
 
 ور وأثر ذلك  مق اصد الس  

 في فهم التفسير
 للشيخ 

 آل الشيخ  عبد العزيز  بن  صالح
 -حفظه هللا تعاىل-

 غ[]شريط مفر  
 

والتفسري  بوااوريريث ة ري ت وةت فريرين  ولتريا ع اريري  الذا  رين    ريري ا 
ري   ذ وريا  ةريهللا  ل  ري  ة ري  ا  نا ري  الزما ابلتفسري   ن    ا  بّن 

 ي  ذ ريريري  ةريريريهللا  ل  ريريري  وعريريريهللا  و ذ ريريري  الريريري ب    وعريريريهللا  وك  ريريري   
ا مذ نيث  و درك مراميث وإعج زه ووهللاغتث وم  فيث  سرييتا  م تري   

ع بث و اشرح صدره حري   قبري   طوئاهب ا القرآ  مقبهللا ع يث   
 ع ى   ا القرآ .
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
ريد  َهاه الاري هي بَنريَزَل ﴿و ،رال الفرقدا  لىدع لهد ي لي دل  لىعداي   د  احلمد    الد ن  د    َوح اْلح

  ،مح ا كثريا دائما ما تتابع الىيل والنهدا  ،[1]ال هف:﴾َعَ ى َعبحدههه الحتهَت َب َوَلَح ََيحَذ ح َلث  عهَاَ  
  .ما غفل لن مح ي سهحا ه الغافىل وكى   ،ما مح  هللا جل ولال احلام و كى  

حممدد ا لهدد ي و سددلله  ددىع هللا  وأشدده  أ    ،لددهال إلدده إال هللا وحدد ي ال شددر    وأشدده  أ   
 .لىيه ولىع آله و حهه وسىم تسىيما كثريا إىل  لم ال  ن

 :أما بع 
أ  جيعىين وإايكم ممن  -وايعطي ين أقهل ،وهل اجمليب ين سأل-فأسأل  يب جل جالله 

هددا ومدددا وأ   قينددا الفدد  مددا  هددر من ،وأ  ال   ىنددا ف فسددنا  رفدد  لددد  ،هلم لمىهددمقددل اب ك 
 .ه سهحا ه جلاد كرمي، إ   ى منا كىم  التقلى يف احلياة وايماتوأ      ،بطن

وأ  جيعىدده  ، نفعددين وإايكددم سددا  سددمع أو  قددرأ مددن العىددم كمددا أسددأل  يب جددل ولددال أ   
 وأ   قيمنا لىع د نه ما أبقاان. ،حج  لنا ال حج  لىينا

لىددع صا دد  لهددادي أ  هددن لىدديهم  فيضددها هللا جددل ولددالمددن أ ددلارب الاكدد  الدد      مث إ    
وحقيقدد  العىددم هددل العىددم ب تددا  هللا جددل  ،واإلقهددال لىددع  لدد  ،وحمهدد  ت ا كدده ،سحهدد  العىددم

 ا مدن كدالم  بندا ابل دالم وال ألظدم قد    فدعال أ   إ    ،ولال وبسدن   سدلله  دىع هللا لىيده وسدىم
ك من ق وايها   فايلف   ،سىموال ألظم وال أ فع بع ي من كالم  هينا  ىع هللا لىيه و  ،جل ولال
واعو ريرياا فتري  ميسريرير  ريري  » ،ل واجتهدد  يف  لد  حددب  نديب مندده مدا كتددب هللا لدهمدلىدم ول
  .«خ ق لث

وجعدددل مدددن أ دددنال بركتددده الددد  أ  هلدددا  ،كوهلددد ا و دددف هللا جدددل ولدددال كتابددده   ددده مهدددا   
نريريزاَل الحف رحعري َ  َع ريى تريبري َرَك الاري هي ﴿كمدا قدال سدهحا ه   ،أ د ل هد ا الفرقدا  سهحا ه وتعاىل أ   

ةهَت ٌب بَنَزلحاري ه  إهَليحريَ  م بري َرٌك ﴿وكما قال جل ولال  [،1]الفرقا :﴾َعبحدههه لهَيت اَ  له حَذ َلوهَ  نَ ه ًرا
َلحبريري به  ل ريرياا انح َر ب وح وريار وا آَتتهريريثه َولهيريتريري َةا َوَ ريريَ ا ةهتريري ٌب ﴿وقددال أ ضددا جددل جاللدده  [،29]ص:﴾لهيريريدا
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 عددين كثددري  ؛وحنددل  لدد  مددن ايتايت الدد  فيهددا و ددف القددرآ    دده مهددا ك (1)﴾ ه  م بريري َركٌ بَنَزلحاريري
وفيده التلفيدق يدن  ،فيه اهل ا  و  ،وفيه شفاء القىل  ،ففيه شفاء الن و  ،اخلري ين أقهل لىيه

  .أ د هللا جل ولال أ   لفقه
أ  لدده فمدددر ن فقدددال ويف ايت دد  الددد   كددران و دددف هللا جدددل ولددال كتابددده   دده مهدددا ك وأ ددده 

َلحبريري به )سدهحا ه يف سدل ة ص  ل رياا انح َر ب وح وريار وا آَتتهريثه َولهيريتريري َةا  (ةهتري ٌب بَنَزلحاريري ه  إهَليحريَ  م بريري َرٌك لهيريدا
 عين أ  العى  من إ  ال القرآ  وجعىه مها كا أ   تد بر العهداد هد ا  (؛كي)والالم هنا هي الم 

شددأ  تدد بر القددرآ   ظددم  وهدد ا فيدده ل   ،لددلا افلهددا و  ددي  تدد كر أمث ل ،أ   تدد بروا آايتدده ؛القددرآ 
ول دن  ،فال ت كر إال بتد بر القدرآ  ،وه ا إمنا   ل  ابلت بر ،شأ  الت كر ح  التالوة ظم  ول  
دد دد ؛هللا جددل ولددال يف التدد كر ص  ص  َلحبريري به )ص أويل افلهددا  فقددال ص  ل ريرياا انح َر ب وح ويف  (،َولهيريتريري َةا

بىد    نالد ؛ت كر بع  الت بر و قهل لىع القدرآ  هدل العاقدل وهدل  و الىدبال ن   احلقيق  أ   
أ ندددده إبددددراهيم -فقيددددل لدددده  ،وقدددد  سددددال أحدددد  سددددادات التددددابع  يف ال لفدددد  ،الغا دددد  يف  لدددد 

 .ألقدل النددا  فددال  ال اهدد  :فقددال ؟مددن ألقدل النددا  ؟مدن ألقددل النددا  :فقيددل لدده -النخعدي
ولىدع أمدر  ،فمدا وجد وي إال مقدهال لىدع القدرآ  ،يولينظدروا مدن أمدر  ،ف ههلا لينظروا مدن لقىده

وأقهدل لىدع  ،ألقل النا  هل من أقهل لىدع أشدرل ال دالم ىم أ  قن  إبراهيم أ   فع   ،آصرته
ريَرت  َجحَذ  َهري  له اري ه َا َك   ره ريد وَ  ع   ريا ا  ه  ﴿ ،أشرل مقنلد وهل ال ا  ايتصرة خه ار  اْلح ته حَ  الدا

َرحضه َوَك َفَسريري  ً   جددل ولددال يف هدد ي ايت دد  هللا فحدد    [83]القنددص:﴾ا َوالحَذ عهبريرين  له حو تاقهريري َ انح
  .القرآ  لىع ت بر

ايلضددلرب الدد ن  ف    ؛وملضددلرب هدد ي اةاضددرة أآددر مددن آق  تدد بر القددرآ  لندد  أهددل العىددم
  . ق صد   فه  التفس ابع   مق صد سار القرآ  وبثر   ا الذ    :سنتناوله  هحث يف

                                                
ا ك ت اٌ  م ه ا  ٌك أ    ل ن اي (.155، و92ف عام:ا(1)  ، الشيخ قال )و ه   
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فال ن  عىم التفسري ال ش  أ ه قد  تد بر قهدل  ،أ  التفسري إمنا هل بت بر القرآ  ومعىلم
والندا  بعد   لد   قىد   ،فعىم إ ا كا  لن ي أهىي  ابلعىلم ال   نهغي تلفرها يف ايفسر ، ل 

هللا جددل ولددال لىددع تدد بر القددرآ  وجددب حينادد  أ   فىمددا حدد    ،أو  تىقدل  مددا قالدده ايفسددرو 
  القددرآ  ف ؛ليخرجددلا كنددل ي ،قهددل العىمدداء  ا دد  لىددع هدد ا القددرآ مدد  وأ     قهددل العهدداد بعا   

خيدرج وخيرج منه بق   العىلم وبق   ما فتح هللا لىدع لهد ي  ،حج  هللا الهاقي  إىل قيام السال 
مددا هددل تفندديل وبيددا  لددهع  كىمددات ايتقدد م  مددن النددحاب   ؛مندده مددن الفهددلم ومددن العىددم

 .أييت تفنيىها إ  شاء هللا تعاىل ، وه ي اجلمى ها كل أح لتابع  مما ق  ال    كوا
أو د وسدا لىميد   ،وهدا أ دتم تسدتقهىل  دو ة لىميد  ،فإ   لىم التفسري من العىلم ايهم 

وحندل  لد   ،وايندطىح ،واحلد  ث ،ىدم التلحيد لمدن  ؛يف ه ا ايسج  ايها ك يف لىدلم شدب
فإ ا  ،القرآ  هل ألظم ما  قهل لىيه ف    ؛إليه  تم حباج أولىم التفسري أ ضا  ،مما هل معىلم

