَذذم   ذذىن لَذذد  ذذ   َ ذذًدا َوًَ سو َِْي    ذذو  بوذذ ف 
ف ذه  اسذادراكىنت ًنذه رمحذه اهلل عأذو . ف ه  اىن ائاص به ل ذىنىل وفذن بذه عذن ئأقذه( 43:لقمذىنن){ أَر ٍض ََت وت  إونَل الأَلَه َعأويم  َئ وري  

 . دط ىنت الحوفية
ئذرى ًسذِلة الفراسذة ًسذِلة أ .((اف عرو ألو   كهللتلهللل، اليس  لك ممل امي ل  فل شدل « ال هللااة»ا))مث إنه لذىنل 

بذه، أل ذم  لذب بىنلان يذه عأذو أن الفراسذة بذىنب  ل ذىنىل اهلل انه نىن  كر ادعىن  ب ض م لأغي  وأن ر  لب ورد  وأن  لب اىن  ذاص 
، وال أنذه كشذف "ًأ ة يفلىنهىن ب ي النىنس فيسادلون بقذراـن ااحذوال عأذو أًذر ًذىن ف ذ  نذوا ًذن  كذىن  ئذىن " :والفراسة ه . آئر

فذذ  ي . ولذذد وصذف  ذذىن ب ذي ال أمذذىن  كىنلشذىنف   رمحذذه اهلل. الفراسذذة ً روفذة. دعيذه الحذذوفية ًذن ع ذذىنراملمأو إحيذىن  أو  ذذري  لذب اذذىن ي
ي ذ  دد ذه نفسذه يقذم يف نفسذه ان ذ  بنذىن  عأذو لذراـن " لقد كىنن فيمن كىنن ل أ م حمد ون" ولد لىنل . النىنس ي ون ًأ مذىن حمد ذىن

. يأ مذون ويقذذم يف نفوسذ م ويقذم ً ذ  ًذن ان ذذىنت الحذ ي ة ف ذه  هذ  الفراسذذة احملذد ني الذهين"  فذإن ي ذن ًذن أًذذر ف مذر"ً ينذة، 
أًذىن ًذن لذهرا بىنلفراسذة ليذدع  عأذم الغيذ  كمذىن نسذمم أحيىننذذىن أن فذالن يقذول وهذو يف لأسذه فذالن ًذن النذىنس اهن يف ذل كذها وكذها، 

ذذ  ًذذن ا ذذن  ذذ   ًذذنالً مبذذىن  -هذه  ليسذذال ًذذن الفراسذذة يف دذذ    وهذذها لذذيو ًذذن عأذذم الغيذذ  بذذل الشذذ ىندة،  . جيذذريإال أن ي ذذون لذذه ـر
ففذرق بذني فراسذة . ي   لىنزف بذىنل الم ىنًاخ ط ىنوإًىن أنه ي ون ًا وك. كمىن لو أئ   أحد  ىنلو عند  لب الشخص مبىن يقم عند 

ن ذة ًذن اهلل . ال. اذىن يطأذ  بىنلذدرس وحيحذل بىنل سذ فىنلفراسذة ليسذال . وادعذىن  عأذم الغيذ  نذىنس يفلىنهذىن ب ذي ال هذ  ًأ ذة ًو
 . ويافىنولون في ىن ولد لحي  ولد جطئ
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

االدوفيدف االا ايدة د اأشدلر إلدو لد لت    مدةآيدة الق اما قعم أن لد لت  قلالمدة بصد لت  د ايشديهلل فدل  لدك إلدو غيدهلل ))
 يقذول. هذه  كأمذة فذىن رة بذىنـرة وال يذىن  بذىنهلل .((ع  اج  اله يمة، فادو اردولل قلالد  بللالهللوتيدة اااللدحدلل، ا لدك ك دهلل ال محللدة

ذىن يقذم لذه ًذن . لىنـمة بحفىنله ي   كِلىن لسامد ًن صفىنت اهلل صفىنت اهلل  فيزعم هها الزاعم ان ووس أن ًذىن يقذم لذه ًذن عأذم ًو
حذذل يف انخأذذوق، كمذذىن  واحلأذذويل هذذو ًذذن زعذذم أن اهلل  ((هللددذا ارددولل))فقذذىنل . لذذد لىنًذذال فيذذه لذدرات و ذذري  أتذذىن صذذفىنت اهلل 