 :ايفسر حيتاج إىل لىلم كثرية :وهل ا قال  ائف  من العىماء ،لىمت القرآ  لىمت الشر ع 
  َوالحتهتريريريريريري به 1حريريريريريري  ﴿ دددددد ل بىسددددددا  لدددددريب مهدددددد  ف  القدددددرآ  أ   ؛منهدددددا لىددددددم الىغدددددد)

ريريري ح تريذحقه  ريريرياَ  (إهَّنا َ َذ حاريريري ه  عري ريريريرحآًَّن َعَروهي ريريري  َلَذ ا 2الحو بهريريري ه  َا  َلَذ هريريري   3ت  (َوإهناريريريث   ه ب   ه الحتهتريريري به لريريريَد ريح
ومنهدددا الهالغددد   ،ومنهدددا لىدددم ايفدددردات ،منهدددا النحدددل :والىغددد  أقسدددام [،4-1]ال صدددرل:﴾َحتهريريريي ٌ 

 .إىل آصر لىلم الىغ  ستقراء[،اال]منها  ، قسامها الثالآ 
 من أوله إىل  ،تلحي  هللا جل ولال فالقرآ  كىه يف ،مث لىم التلحي  ال ن هل افسا

  :و ل  أ  القرآ  ،آصري كىه يف التلحي 
 ولددن  ددفاته سددهحا ه وتعدداىل ؛إمددا أ    ددل  مددا فيدده صدداا لددن هللا جددل ولددال، 

فهد ا  ،وحندل  لد  ،والااءة مدن الشدرك وأهىده ،ولما  ستحقه جل ولال من تلحي ي ابلعهادة
  .واضح   ه يف تلحي  هللا جل ولال
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  لن  سىه ولن قننهمو إما أ    ل  ما فيه صاا لن أ هياء هللا جل ولال و، 
 الد  يا مدن افحدلال يفجعدل هلدم  ؛وما جعدل هللا جدل ولدال هلدم ،فه ا صا لن أهل التلحي 

َا  الا ه َا آَما اا وََة ن اا  ريترياق ا َ ﴿والعاقه    .[18]فنىت:﴾َوَجايريح
 وهندي لدن  ،أمدر  داء الفدرائ  ؛ا وهنيداأمدر  ؛وإما أ    دل  وهدل القسدم الثالدث

ف  مددن وحدد  هللا جددل ولددال أ ددارب  ؛وهدد ا يف حقددلت التلحيدد  وم مالتده ،ا ت دا  اةرمددات
 هللا يف أمري وا تهع لن هنيه وختىص من دالي شهلته وهلاي. 

  ومدددا حيندددل بعددد  ايمدددات مدددن النعددديم  ،صدددا لدددن افمدددل  الغيهيددد وافمدددر الرابدددع
ومدددن العددد ا  والن دددال  ،لطائفددد  (2)[احلظدددل  والشدددرو ]ومدددن  ،والندددا  ومدددن اجلنددد  ،والعددد ا 
 .اء ايلح  ن وه ا ج اء ايشرك   فه ا ج ،لطائف 

ف  سل  القرآ  ال خترج لن ه ي افحلال  ؛وه ا ايعىن العام من العىلم ايهم  لىمفسر
ل ة  عدين يف السد ؛هوإمدا أ    دل  فيد ،ف ل سل ة إما أ  تتناول ه ي افقسام اف بع  ،اف بع 

 .بع  من ه ي افقسام
السن  مفسرة لىقرآ  ومهين  له.والعىم الثالث العىم ابلسن  ف   
ف  القدرآ   ؛والعىم الرابع العىم ابلفقده وأح دام احلدالل واحلدرام والعهدادات وايعدامالت

  .فيه آايت كثرية يف ه ا الها 
وهدد ا يف القددرآ  مندده  ،أحددلال النددا  فيددهلىددم اجلدد اء  ددلم القيامدد  و  ؛والعىددم الدد ن  ىيدده

  .الشيء ال ثري
  ف  هبا فهم كثري مدن آايت هللا  ؛ف لل الفقهمث لىم أ لل الفقه والعىلم ايسال ة
 الهينات.

                                                
 مل أمسعها جي ا.(2)
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إ ا تهدد  لدد  هدد ا فددإ  ايفسددر الدد ن ت ل ددت لندد ي حندديى   اسددخ  مددن هدد ي العىددلم  
ه من ال الالت والعا وملضللات السدل  وأ    ل  مستخرجا يا في ،ه نه أ   ت بر القرآ 

ر به النحاب  والتابعل  كتدا  هللا م تفيا يف  ل  سا فس   ،كما سيأيت بيا ه  ،ومقا   النل 
 جل ولال. 

 ،والتفسدري أبلابده كثدرية وفتىفد  ،هل ا فإ  ملضلرب ه ي اةاضدرة هدل ملضدلرب يف التفسدري
ددكثددري ن  ظنددل  أ  ف  ؛ت العنا دد  يف هدد ا الدد من ابلتفسددريول ددن قى دد م  عىمددل  كددالم هللا جددل هن 

و دد  ك مراميدده وإلجددا ي  ،و عىددم معا يده ،وال شدد  أ  الدد ن  عىددم كدالم هللا جددل ولددال ،ولدال
 د   قىهده و نشدرد  د  ي حد   قهدل  ،سي ل  مىت ا هب ا القرآ  مقهال لىيده ،وبالغته وما فيه
  .لىع ه ا القرآ 

 ،تم اجلميدع يف القدرآ  حفظدا وتدالوةهدمي  أ      فالل ي  يف مق م  ه ي ال  و  العىإ
وصا ددد  كدددالم الندددحاب   ،مث االهتمدددام بتددد بر القدددرآ  وتفسدددريي لدددا كتدددب التفسدددري ايعتمددد ة

 .أئم  أهل العىم وال  ن والتفسري وايأمل   منوالتابع  واتبعيهم 
؛ مقا   السدل  وإمندا  ،نص لىيده افوائدل د، العىدم سقا د  السدل  مل ايلضلرب كما مسعت 

ول ن مل  نص لىع ه ا العىم  ،التاوي يف تفسريهم ،-ابالستقراء–التاي النحاب  والتابعل  
فدددإ  العىددلم كا ددت مما سدد  لنددد   ،و لددد  شددأ  ليددع العىددلم ،إال لندد  ايتددأصر ن هبدد ا االسددم

، الهالغد   لنحل كدا  مما سدا ومل   دل  ملجدلدافعىم ا ،ل ن مل ت ن التسمي  ملجلدة ،السىف
لىدددم أ دددلل الفقددده كدددا  مما سدددا يف بعددد  افح دددام مدددن  ،مما سددد  ومل ت دددن ملجدددلدة كا دددت

 ،وه ددد ا يف لىدددلم القدددرآ  يف أحنددداء شدددب ،االسدددمالقلالددد  اف دددللي  ومل   دددن ملجدددلدا هبددد ا 
 .ومنطىح احل  ث ولىلم أصرى

م هبد ا القدرآ  ى؟ معىلم أ  هللا جل جالله هل ال ن ت فما ايقنلد بعىم مقا   السل 
َاه   ا ﴿لقددرآ  كالمدده وأ  ا ريريَوَ  َةريريهللَاَ  ا رحه  َحريريكا َ سح ريريَتَج َرَك فريريََ ه ريريرهةهَ  اسح ريرياح الحو شح َوإه ح َبَحريريٌد مه

َحَمَاث    :عىن هبا لن  أهل ه ا العىم، ومقا   السل     فالقرآ  كالم الر  جل جالله ﴾بَوح هغحث  َم
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ن السدل  الد  يف القدرآ  أو  عدين أ  سدل ة مد .ا اضاع ت اليت تدور ع يهري  آتت سريارت مري 
 ،أ  معظم السل  أو كدل السدل  هلدا ملضدلرب تد و  لىيده ايتايت وايعدا  الد  يف هد ي السدل ة

بدل  ،فدإ  فهدم التفسدري سدي ل  سدهال ، عين ه ا الغرض ه ا ايلضلرب ؛ىم ه ا ايقن إ ا ل  
ايت جمدددردة لدددن وسددديفهم كدددالم اةققددد   كثدددر ممدددا إ ا أصددد  ايت ،سددديفهم ايدددرء كدددالم افولددد 

 .مثال  ستعرضه إ  شاء هللا تعاىل ملضلرب السل ة كما سيأيت يف
د هفإمندا حبدث قهىد ،وأ ال يف حبث مقا   السل  مل   ن حبثه يف ات  خ العىم مه را ث حب 

هدل  ، و عندل  هبدا مناسدهات ايتن؛والعىماء اصتىفلا يف ملضلرب ايناسهات ، سمع ايناسهات
والثا يد  والثالثد  بينهدا  ؟هل ب  ايت   افوىل والثا ي   ابط ؟يناسه ايت   ه ي جاءت بع  ايت   

ه ا  هحث يف لىدم  ؟هل ه ي ايتايت يف  ظامها بينها وب  ملضلرب السل ة اتنال ؟مناسه 
 ،هل ا ل   ائف  من العىماء أ  من وجلي إلجا  القرآ و  ،التفسري و هحث يف إلجا  القرآ 
أ    ددل  لىسدددل ة  اإللجددا مددن وجدددلي  أ    ،لىخىدددق ألعدد  وهددل ايندد ل آ ددد  وبرهددا  ومعجدد 

، هدد ي القندد  بعدد  ايتايت تددرابط هدد ي ايت دد  بعدد  تىدد  وأ    ددل  بدد  ،ملضددلرب تدد و  لىيدده
  .تى  لغرض معىلم

ىمداء ولعد م كثدرة  رقده أسدها   ا قل  من  طرت ه ا ايلضلرب مدن ايفسدر ن أو مدن العهل
 :منها

وهلد ا  هدب  ائفد  مدن العىمداء إىل  ،ا  هللا جل ولالفيه  لرب من اجلرأة لىع كت :أوال
وهددد ا قدددال بددده قىيىدددل   ،ايتايت ال تناسدددب بينهدددا وإىل أ    ،السدددل  لددديو هلدددا ملضدددللات أ   
، فملضددلرب السددل ة حيتدداج إىل قددراءة السددل ة لدد ة مددرات وتدد بر  لدد  ومعرفدد   ىطددلا يف  لدد وغ  

 . و  لىيهضلرب ال ن تكالم العىماء يف التفسري حب  فهم ه ي السل ة ما ايل 
التفسددري إال لددا م  سدد  تفسددري    كثددري ن مددن أهددل العىددم مل  تندداوللاأ :الس  با الن  ا ي

م  سددد  التفسدددري ابفآدددر وم  سددد   ؛م  إىل م  سدددت نقسدددوم  سددد  تفسدددري ايتايت م ،ايتايت
أمددا الددربط  ،ايتايتيف ال ىمددات  وكىهددا  اجعدد  إىل تفسددري ايت دد  وتفسددري ،ابالجتهددادالتفسددري 
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مدا  دا  لده  كدر وال قدلة لند  أهدل العىدم  ،ب  ايتايت فىم   ن من م ا   التفسري ايعروفد 
 ابلتفسري.

 ،العىدم أهلأ  من جترأ وكتب فيه من  :ه ا ايلضلرب اشتها يف ل م  والسبا النالث
 د لىيده  ائفد  مدن العىمداء وغىطدلي بدل  .إ  لدايايت تناسدب وإ  لىسدل  ملضدللات :وقدال

فجددل  ؛ د صىلا هد ا ايضدما  أ فهدا  كثددريو   ،لىدع هللا جدل ولددال بدال لىدمو مدلي ابلقدلل 
 .بائوه ا مقن    ،ال  طيقل وفجل أال حيمىلا أ فسهم ما  ،براءة ال م 

 ولغري  ل  من افسها .
وأ  هدد ي ايت دد   ،بدد  ايتايت قوالتناسدد ،يددب ايتايتكوهلدد ا  قددلل العىمدداء يف ملضددلرب تر 

القندد  هلددا ملضددلرب  وأ    ،هدد ي القندد  بعدد  هدد ي القندد  لغددرضوأ   ،بعدد  هدد ي ايت دد  لغددرض
 ومقن ، اصتىف العىماء يف ه ا لىع آالآ  أقلال:

 ،بدل تند ل ايت د  حبسدب اللقدائع ،: وهل أ ده ال تناسدب بد  ايتايتالقول األولأما  
وتلضع يف اينحف حبسب ما أيمدر هللا جدل ولدال جا دل بده فيدأمر بده الندع  دىع هللا لىيده 

حسددددب و هددد ا حبسددددب اللقدددائع  أ  ايت ددد  ضددددعها يف سدددل ة كددد ا يف ملضددددع كددد ا، وأ   وسدددىم 
 .   وايت  ، و ى  ب  ايت   وايت  وال  قتضي  ل  تناسها ب  ايت ،افحلال
وليو مث آ   وبع  آ د   ،سل  القرآ  ال ختىل سل ة إال وهلا ملضلرب أ    :القول النا يو

وأ دده بدد  آصددر  ،ل ة وبدد  صتددام السددل  تناسددبوأ دده بدد  أول السدد ،إال وبينهددا تناسددب و ددى 
وأ ه إىل آصر افسرا  والىطدائف  ،واتسات يف ايلضلربل السل ة ال  تىيها تناسب و السل ة وأ

وهد ا قدلل قىيىد  مدن أهدل العىدم  ،مما جعىدلا  لد  ال خيدرج لنده شديء الهتد  ،يف لىم التفسري
 ل  ممن قهىهم وبع هم.والسيل ي ولا ،منهم الهقالي فيما  نف يف  ظم السل 

سددل  القددرآ  منهددا سددل   أ    ،وهددل القددلل اللسددط وهددل ألدد ل افقددلال :الق  ول النال  ثو
 ،و ظهر ب  آايهتا من التناسب ، ظهر له ملضللها ، ظهر لىعامل ابلتفسري ؛ ظهر لىمجته 
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الريريرير ةهتريريري ٌب ﴿هللا جدددل ولدددال جعدددل القدددرآ  حم مدددا  ف    ؛فهددد ا إ ا  هدددر ال حدددرج يف إب ائددده
َ  ح مهاح َلد  ح َحتهيٍ  َخبه ٍ ب   تهَو ح آَتت ث    ا ف ص ه لدن  فالقرآ  كتا  لل حبثدت فيده [،1]هلد:﴾حح

رياح عهاحريده غري حه ﴿لن ل م اتسات لن جتد   صىل لل حبثت فيه َبَفهللَا  ريَتَدوريار وَ  الحق رحآَ  َوَلاح َة َ  مه
تههللَاًف  َة ه ًا َاه َلَاَ د وا فهيثه اخح  فإ ا  هرت ايناسه  و هر ايلضلرب فال ما ع أ    [،82:]النسداء﴾ا

حبسدب  ،وهد ي ايت د  بينهدا وبد  مدا قهىهدا ايناسده  الفال يد  ، قال ه ي السل ة ملضللها ك ا
ف   ؛ب  لدد  والت ىددف فيددهتطى دد   ددل  اهلددم   دو  أ    ،مددا  ظهددر لىعددامل ابلتفسددري ولىمجتهدد 

فيما ال  ائل منه وق    ل   واالجتهادبال لىم فضي إىل القلل يف ايسأل  الت ىف فيه ق     
 فيه كهريا. االصتالل

يف التفسدددري وهددد ا القدددلل الثالدددث هدددل القدددلل ايعتددد ل الددد ن سدددى ه  ائفددد  مدددن العىمددداء 
 ،ومدنهم ابدن تيميد   محده هللا وابدن القديم ولالد  مدن اةققد  يف التفسدري ،ابالجتهدادوالعىماء 

 تددب ايفلفدد  يف مقا دد  السددل  وتناسددب ايتايت  الت إىلو ظهددر لدد   ددلابه فيمددا إ ا  ظددر 
بدل إ ا  ظددر ت  ؛وفيهدا أشددياء  تضدح حسددنها ،فدد فيهددا أشدياء مت ى   فدإ    ،والسدل  وحندل  لدد 

هد ا القدرآ        ادك  قيندا وت برت ما قيل من ايناسهات واالتنال سلضللات السل  إليها 
ت بتأآري فيها لديو كتدأآري مدن مل  عىدم وإ ا قرأت السل ة أحسس ،إمنا هل كالم هللا جل ولال

  كر.ملضلرب السل ة وال تناسب ايتايت فيما    
، وهل ال ن  هدم أ  تعتدين بده مدن  ه ي افقلال الثالآ  ايختا  منها الثالث إ هل ا  قلل 
 .ة إ  شاء هللا تعاىلفيه الفائ ة ايرجل   ف   ؛ كالم أهل العىم

اف د لو قد   أهدلم ابن العريب ايال ي وهدل مدن حب  ل ،ايننفات يف ه ا الها  كثرية
 لددم ال تعددين   لددم سعددىن قددال؛ ف   – لددم أ دده كتددب كتددااب  ،اتنددل ابيشددرت يف فددعة مددن لمددري

     ريريزع  بن ريريباتَّن رسريريال  »الت دد  ب،  لددم يف الىغدد  سعددىن القددلل كمددا يف احلدد  ث النددحيح 
ايقنلد مدن هد ا أ   ،–عىن القلل، قال العىماء    ال لم  ستعمل س«ل برس   تزع  ب   

وشددرد ايل ددأ وكتددب كثددرية  ،ولا ضدد  افحددل ن ،ابددن العددريب ايددال ي  دداحب أح ددام القددرآ 
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 لم أ ه كتب كتااب يف مقا د  السدل  وتناسدب ايتايت والسدل  ولرضده لىدع الندا   ،معروف 
لىمددده وشدددرل  ومل  هتمدددلا لددده مدددع لظددديم ،  مل  قهىدددلا لىيدددهى دددط   أ دددت الندددا  ب   :قدددال ،يف  ما دده
 فىما  أ ت  ل  اإللراض منهم أحرقته وجعىته بيين وب  هللا جل ولال. :قال ،معىلمه

 .وكتب أ ضا الرا ن يف تفسريي بع  ايناسهات
  ،“ابلاهددا ”فعددرض يف كتابدده لىددلم القددرآ  ايسددمع  ؛و ددل افمددر إىل ال  كشددي إىل أ   و 

  .فيها أت يل هل ي ايسأل  هال ن وهي قنرية ،كتب فيه أبلااب جي ة ابلتناسب وايقا  
   ننريري  الريريدرر”أمسددايمث لددع  لدد  مددع أتمددل الهقددالي يف كتابدده الشددهيه ابلتفسددري الدد ن 