حذل يف  ذول ذىنىل عذن لذوهلم عأذًوا ك ريًاذ  ذ ابذن ًذرأ أن الالهذوت جتسذد يف النىنسذوت وأن اهلللىنلال النحىنرى يف حذق انسذين عيسذو 
. و  يقذذل بذذهلب ًذذن انناسذذ ني لزسذذالم إال زنىندلذذة الحذذوفية. ف ذذه  ًقىنلذذة احلأوليذذة وأمجذذم أهذذل اإلسذذالم عأذذو كفذذرهم.  سذذد انسذذين
 يقول لىنـأ م 

 َحَأأ ذنىن بدنذىنحنن روحىنن و  أنىن ًَن أهوى وًَن أهوى أنىن
 و إ ا أبحرلذَه  أبحرلذَنذىن فذإ ا أبحرلذَ  أبحرلذَه  
َع أَذذو َربُّ  ذذم   أَنَذذىن} ويسذذوون لذذول فرعذذون . خمىنط ذذذىن نفسذذه" ًذذىن يف ا  ذذة إال اهلل"ويأذذ و أحذذدهم ا  ذذة ويقذذول  : النىنزعذذىنت]{ اا 

لغذذري  لذذب ًذذن الرتهذذىنت الذذر لقشذذ ر هلذذىن اابذذدان ويقذذف هلذذىن دذذ ر . فقذذىنل هذذه  انقىنلذذة يقولذذون كذذىنن ً ذذهورًا انذذه حذذل فيذذه اهلل [43
ل ذذن لذذو لحذذد بذذهلب ال حذذمة والاوفيذذق واهلدايذذة وأن ًذذىن ححذذل لذذه كذذىنن باوفيذذق اهلل . م الشذذيطىننيقولذذون لذذوالً عظمذذذىن سذذو ه هلذذ. الذذرأس

ف ذل ًذىن حيحذل لزنسذىنن . ب أنذه حذق انذه ًذن فضذل اهللفذال دذ -وعحماه ي   د   ئأقه اهلل فيذه ًذن الاوفيذق وال حذمة واهلدايذة 
 .لىنل هها ًن فضل ريب. ًن لوفيق ولدرة وَت ني و ري  ًن فضل اهلل

إتاددل غيددهلل م روقددة فهدد   ددلهللو قددو  ال صددلـر د ال مدد،ورية د فددل : اتقدهدد  أن ا رااك كراددل م روقددة، امددا قددل )) 
ئذذىنلق   وال دذذب أن اهلل .  ىنطأذذة وهذذ  دعذذوى أن ااروا   ذذري خمأولذذةهذذه  ًذذن انقذذىنالت ال.(( الممددي ، ا لددك ك ددهلل بددل  الق دديم

ذر]{ َدذذ   ٍ  ك ذلْ  َئذذىنلوق   الأَلذه  }. كذل دذذ   وهذها ًذذن احمل ذم الذذهي َتسذب بذذه فيذذدئل يف لفذل كذذل دذ   مجيذذم ًفرداملذذىن، وال [54: الًز
أًذىن أهذل احلذق واإل ذىنن في أمذون . ولون  ه  انقىنلةيقول بقدم ااروا  إال الفالسفة الهين لىنلوا بقدم ال ىن  وئأود ال ىن  هم الهين يق

هلذها لذىنل . ان اهلل ل ىنىل هو ااول فأيو ل أه دذ   وهذو اهئذر لذيو ب ذد  دذ   . أن كل ًىن سوى اهلل حمدث وكل د   يزول
 ذىنن النحذىنرى النسطورية هها نس ة إىل نسذطور وهذو أحذد ك ((اما قل  أتال غيهلل م روقة فه   لهللو قو  ال صلـر ال م،ورية))

ذن سذذنة ف ينمذىن رفذذم عذن م اال. حيذم ولذذم بذني النحذذىنرى افرتالذىنت واسذذ ة ذن لسذذطنطني ًز  433م ب ذد رفذذم انسذين بذذذ433فذذط ىند ًز
الشذذذركية ًذذذن احلأذذذول والاجسذذذد  م ورسذذذم عقىنـذذذد بذذذولو446انىنفذذذول سذذذنة عذذذىنم وعقذذذد هلذذذم لمذذذم يقذذذىنل لذذذه لمذذذم نيقيذذذة يف لركيذذذىن يف ا