 ،ولشددر ن جمىدد ا اآددينكتددا  كهددري يف حنددل   ،وهددل مطهددلرب يف اهلندد  “تا سريريا اْلتت والسريريار
 ها والتناسددب  دد كر التناسددب بدد  كددل آ دد  والدد  بعدد  دد كر مقندد  السددل ة وأ    فيدده      والتد م

ممدا جعىده مت ىفدا يف كثدري مدن ايلاضدع، حدب  ،ب  آصر السل ة وال  قهىهدا إىل آصدر مدا  كدر
ولىمداء لنددري  ،قدال لدن  فسده أ دده  سدا م دث شددهرا يف أتمدل آ د  بعدد  آ د  مدا ايناسدده  بينهدا

 .هل ا الت ىف ال ن ت ىفه يف كتابهمنهم من  د لىيه 
و كددددر يف كتابدددده إلجددددا  القددددرآ  الدددد ن امسدددده  ،مث السددديل ي كتددددب لدددد ة كتددددب يف  لدددد 

وتناسدددب  ، كدددر مدددن وجدددلي إلجدددا  العىدددم ابيقا ددد  “مذريريرياك انعريريريرا    إعجريريري ز القريريريرآ ”
  .آصر  ل  ايتايت والسل  إىل

ول ن مدا بد   ،إ   فه ا العىم م شلل ب  لىماء التفسري ال  ن كتهلا يف لىلم القرآ 
 وما ب  مقنر يف  ل . ،جمي  فيه
كثددري ن مددن ايفسددر ن  قللددل  هدد ي السددل ة فيهددا   أ    مىددت هدد ا ايلضددلرب وجدد ت  وإ ا أت 

  .ايلضلرب الفال 
مثل ما قال شيخ اإلسالم ابن تيمي  مدثال يف سدل ة ايائد ة    هد ي السدل ة كىهدا فتند  

حدددب قندددص اف هيددداء الددد  فيهدددا هلدددا  دددى   ،بعىدددم افح دددام احلدددالل واحلدددرام والعقدددلد  ا ددد 
  .حب قن  ابين آدم هلا  ى  هب ا ايلضلربو  ،ابفح ام
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 ،  فيددده هدددي يف سدددل ة الفاسددد ف  مقا ددد  القدددرآ  الددد ؛يدددت أم القدددرآ سدددل ة الفاسددد  مس  
  .وه  ا
ومدددنهم مدددن لدددرض لددده بددد و   ،إ   مدددن أهدددل العىدددم مدددن  دددص لىدددع ايلضدددلرب وايقنددد فددد

 التننيص لرض له لمىيا.
دد كيددف ه ددن أ    ؟  عددين إ ا أ اد أ   نظددر كيددف  عددرل ر ايلضددلرب فهددم ايتدد بر أو ايفس 

 اللسائل ال  هبا  عرل ملضلرب السل ة؟ ؟لضلرباي
  :  كر من  ل  بع  افمل 

ه ي السل ة يف ايلضلرب   ائف  من العىماء اةقق  لىع أ    أو نص العىماء  أ    بوك
 .الفال 

 .اخلان التلحي  العىمييف أو  ،مثال سل ة اإلصالص يف تلحي  افمساء والنفات
سددل ة ال دافرو  يف التلحيد ؛ تلحيد  الطىدب تلحيدد   [1]ال دافرو :﴾بَ ريَُّهري  الحَتري فهر و َ  ع ري ح تَ ﴿

  العهادة.
  .سل ة الفاس  يف بيا  حمام  الر  جل ولال

  .سل ة النحل يف النعم
  .سل ة ال هف يف االبتالء
  .سل ة العن هلت يف الفتن 

 ،والضدددرو ايت الددد  تدد و  لىيهدددا أح دددام الشدددر ع و سددل ة الهقدددرة يف بيدددا  ال ىيددات اخلمددد
  .وبيا  ل و من أل اء اإلسالم وهم اليهلد

مث  ،واحلدلا  معهدم ،ندا ىمع بيا  ل و ج    وهدم الن   ،سل ة آل لمرا  يف ت ميل  ل 
 .جماه ة ايشرك 

ص  لدد  يف النسدداء فجددل هضددم ن ددوص   ،سددل ة النسدداء يف بيددا  أح ددام النسدداء وايلا  ددث
 .مث بيا  أح ام الع و الثالث وهم اينافقل  ،ىي  حلقلت النساء وحنل  ل اجلاه
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إىل آصددر  لدد  ممددا هددل تفندديل  ،مث سددل ة ايائدد ة يف بيددا  أح ددام احلددالل واحلددرام والعقددلد
  .اخلمو وأح ام الشر ع  التفنيىي  اتفح ام ال ىي

ة يف ايلضددددلرب السدددل     وهددد ا  دددنص لىيدددده  ائفددد  مدددن العىمددداء  ،وه ددد ا يف أحنددداء شدددب
  .الفال 

 دنص لىدع هد ا ايلضدلرب وهد ا ايقند  لىسدل ة بعد  أهدل      إ    عىم ملضدلرب السدل ة 
   دنص بعد   وك ل  ايناسهات بد  ايتن  ،فيقال ه ي السل ة يف ايلضلرب الفال  ،العىم

فيمدددا    هدد ي ايت ددد  جدداءت بعددد  هدد ي ايت ددد  فجددل كددد ا  ؛أهددل العىدددم ايتحققدد  الراسدددخ 
 وه  ا. اال تهاطوه ي السل ة بع  ه ي السل ة يا بينهما من  ،اال تهاطينهما من ب

ايقن   عدين  ،يعرف  ملضلرب السل ة وايقن  ال ن ت و  لىيه السل ة الاسي ن ال  نين
  دل  ملضدلرب السدل ة  داهر مدن  أ    ،بده الغا د  أو ايلضدلرب ال ىدي الد ن تد و  لىيده السدل ة

  . ظهر له أ  كل السل ة مهيين لىع أوهلا أوهلا مث وايفسر  قرأ
لرياريافح ه ال ااااَمرينه 1ب عحسه   وهيرياح ه الحقهَي َمنه ﴿مثل مثال سل ة القيام   ري   ابه -1]القيامد :﴾(َوَك ب عحسه

ومددا  دد ل أو وسددائل اإلهددا  بيددلم  ،مث أحددلال ايددلت ،كددل مددا فيهددا  كددر فحددلال القيامدد   [2
د ،القيامد  د ،يف سدل ة القيامدد ث هندا مدثال هلد ا حب  ث لند  مدن الدعض لىدع ملضدلرب السددل ة حب 

َا  ََجحَذث  َوعري رحآنَث  16َك ُت َر هكح وهثه لهَس َنَ  لهتريذحَجَ  وهثه ﴿بقلل هللا جل ولال  (َفإهَذا 17(إه ا َعَ يريح
َا  وريَي نَث  18عريَربحََّنه  َف تابه ح عري رحآنَث    ائف  – ائف  من العىماء قال  ،[19-16]القيام :﴾(  ا إه ا َعَ يريح
َك )ايت ال  ى  هلا سلضلرب القيام  ه ي ايت قال  ائف  من العىماء إ    - عين واح  أو أكثر

ريريريرير هكح وهريريريريثه لهَسريريريري َنَ  لهتريذحَجريريريريَ  وهريريريريثه  اريريريري  ََجحَذريريريريث  َوعري رحآنريريريريث  16ُت  (فريريريريإهَذا عريريريريريَربحََّنه  فريريريري تابه ح 17(إه ا َعَ يريح
مددا  ددىتها سلضددلرب ايددلت  ؟(قددال مددا  ددىتها سلضددلرب القيامدد اريري  وريَي نريريث  (  ا إه ا َعَ يريح 18عري رحآنريريث  

 .وبينلي ومما هل  اهر ب  و هعا ايتصرو   كروا مناسه   ل  ؟والعاقه  إىل آصري
َذتهَهريريريريري  1إهَذا َوعريَذريريريريري ح الحَااعهَذريريريريرين  ﴿أنصددددد  سدددددل ة اللاقعددددد  مدددددثال سدددددل ة اللاقعددددد   (لريريريريرييحَ  لهَاعريح

َرحض  رَ    3ٌن (َخ فهَضٌن رَافهذَ 2َة ذهوٌَن  (َفَت َن ح َ َب ًء 5(َوو سا ح اْلحهَب ل  َوس   4(إهَذا ر  ا ح انح
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بري     ملضدللها حدلل تقسدم الندا   دا  سل ة اللاقع   [7-1]اللاقعد :﴾(وَة ات  ح َبزحَواً   َثهللَاثَنً 6م اريح
مث  .شدمالوأ حا  ال ،أ حا  اليم و  السابقل ، : لم القيام   نقسمل  إىل أقسام آالآ 

فدتىح   ،وأ ن تد هب أ واحهدم ،مث حال النا  لن  الن رب ،بع   ل  أدل  تتعىق هب ا اف ل
  .وه ا  تضح ل  من أول السل ة ،من السل ة أ  ايلضلرب ب  من أوهلا إىل آصرها

 ل  ملضلرب السل ة  داهرا فإ   السهب الثا  أو اللسيى  الثا ي  الستخراج ايقن  أ   
 .من أوهلا

إمددا  ،؛ االسدتقراء لدداين مددن لدامل ابلتفسددريإلد اك  لدد : االسددتقراء سريي ن ال  ل ريرينالا 
د ،استقراء كامال أو استقراء أغىهيا تج بده لىدع وق   كر لىماء اف لل أ  االستقراء الد ن حي 

ف دده حدب القلالدد  مددا مدن قالدد ة إال وهلددا  ؛االسددتقراء ال امددل أو االسدتقراء افغىددع :قسدم 
اء افغىدع حجد  كاالسدتقراء ال ىدي يف االحتجداج، ل دن يف القدلة االسددتقراء ، فاالسدتقر  لاشد

فددإ ا اسددتقرأ ايتايت واسددتخرج ايفسددر ملضددللا ولددل مل  ،ال ىددي ألظددم مددن االسددتقراء افغىددع
فإ  ه ي وسيى   اهرة من وسائل إد اج ايعىن فيما إ ا كا  منيها فيده غدري  ، سهق إىل  ل 
  .مت ىف يف  ل 

 ئل أصر.وهناك وسا
إ ا تهدد  لدد   لدد  فنددأيت إىل مددا قدد   نشددط م أكثددر بعدد  هدد ا العددرض النظددرن العىمددي 

مث النظددر يف ايتايت  ،إىل مدا  نشدط أكثددر يف بيدا  مثدال يقند  السدل ة ،  بعد  الشديءايقع د
  :أنص  مثال  ،ال  ت و  حلل ه ا ايقن 

  .سل ة الفاس  ابصتنا  :األول
 نلرب تطل ل.: سل ة العن هلت بوالنا ي

  وتسدمع أ ضدا سدل ة احلمد وهدي أم القدرآ ،  ،فهدي فاسد  ال تدا أما سدل ة الفاسد، 
د  َهاه َرب ه الحَذ َلوه َ ﴿فقال  ،هللا جل ولال حبم ي افتتحها َوح ي جل ولال ومح    ،[2]الفاس :﴾اْلح

ه اخلىدق إىل وآصدر مدا  نتهدي إليد ،ل اخلىدق أبتد اب ابحلمد بدل أو   ؛هل ال ن تد و  لىيده السدل ة
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بدددل اخلىدددق كىددده مدددن الندددا  وغدددريهم مدددن اي ىفددد  وغدددري والندددا  يف افوىل وافصدددرى  ،احلمددد 
صىدق السدملات  ،ولده احلمد  يف افوىل وايتصدرة سدهحا ه وتعداىل ،اي ىف    و و  ب  احلم 

ريريريد  ﴿واف ض ابحلمددد   َوح ريريريوَ  اْلح َرحضَ َهاه الاريريري هي َخ ريريريَق السا وحددد   نتهدددي ، [1]اف عددام:﴾َااته َوانح
ريرياريه  ح ﴿اجلدد اء  ريريَ  ورييريح ريريده َرهب ههريري ح َوع ضه َوح ريرياح َحريرياحله الحَذريريرحوه   َسريريب هر اَ  مه َوتريريريَرا الحَوهللَاكهَتريريَن َحريري ف هَ  مه

ريريد  َهاه َرب ه الحَذريري َلوه َ  َوح ريريق ه َوعهيريريَ  اْلح ْلح  ،قالددت ايالئ دد  ، عددين قددال اللجددلد ؛قيددل ،[75]ال مددر:﴾ابه
  .واستقرت افمل  ،النا    ودصل أهل النا    ،اجلن    ل أهل اجلن   قالت اخلالئق بع  أ  دص

ريد  ﴿فافتتح هللا جل ولال ال تا  حبم ي كما أ ه مح   فسه لىدع إ د ال القدرآ  فقدال  َوح اْلح
َاَ    هه الحتهَت َب َوَلَح ََيحَذ ح َلث  عه   .[2-1]ال هف:﴾(عريي هًو 1َهاه الا هي َبنَزَل َعَ ى َعبحده

 ،ا ت احلياة لىيه واخلىق لىيه وإ  ال ال تب وبعث الرسل لىيهداحلم   ،  ك ل فإ ا كا
ريريد  َهاه َرب ه فتددتح بدده ال تددا  اخلددا  قددال جددل ولددال )وهلدد ا  ددا  احلمدد  هددل ألظددم مددا     َوح اْلح

 هل ا إ ا أتمىت القرآ  وج ت أ  احلم    و  لىع مخس  معا :، (الحَذ َلوه َ 
 .جل ولال لىع  بلبيته هللاأ  حيم   :المعنى األول

  .أ  حيم  لىع أللهيته :والنا ي
  .أ  حيم  لىع أمسائه و فاته :النالث
  .ه سهحا ه وتعاىل وإح اآه وإب اله ال ائناتق  أ  حيم  جل ولال لىع صى   :الرابع

 .ل ولال لىع شرله وكتابه وما أ  لأ  حيم  هللا ج :والخامس واألخير
فهددل  دد صل  ، عددين احلمدد  لندد هم سعددىن إ ددك؟ سعددىن الشدد ر ، قددلل فددال  ؛النددا  ايت 

هد ي افقسدام اخلمسد  لىحمد ؟  عدم وهدل  يف لد    ؛احلم  سعىن الش ر يف أح  ه ي العنا در
ف دده مددا مددن  عمدد  تسدد ى إليدد  إال وهللا  ؛احلمدد  لىددع صىددق هللا جددل ولددال لىنددغري وال هددري

 .أ سل حم  لىع ما أدى ولىع مافي   ،جل ولال هل ال ن صىقها
والقددرآ  كىدده لددل  ،إ   سددل ة الفاسدد  تدد و  يف ملضددللها لىددع أ كددا  محدد  هللا جددل ولددال
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فإما أ  ت ل  ايت د  أو  ،استللب فإ ه   و  من أوله إىل آصري لىع أ لارب مح  هللا جل ولال
أو لىددع  ،أو لىددع أمسائدده و ددفاته ،أو لىددع أللهيتدده ،لىددع  بلبيتددهالسددل ة يف محدد ي سددهحا ه 

 .أو لىع صىقه وق  ي سهحا ه وتعاىل ،به وما ا  لشرله وكتا
، إآهدات أ دلارب هل إآهات أ لارب ال ماالت لىمحملداحلم   :ما معىن احلم ؟ قال العىماء

 ،سدو لده مدن ال مدال ال  قدص لده فيده بلجده مدن اللجدليال مال لىمحمدلد حبيدث إ ده فيمدا أ  
وهدل ايثدىن  ،جده ال مدال يف إهليتدهوأو  ،ال مدال يف  بلبيتده هوهللا جل ولال هل ايثهت لده أوجد

ويف قد  ي  ،ويف شدرله وتن  ىده وكتابده ،لىيه  وجه ال مال يف أللهيته و بلبيته وأمسائه و دفاته
 .سهحا ه وتعاىل ويف صىقه

ريريريد  َهاه َرب ه الحَذريريري َلوه َ قدددال العىمددداء ) ،كددد ل إ ا كدددا    َوح أ  أ دددلارب احلمددد  ف   ( معنددداياْلح
تغرات؛ افلدددف والدددالم أتيت لثالآددد  أ دددلارب يف التفسدددري افلدددف والدددالم افلدددف والدددالم هندددا لالسددد

 تعر ف لالستغرات لىمى  ولالصتنا .لى
افول لىتعر دددف  شدددمىها كدددأ  تقدددلل لالسدددتغرات لىمىددد  لالصتندددا  مدددب ت دددل  افلدددف 

  (.كل)أ  تضع م اهنا إ ا كا ت  نح  لالستغراتوالالم 
ريريريد  َهاه ) َوح  دددح أو مل  ندددح؟  دددح فدددإ   هدددي  .    العددداي كدددل محددد     :إ ا قىدددت (اْلح

فإ   هنا  قلل احلم       العاي  ه ي مستغرق  جلميع أ دلارب اةامد    جدل  ،لالستغرات
( الالم الثا ي  ه ي إ ك؟ الالم لالسدتحقات هلل) .أ لارب اةام  ه ي اخلمس  ال   كران ،ولال

 هعدا )الدد( الد  يف احلمد  هد ي  ، ه وتعداىلق له سدهحا عين كل مح    جل ولال فهل مستح  
ايى  ولالصتندا  وإىل لتمام و )الد( لىتعر ف والالم ه ي الم حرل جر هي ال  أتيت لىمى  

 آصري. 
ي ه أتيت إىل )  ،إىل الربلبيد  ؟ن شديءفعدل ( هد ا ج  َرب ه الحَذري َلوه َ )أوال  (3)،(الراْححَاه الريراحه

                                                
 .ا تهع اللجه افول من الشر ط(3)
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ريد  َهاه َرب ه )فقدال  ، عين ما  ثىن لىع هللا بده الربلبيد  ؛م من أ كا  احل وق   كران ل  أ    َوح اْلح
ي ه )مث  (الحَذريري َلوه َ  فيدده النددفات وفيدده  (َم لهريري ه  ريريرياح ه الريريد ه اه ) ، ا فيدده النددفاتهدد (الريريراْححَاه الريريراحه

َك نريذحب ريريريريد  ) ،وفيدددده أ ضددددا اخلىددددق وافمددددر ،الشددددررب وال تددددا  َك َوإهتا ) ،فيدددده إ ددددك؟ افللهيدددد  (إهتا
َتذه    نريذحب ريد  ف   تستع  سن  عد  مدا حيد ي فيمى لتده. ) ؛فيه أ ضا الق   ،فيه الربلبي  (َنسح

ريريريَتذه    َك َنسح ريريريَتقهي َ 5َوإهتا ريريريَراَم الحو سح ريريريدهََّن الص ه ( مدددن الدددنعم ال  نيددد  هدددل اهل ا ددد  إىل الندددراط (ا ح
مث و دددف قدددال  ،سدددتقيمفهدددل اةمدددلد لىدددع كددل  دددلرب مدددن أ دددلارب اهل ا دد  لىندددراط اي ،ايسددتقيم