أ ذذون كمذذىن لذذىنل ابذذن القذذيم، يأ ذذن ب ضذذ م ب ضذذذىن والانأيذذم و ذذري  لذذب، مث عقذذدوا . صذذىنر النحذذىنرى لفرلذذوا يف  لذذب اعمذذم بذذني العذذن ًو
ب د  لب عدة لىنًم أئرى لمم يف ااس ندرية ولمم يف أنطىنكيذة و ريهذىن ولفرلذوا وكذىنن ًذن بذني هذه  الفذرق النسذطورية، وهذ  ًذن 

فمذن لذىنل أن ااروا   ذري خمأولذة فقذد . ف ذها لذد دذىنبه لذوهلم. رو  انسين -م الرو  ف فال  يقولون بقد. الفرق اار و كسية انشرلية
 .فىنهو لول النحىنرى النسطورية يف انسين وهها كفر بىنهلل 

هذذها يشذذ ه ًذذىن  ((إن شدديًال مددا لدد لت ا  عدد  اجدد  اددل و فددل القبدد ، اقددل  بددللدبقي  عرددو ا  فهدد  ك ددهلل: امددا قددل ))
ذذن زعذذم أن اهلل أ ذذزا  وأب ذذىنض فقذذد كفذذرسذذ ق ًذذن لذذىنل أن صذذفىنت اهلل  لذذه  ات ال  فذذىنهلل . ًن ذذىن دذذ   حذذىنل يف ال  ذذد فقذذد كفذذر ًو
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فمذذذن . لذذذيو كمنأذذذه دذذذ   فذذذىنهلل . لشذذذ ه الذذذهوات وال لفاقذذذر صذذذفىنله ب ضذذذ ىن لذذذ  ي كمذذذىن لفاقذذذر صذذذفىنت انخأذذذولني ب ضذذذ ىن لذذذ  ي
ن حىند فإنه لد عرض نفسه لأ أ ة  .اعاحم بىنلسنة والقرآن سأم ًو

ن كالل ا  ليس بم روى اال ال ٍّ فل م روى، اأت  كيف مل تُردل اقُدهللو اُا دف، فادو لد ة ا  عد  اجد ، االههللآ)) 
بجميك أاملال  ال لت  غيهلل م روى، امدا قدل  بغيدهلل  لدك فادو   اليس ال رس ما الم راس، اال الدالاة ما المدرو،  ت  

  .((كلفهلل
وأهذل السذنة ين اذون . في ىن ئأف ك ري وافرتق النىنس في ىن فرق دخت هه  ًسِلة القرآن وه  ًسِلة ك رية عظيمة دريفة  رى

ف ذو ال  ذرل عذن  . ف و كالًه كيفمذىن لحذرف سذوا  كاذ  يف انحذىنحف أو لأذ  يف اه ان أو سذجل يف انسذجالت. القرآن كالم اهلل
ال اىنبذذة . ف ذذل ال  ذذد وانسذذموا كذذالم الذذرب السذذمىنا. الذذاالوة ف ذذل ال  ذذد واناأذذو كذذالم الذذرب. ففذذرق بذذني الذذاالوة واناأذذو. كونذذه كذذالم اهلل

اأتد  كيددف مددل تُردل اقُددهللو اُا ددف، ))هذذها ً ذ  لولذذه . الاسذذجيل ف ذل ال  ذذد وانسذجل كذذالم الذرب. ف ذل ال  ذذد وان اذوب كذذالم الذرب
فذىنحلفل ف ذل ال  ذد حينمذىن يسذاهكر { مَ َبل  ه َو آيىنت  بَذيْذَنىنت  يفو ص ذد ورو الَلذهويَن أ ول ذوا ال  وأ ذ}وهلها لىنل ل ىنىل (( فاو ل ة ا  ع  اج 

فيجذذ  الافريذذق بذذني انقذذىنًني فذذإن ًذذن النذذىنس ًذذن لذذد  ذذال ظذذن أن القذذرآن لذذو كاذذ  يف . ويذذردد ف ذذو ف ذذل ال  ذذد واحملفذذو  كذذالم الذذرب
اذذوب ل نذذه يقذذىنل فذذرق بذذني ال اىنبذذة وان . هذذها  أذذع و أذذو يف اإل  ذذىنت. انحذذ ف و أذذد بىن أذذد فذذإن هذذها الذذورق وا أذذد لذذيو خمأولذذذىن

لذو اسذاجىنر بنذىن ًشذرذ ًذىن ا  وا ذل  ا.ىن ال الم ينس  إىل ًن لىنله ً اذدأفداـمذً . واحلفل واحملفو  والاالوة واناأو والسمىنا وانسموا
ذذَمَم َكذذاَلَم الأَلذذهو مث َل أَب أو  }نحذذنم لذذهد نسذذم ه كذذالم اهلل،  ر    َحذذختَل َيس  َِ و ذذَاَجىنَرَذ فَذذ ذذروكونَي اس  ذذَن ال م ش  نَذذه  َوإون  َأَحذذد  ًو ًَ  ِ ًَ ًذذىن ا ( 5: الاوبذذة){ غ ذذه  

ذىن فيقرأ، في ذون انشذرذ لذد  ذم كذالم اهلل بذنص كاذىنب اهلل إ ن هذها انسذموا كذالم اهلل ًذم أن الذهي لأفذل بذه هذو . نحنمد ندعو لىنـر
ذً . وهها سىنـغ حخت يف  ري ًىن ينس  هلل. ال  د فىنلاأفل خمأوق وأًىن انأفو  ف و كالم اهلل ل ىنىل  :ىن لو إنسىننذىن لىنلكمىن لنل دًو

َلةَ  َو  َلةو  َأط الل   خلو َمدو  ب   مو  ك ىنل  لَأو     َذ    الَيدو  ظىنهر يف الَود 
. ان ال ذالم يضذىنف نذن لىنلذه ً ادـذذىن ؛ليذل طرفذة بذن ال  ذد ددفقيل كالم ًن ههاد ليل طرفة بن ال  د وال ليذل كذالم اننشذد

نأه لو صورنىن ئع فالن وأبرزنىن  يف ورلة وليل ئع   .ًند ليل ئع فالنًو
أراد  ذذىن الأ ذذن انذذهًوم الاطريذذ  انذذهًوم الذذهي  ذذرل القذذرآن عذذن أداـذذه  ((أن الهددهللا ة المرح ددة ب عددة ا دداللة: اتقدهدد ))
ون القذذرآن ال جيذذىنوز لذذرالي م ًفاونذذة لأذذو م ولأذذوب ًذذن ي  ذذ  م دذذِتم وأتذذم يطربذذون ؤ أئذذ  أنذذه سذذيِم ألذذوام يقذذر  والنذذه . الشذذرع 

ويو د اهن ًىن  سو انقىنًىنت الر لن و عأو السمم في ذىن نذوا لذرليص ال يأيذق بذىنلقرآن . الفسىنق وهو أًر ًن   عنه بىنلقرآن كأ ون
ف ذذها هذذو انطأذذوب يف القذذرا ة أن ل ذذون دذذجية انذذه . أن يقذذرأ القذذرآن ةزونذذة ي ذذ  يسذذاجىنا فيذذه ال  ذذىن  والاذذِ ر فقذذد أًذذر . ال ظذذيم

ة فيجذ  احلذهر ًن ذىن وعذدم أًىن ًىن يف أه . أدعو حلحول االعا ىنر قىنًىنت ًسان رة ف   القرا ة انأ نة انهًًو ب ض م ًن لرا ات ًو
حذذخت ولذذو كذذىنن ًذذن انقىنًذذىنت الذذر ال لأيذذق بذذىنلقرآن فيجذذ  أن يذذاخأص ًذذن هذذها اادا  . ف ذذ  جذذرل القذذرآن ًذذن  اذذه ورونقذذه. لروجي ذذىن

قذذىنم القذذرآن فيذذرتذ هذذها اادا  ويقذذرأ لذذرا ة فأذذو لذذرأ . ولذذو ل أمذذه يرتكذذه انذذه عأذذم فىنسذذد. ويقذذرأ القذذرآن ةزونذذة بطريقذذة ال لأيذذق بذذىنلقرآن ًو
والقذذذرطه رمحذذه اهلل  كذذذر يف ًقدًذذذة . نذذىن و  ذذذام ًذذذن هذذه  القذذذرا ات الذذر لشذذذم ز ًن ذذذىن النفذذوس ولذذذد  . عىنفىننذذذىن اهلل وإيذذىنكم –عىنديذذة 

نذل هلذها لذىنل كر يف ًقدًاه لأافسري و كر ًسِلة الاطر  –الافسري وي دو أن ااًر لدأ ًو ود  كمذىن : ي  وئذالف ال أمذىن  في ذىن، ًو
نه –يو د يف انقىنرئ انحرية    .ف ىنن يو د لرا  ياقربون لأسالطني بِنواا الاطري  فهم القرطه هها  ًذىن عظيمذىن. ه ها يف ًز
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 .وصأو اهلل عأو ن ينىن حممد وعأو آله وص  ه أمج ني