ريَ  َع رييحهه ح غري حه الحَوغحض ريابه َع رييحهه ح َوَك الضاري ل ه َ ) َراَم الا ه َا بَنريحَذوح وهد ا مدن أ دلارب الدنعم  (صه
رب ل مث أ ضدا  فندل يف  لد  يف ايلضدد ،وهددي  اجعد  إىل أحد  أ كدا  احلمدد  ،الد  حيمد  لىيهدا

 إىلوأ دلارب االسدتعا    ،وأ دلارب العهلد د  ،توأ دلارب الندفا ،  لارب اةام  ؛ شياء من  ظر آصر
 .آصر ما هنال 

 .ه ا لرض ملج  يا يف ه ي السل ة من مما   و  حلهلا  كري بع  العىماء 
قددال بعضددهم إهنددا  سددل ة العن هددلت مساهددا بعضددهم أو ايثددال الثددا  سددل ة العن هددلت؛

ريَا الااري    َب ح 1  ريالري﴿، الفتن   اهرة يف أول السل ة قدال جدل ولدال ت و  حلل الفتن  (َبَحسه
تريا اَ   َا  الاري ه َا 2  احَة اا َب ح  ريق ال اا آَماا  َو   ح َك  ري فح (َوَلَقدح فريترياا  الا ه َا مهاح عريبح ههه ح فري رييريذحَ َواا ا

تنددد  الف ،كدددرت  ندددا يف أول السدددل ةالفتنددد     ف ،[3-1]العن هدددلت:﴾َصريريريَدع اا َولريريرييريذحَ َواا الحَتريريري ذهوه َ 
 فدد  بطددلل  ، فدد   هىدده ، فدد  بلال  دده ، فدد  ابلدد  يا ،عقىددهبايددرء  فدد   ؟ت ددل   ن شدديء

 فدد  إ   لددن إد اك احلقيقدد    ددلارب مددن  ، فدد  بعدد م وجددلد العدد ا  ،اي ددث و ددلل العمددر
 الف  كىها ملجلدة يف ه ي السل ة.

و كددر   ،ل الفدد فددإ   يف هدد ي السددل ة سددل ة العن هددلت  كددر هللا جددل ولددال أ ددلارب وأ ددل 
وقد  قدال الندع  ،ف  احلقيق  أ  احلياة إمنا هدي ابدتالء وفتند  ؛كيف  نجل ايرء من ه ي الفتن 

قددال  ،الدد ن  واي مسددىم يف النددحيح ل ي دداض  ب ددن  مح  ددا    دىع هللا لىيدده وسددىم كمددا يف حدد  ث 
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ت ريَ  نَوريحَت ه ت حموريد »لىيه النالة والسدالم قدال هللا تعداىل  رَي  وريَذ ريح َت هريَ  وهري َ إهّن  فحقيقد   «يريَ  َوبَوريح
رير ه ﴿ ،والفتن  هل هي ابلشر أو ابخلدري؟ هدي ابلشدر واخلدري معدا ،احلياة أهنا فتن  لشا َونريبريح  رياة  ح ابه

َا  تري رحَ ذ ا َ  َاًن َوإهَليريح َ حه فهتريح   .[35]اف هياء:﴾َواْلح
ريريريَا الااريريري    سدددل ة  كددر هللا جدددل ولدددال يف أوهلددا )إ   هدد ي ال ؟ ل مدددننددا   شدددمال ،(َبَحسه

ع ، ليد شمل ال هري و شدمل الندغري،  شدمل ليدع الطهقدات ، شمل ايفمن و شمل ال افر
ريريريري ح َك ) ،الطهقدددات يف تعامىهدددا مدددع اجلميدددع ريريرياا َب ح  ريق ال ريريرياا آَمااريريري  َو   ريريريَا الااريريريري    َب ح   احَة  َبَحسه

تريا ا َ  ت منهدا بشدررب هللا إ ا لرضت ل  الفتند  فنجدل  ؟فمب  ن ت اإلها  ،قلل ايفمنت(  ري فح
امدرأة تفتد  سدا هلدا سدا  ، فت  حبسدنه ،أان   فت  جبمالهفيه  ،فق  تفت  بنفس  ،جل ولال
لدد ل  جتدد  يف هدد ي السددل ة جتدد  أ  يف هدد ي  ،أحدد   فتدد  بلال  دده ، جددل  فتدد  سالدده ،لندد ها

  .السل ة  كرا جلميع أ لارب وأ لل الف  واجللا  لىع  ل 
ريًا  َوإه ح َ  َ ريَداَك  ﴿ل هللا جل ولدال أوهلا قايف ص  مثال  نحَسري َ  وهَاالهَد حريثه ح سح َا  اْلحه َوَوصايريح

ريريريرهَك  ذ ت  ح  (4)[به ]لهت شح الحددد  [ 8]العن هدددلت:﴾َمريريري  لريريرييحَ  لريريريَ  وهريريريثه عه حريريريٌ  فريريريهللَا ت طهذحه َوريريري  إهَ ا َمريريريرح ه
 ،فتند  لظيمدد  ؟هد ي أليسددت فتند  ،جياهد ا  ليشددرك العهد  ،جياهدد ا  لىشدرك ؛اللالد ا   فتندا 

 ،بن أيب وقاص يا أ ادته أمه لىع ال فر والشركايفسرو  أهنا   لت يف قن  سع   وق   كر
َوإه ح َ  َ ريَداَك )قدال  ؛ومع  ل  قال هللا جل ولال أ   ناحب وال  ه حسدنا ل دن ال  طيدع

ذ ت   ريريرهَك به َمريري  لريرييحَ  لريريَ  وهريريثه عه حريريٌ  فريريهللَا ت طهذحه َوريري  إهَ ا َمريريرح ه ريريت  ح تريذحَو  ريريا َ   ح لهت شح ريري  ة اريح َ نريب هئ ت  ح َه ، (فريري
ًا )وقال يف أوهلا  نحَس َ  وهَاالهَد حثه ح سح َا  اْلحه ايخدرج  ؟ما ايخدرج منهدا ،ه ي فتن  لظيم  (َوَوصايريح

منهددددا يف سقيددددق شددددررب هللا أال تطيددددع يف ال فددددر والشددددرك أو يف معنددددي  هللا ل ددددن تندددداحب 
 ،يه الفتن  فيناحب وال  ه ال ابحلسىن ول ن لن لقدلتومن النا  من تعرض لى ،ابحلسىن
وهدددل أ   نددداحب  ،ل دددن مدددن  ندددا لىدددع هددد ا افمدددر العظددديم ،قددد  وقدددع يف بعضدددهاو  دددل  

                                                
 .الشيخ قال )به( (4)
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  ا النجاة من الفتن  يف ه ي احلال.ه  ،ابحلسىن وأال  طيع
فيددأيت ايدددرء  ،ال  فمنددل  ؛مددن أ ددلارب الفدد  أ    ددل  أان  كثددري   فددرو  اب  جددل ولددال

،  ، أهنددم كثدددريايندددافق  أو اجملددرم  أو العنددداةال فددا  أو  وأ    ،أ دده وأهدددل اإلهددا  قىيدددل فدديظن
مدن الندا  مدن  ثهدت  نظدر  وقل   ،عرض لىع القىل  ، ه ا  لرب من الفتن  كيف هل  ستقيم
  .وا وأتمىلاؤ قر افوفيها العالج  ،ويف ه ي السل ة اخلا ،النا  كىهم ك ا

هللا  ألد اءه ي السل ة أ  اإل سدا   نظدر إىل  دلل م دث  كرت يفمن الف  أ ضا ال     
إىل  ددلل م ددثهم  ، نظددر إىل  ددلل م ددثهم يف اف ض ،وألدد اء  سددلله  ددىع هللا لىيدده وسددىم

 ،ال  ن  سيطرو  من أل اء هللا مدن ال فدا  وايشدرك  ، إىل  لل م ثهم وهم تمتعل  ابلقلة
َيري ت  ﴿لدن سدهيل هللا    ن له الد  يا وأ   ند لىع أ  ت  فرسا حيمىه  ل   ز   هريَا له اري ه َا َةَفرير وا اْلح

َ  الحقهَي َمرينه  عريه  ح  ريرياح ا فريرياح َخر وَ  مهاح الا ه َا آَما اا َوالا ه َا اترياَقرياح َي  َوَ سح نريح هد ي يف  [212]الهقدرة:﴾الدُّ
يف هدد ي السددل ة يف سددل ة العن هددلت  كددر هللا جددل ولددال أوال قندد   ددلد لىيدده  ،سددل ة الهقددرة

قدددال جدددل ولدددال  ؟مدددا مناسددده  هدددات  ايت تددد  يلضدددلرب السدددل ة وهدددل الفتنددد  ،سدددالم يف آ تددد ال
ريَ  َع ًمري  َفَََخريَ    ح الطُّافري    ﴿ َِحسه ََ فهرييهه ح بَلحريَس َسريَاٍن إهكا  مهثه فريَ بهري َوَلَقدح َبرحَس حَا  ن اًح  إهََل عرياح

ريفه 14َو   ح ظَ لهو اَ   ريَر َب السا َا ه  َوَبصح يَ  إهذح 15يَانه َوَ َذ حَا َ ري  آ ريًن له حَذري َلوهَ  (َفَََجيريح ريَرا ه (َوإهوريح
مهثه  قن   لد يف آ ت  مدا مناسدهتها؟  دلل هد ا اي دث تسدعمائ   [16-14]العن هلت:﴾َع َل لهَقاح

َوَم  آَمَا َمَذث  إهكا ﴿ ،تعىم يف سل  أصرىأ ت وايفمن قىيل كما  ،ومخس  سن  وهل   للهم
كدا لا بضدع    :وقدال آصدرو  .كدا  ايفمندل  آالآد  لشدرة  فسدا  :قال العىمداء ،[40]هلد:﴾َع هي ٌ 

لهدادة افوق   ،م دث ألدف سدن  والشدرك اب  جدل ولدال  عىدل .وسهع  من الرجال والنساء
وال  ،وسددرا وجهددا ا ،وهدد ا  ننددحهم  دد للهم لدديال وهنددا ا ،وسددلارب و غددلي و عددلت و سددر ود  

 ،ليسدت مدرو  لشدر ،حيندل فتند  ؟ حيندل لىقىدل  فتند أال ،ال ه ي الفا  القىيىد إمستجيب 
 ،مخسددمائ  ،أ بعمائدد  ،آالمثائدد  ،مائتددا  ،ت مائدد مددر   .مائدد  سددن  ،مخسدد  سددن  ،لشددر ن سددن 

إ   فقد   فتد  ايدرء بطدلل م دث ومث جداء فدرج هللا جدل ولدال،  ،ألف سن  إال مخس  لامدا
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َا  الاريريري ه َا آَما ريريرياا َولريريرييريذحَ َواا َولريريرييريذح َ ﴿ ،ت ايدددفمن الندددادتهدددل ة  هسدددفهددد ي ال ،افلددد اء َواا ا
َا  الاريريريري ه َا َصريريريريَدع ااوقددددال يف ايت دددد  الدددد  قهىهددددا ) [،11]العن هددددلت:﴾الحو اريريريري فهقه َ   ؛(فري ريريريرييريذحَ َواا ا

تريا رياَ  1اَل ) َا الاا    َب ح   احَة اا َب ح  ريق ال اا آَماا  َو  ري ح َك  ري فح رياح (َوَلَقريدح فريتريااري2(َبَحسه   الاري ه َا مه
َا  الاريريري ه َا َصريريريَدع اا َولريريرييريذحَ َواا الحَتريريري ذهوه َ  رضدددت الفددد  إ ا ل   ؟مدددب  عىدددم (عريريريريبح ههه ح فري ريريرييريذحَ َواا ا

  .فنجع
 نجيدد  رجعهدا إىل الفتند  سدا محدب قند  الندع كدا   ،ل ة لند ان الفتند سدملضدلرب الإ   فد

 ،أمدر هللا جدل ولدال حيندل لده كمدا  ر د  ، بعد  الندا   ظدن أ أ ت من الفتن  ال  تطاولت
هللا جل ولال  هتىي كما ابتىع  لد لىيه السالم وقلمه   ه م ث يف  ،ح م  هللا ماضي  ،ال

هدد ا  ددلرب مددن  ،ومددع  لدد  مل  سددتجب مددنهم إال القىيددل ،قلمدده ألددف سددن  إال مخسدد  لامددا
َا ه  وَ )الندا ل ة وهل سايخرج منه يف ه ي ال ،االفتتا  َبصحَر َب السافهيَانه َوَ َذ حَا َ   آ ًَن َفَََجيريح

  .(له حَذ َلوه َ 
 (5)، يف من حيداول يف مدن....الفتن  يف من جيا ل قن  إبراهيم لىيه السالم يف  لرب من

رياح ﴿ وقال ،ولى  ياو تخ و  أشياء لىملدة وإمنا   ي و   ، ستسىمل  ال ري ح  ح مه َا رَي  ا َوعري َل إهّنا
َاه َبوح  ف ريريريريريريرير  وريذحض ريريريريريريريت  ح   و ه ا َ  الحقهَي َمريريريريريريرينه َ تح نريحَي    ا  ريريريريريريريرياح َيريريريريريريري ته الريريريريريريريدُّ ََثًَّن َمريريريريريريريَا اَت ورييحريريريريريريرياهت  ح  ه اْلح

 قدل   ،وه ي حينل فيها  لرب افتتدا  ،فإ   فيه جمادالت إىل آصري ،ايت  [25]العن هلت:﴾وهبريذحضٍ 
لددد   ىقيهددددا وأ  ال  تدددأآر يف هددد ي الفتنددد  يف الشدددهه ا ،وه دددث لىيدددده ،مدددن  ندددا لىدددع احلدددق

  .وه ي الشهه تتج د بتج د اف ما  ،ايشركل  أو ال   ىقيها ال فا 
االفتتددا   ؛وفيهددا االفتتددا  ابلشددهلة ،ها  كددر هللا جددل ولددال قندد  لددلط لىيدده السددالم بعدد

وأ ده ال ضدر   ،واإللدال  هبدا ،ضدا شدهلة   لالهدا وأ ،بشهلة الرجال ال  هي مناقض  لىفطرة
َوَتَحت رياَ   ه ََّن ه ت ري ح ﴿اهم هند، ا هدل الد ن  هجدن هدل الد ن  درد لىيده  هندع لنهدا إمندو  ،منها

                                                
 .كىم  مل أفهمها  (5)
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رياح الصاريري  هعه َ ﴿ول دن قدداللا لده  ﴾الحو اَتريرَ  َاه إه ح ة اريريَ  مه فتندد   ،[29]العن هدلت:﴾اكحتهاريري  وهَذريَ ابه ا
تد ل الرجدال لىدع هدي ف ؛شدراك أولاد يف  وج  للط الد  هدي يف بيتده كا دت ممدن وقعدلا  ف   

يريااريريريث  ]﴿ ،ل الددد  ن أيتدددل  لل دددا أو حندددل  لددد الرجدددا ريريرياح  (6)[َلاري َاج ه َربَتريريريث  َة نريريري ح مه َوَب ح ريريريث  إهكا امح
ايخددرج ؟ ، الشددهلة مددا ايخددرج منهدداهدد ا  ددلرب مددن الفتندد  مددن الشددهلة [32]العن هددلت:﴾الحغريري وهره اَ 

جدل ولدال لهقداء ادهدا هللا أ  الشدهلة الد  يف جسدم اإل سدا   ،منها     عىم اإل سا  أهنا فتند 
لىددع مددا أ اد هللا جددل هددل  تحمددل و سددري  ، نددا أم ال  ندداوف  خيتددا العهدد  هددل  ،النسددل

أوقع هللا جدل ولددال فدفندا ت الفتند   ،ولدال أم  تهدع  فسده هلاهدا و طىدق احلهدل لىددع مدا  ر د 
 فيمن مل  نتهلا لن هنيه جل جالله.العقلب  

 ،ول نه ال أيبه ابلعىم ،  ل  ايستمع  عىموأ   ،لىميف من الفتن  أ ضا أ    ل  النا  
و عىدددم الندددا  احلددد ود  ،ل دددن مدددن  عىدددم أو ايسدددتمع الددد ن  نتشدددر فيددده العىدددم ،مى دددع  اجلاهدددل  د  

العىدم مل   دن إ   يف حقهدم  عمد   ؟أليست هي فتند  ،مع  ل  خيالفل ، ول ن و ستفسرو 
 ،ستفسدر نملىمدلا وكدا لا  ؛ىماءهل ا  كر هللا جل ولال أ  لادا ومثلدا كا لا ل ،بل كا  فتن 

رياح َمَسري ةهاههه ح َوزَ اريَا ﴿ول نهم مع  لد  صدالفلا قدال سدهحا ه  َوَعري ً ا َوَم رياَ  َوعريدح تريبري اَ َلت ري ح مه
ريره اَ  تريبحصه ريبهي ه وََةري ن اا م سح زَ اريَا ََل ري ح ) ،[38]العن هدلت:﴾ََل  ح الشايحطَ    َبعحَوري ََل  ح َفَصريدا   ح َعرياح السا

ريره اَ الشا  تريبحصه ريبهي ه وََةري ن اا م سح ، هدل كدا لا جيهىدل ؟ ال، كدا  (يحطَ    َبعحَو ََل  ح َفَصدا   ح َعرياح السا
  أهندم  واحلالد ،فن هم لن السدهيل عىمل  ول ن   ن هلم الشيطا  ألماهلم  ،ال ؟العىم قا را

ك العىددم أ    ددل  ايددرء لىددع لىددم و ددع  ؛، وهدد ي فتندد  لظيمدد كددا لا مستهنددر ن لىددع بنددرية
  .ايل وي لن الر  جل جالله ولن  هيه  ىع هللا لىيه وسىم

يف كثري من افحيا  مهاحث احللا ، احلدلا  ايت   طرد  ،اجملادل  واحللا  ،فتن القلة أ ضا 
، احلدلا  بد  ، احلدلا  بد  ايد اهبمع الننا ى، احللا  ب  احلضا ات، احلدلا  بد  الد ايانت

                                                
 .الشيخ قال )فأجنيناي( (6)
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ف  فيدده ؛ وايت  تهثده بعدد  القندلات الفضددائي  ،احلددلا   دلرب مددن الفتندد ، إىل آصددري، وهد ا ايىدل
، قدد   شدد  وهدد ا  عهدد  كدد ا وهدد ا  عهدد  كدد ا ، ددرى مىددل وحنددل ،أتآددريا لىددع مددن قىهدده ضددعيف

إمنا هدل دليدل  االصتالل، ل ن ايفمن النادت  عىم أ  ه ا التنلرب وه ا التع د وه ا و فت 
ريريَبٌن ﴿كمددا قددال جددل ولدددال هدددفالء   وأ    ،احلددق واحدد  مددن أدلدد  أ    ريريريَ ى ََّنرًا 3َع مه ريريٌن ََّنصه (َتصح

َينً  ل دن ملضدلرب احلدلا  حيداول  ،أ ادوا الطر دق إىل هللا جدل ولدال فدأصطفوا [4-3]الغاشي :﴾َح مه
ول ن من ال ن  ،ه ي ق  تعرض لن ايرء ه ي الفتن  ؟جيادل أم ال جيادل ؟ايرء أو ال حياول

مدا إ ،أانسدا جدادللا كر كمدا  عىدم بعضد م أ   ، وهل ا    و كل أح ولي ،جيادل ومن لن ي لىم
أو جددادللا  دداحب مىدد  مددن  ،أو جددادللا غددري مسددىم أو  نددرا  أو  هددلدن ،جددادللا مىحدد ا

أو  سددا كددا  أقددلى فلقددع  ،فرسددا غىددبأو حنددل  لدد ،  ،ايىددل أو مدد هب مددن ايدد اهب الضددال 
الفتندد  تقددع إ ا مل   ددن احلددلا  مددن هللا جددل ولددال يف هدد ي السددل ة بدد  أ   ،النددا يف  االفتتددا 

َسريا  ﴿لدامل وابلد  هدي أحسدن فقدال جدل ولدال  ريَ  َبحح لارييته  ه ريَ  الحتهتري به إهكا ابه ري  هل اا َب ح َوَك ُت 
اريري  َوب نحريريزهَل إهلرييحت  ح َوإهََل اريري  َوإهََل   لاريري هي ب نحريزهَل إهَليريح ه  ح َوع ال رياا آَمااريري  ابه ريرياريح ريريٌد إهكا الاري ه َا ظََ و ريرياا مه ت ريري ح َواحه

ري هو اَ   َزلحاري  إهَليحريَ  الحتهتري بَ 46َوََنحا  َلث  م سح قدال جدل  إىل أ    [47-46]العن هدلت:﴾(وََةريَ لهَ  بَنريح
ريريريريَا آَتٌت وريي هاريريريري ٌت  ه ص ريريريريد وره الاريريريري ه َا ب وت ريريرياا الحذه حريريريري َ ﴿ولدددال   سددددتمع – [49]العن هددددلت:﴾وريريريري ح   
  .-لأل ا 

ملضلرب السل ة لىع العىم  أو  آر فهم مقن    مل احل  ث لن مثال سل ة العن هلت
ممدن؟ ل دن  ،ف كر جل ولال النهي لن جمادل  أهدل ال تدا  إال ابلد  هدي أحسدن ،ابلتفسري

( وهلد ا مدن مل َو ح   َا آَتٌت وريي هَا ٌت  ه ص د وره الا ه َا ب وت اا الحذه حري َ ممن هل لامل ابلقرآ  فقال )
وكيف جاء يف القرآ   ،والااه  ال  يف القرآ  ،ات القرآ وبين ،وحجج القرآ  ، عىم القرآ 
مدن مل  عىدم  لد   ،ىح  ومع ايتجا ومع الطداغلت ومدع الندا  جبميدع أ دنافهماياحللا  مع 

احلدلا  كمدا  ،ا احلدلا  لىعىمداءوإمند ،بف دريو ىيو كل أح  حياو  برأ ه ف ،فإ ه ال  نىح لىحلا 
 ي إمنا هي فهل العىم ال  ن  عىمل  حد ود مدا أ د ل هللا ه ، سمع أو اجملادل  كما يف القرآ 
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لديك  ، قدلل لده جدادلين ،جملادلد ابالفتند   ؛فإ   تقدع الفتند  .لىع  سلله  ىع هللا لىيه وسىم
اجلدد ال واحلددلا  و هحثددل  القضددااي، هدد ا  ددلرب افتتددا   ؟ و هدد أ  هقددع أحدد هم يفأ ددت مددا جتددادل

وأ   عىددم أ   ،أ    ددل  معتدد ا ب  ندده ؛ هدد ي احلدداليف رء، فددإ   البدد  هنددا أ   نظددر ايددلىعامدد 
القدرآ  حجد  ماضدي   ف    ؛وأ ه ال ن كا  يف  د  ي فهدل الد ن لىدع احلدق ،القرآ  هل احلق

فددإ ا كددا  كدد ل  فإ دده  قددلل   ،وهلدد ا قدد    ددل  ايددرء ال  عىددم بعدد  احلجددج  ،لىع اجلميع
لاري هي ب نحريزه )قال هللا جل ولال  اكم ريٌد َوع ال رياا آَمااري  ابه اري  َوب نحريزهَل إهلرييحت  ح َوإهََل اري  َوإهََل ت ري ح َواحه َل إهَليريح

 .ن  من  عىم القرآ  و عىم الشر ع وه ا اجملادل  اإللالي  مث التفنيل ل (َوََنحا  َلث  م سح هو ا َ 
بىهلهدا أ  جيعل هللا جدل ولدال احليداة ليىد   ؛كرت أ ضا يف ه ي السل ةمن الف  ال     

َوَمري  ﴿قدال جدل ولدال يف آصدر السدل ة  ،فيها من ايى ات حب  نسع ايدرء ايتصدرة ها وماولعه
َي  إهكا َلَحريٌا َوَلذهرياٌ  نريح ََي ت  الريدُّ هلدل  ؛ف  كثدري ن مدن الندا  افتتندلا ابحليداة [؛64]العن هدلت:﴾َ  ههه اْلح

ريَرَت َوإه ا الريدا ﴿قال جل ولدال بعد ها  ،ولعب و ظن أهنا ستمت  وال  عىم حقيق  احلياة خه اَر اْلح
َيريريريَاا   لريرياح َةريري ن اا  ريذحَ و ريريا َ  َيريريريَاا   ) ،[64]العن هدلت:﴾َلَهريريَ  اْلح  ؛ دديغ  مهالغدد  مددن احليدداة ( وهدد ااْلح

دد ،هددي  ات احليدداة الهاقيدد  ال امىدد  عددين اجلندد  والنددا   ؛الدد ا  ايتصددرة  عددين   النعدديم فمددن أ اد قم 
ايت  ف أ اد اهلدر  مدن ايدف ايت فهدل ايد ومدن ،ايتصدرةيف وكمال النعيم والتىد   فهدل يف اجلند  

وهل ا قال  ائف  مدن العىمداء مدا  كدر هللا  ،وال ن  ر   اهلر   هر  من النا  ،كىها يف النا 
ما  كر هللا جل ولال يف القرآ  مدن  -ه ي  كرها ابن اجلل ن ولال -جل ولال يف القرآ  

ف ل مثال يف ال  يا لىنعديم  ايتصرة،ه  عيم لتنظر إىل  عيم ال  يا أو لتت كر ب ،أ لارب  عيم ال  يا
وكدل مثدال يف الد  يا ف دلارب ايدف ايت ولددل   ،أو لىتىد   هدل حجد  لىيد  يف تد كرك  عديم اجلندد 

كا ددت احلشددرة النددغرية أو كددا  حددرا  سددريا فهددل مثددال  دد كرك هللا جددل ولددال بدده يددا   ددل  يف 
قدد  احليدداة والسددعادة فىيهحددث فمددن أ اد حقي ،ايتصددرة مددن الن ددال ومددن العدد ا  ومددن احلرمددا 

َي  إهكا َلَحريٌا )الىهدل والىعدب مدن واحلياة ال  يا هد ي  ،لن السعادة افب    نريح َيري ت  الريدُّ َوَمري  َ ري ههه اْلح
، ومدا الندا  ايت  مدا افتدد  الندا  إال ابلىهدل والىعدب هبد ي احليداة الدد  يا ،( سد ي فتند َوَلذهرياٌ 
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؟ يدا ا ألرضدلا لدن ايتصددرة ،لا لىددع الىهدل والىعدب؟ فجدل أ  الندا  أقهىديدا ا قسدت القىدل 
، يدددا ا قدددل  نددديههم مدددن القدددرآ ؟ فهندددم أقهىدددلا لىدددع الىهدددل فهندددم أقهىدددلا لىدددع الىهدددل والىعدددب

َيريريَاا   لرياح َةري ن اا )د العاقدل هدل الد ن  نظدر إىل قللده واجلدا، والىعب ريَرَت َلَهريَ  اْلح خه اَر اْلح َوإه ا الريدا
 (. ريذحَ و ا َ 

أمدن  ؛كدر فيهدا ايخدرج مدن الفتند ؛ الفتند  ابفمدنكرت يف ه ي السل ة و   ل     من الف  ا
 الندا    ندا لدن  نديهنا مدا فيغدع ،حينل افمن سنلات وسنلات وسنلاتاحلرم أمن ما حلله 

ضديق ايعيشد   ،ايلبقدات ،ال ال ل تنيب ايتصدر ن أمدا أهدل احلدرم فدال تنديههم ،غريان أ ا 
اؤي أو حه ددا أهددل احلددرم فيقللددل  حنددن أبندداء هللا وأمدديب ايتصددر ن أ ندديب ايتصددر ن، الن دد   ندد

 قللددل  حنددن اخلا ددد ، أو  قللددل  أو  قللددل ، قدددال جددل ولددال يف بيدددا  هدد ي الفتندد  يف آصدددر 
َلهه ح ﴿ السل ة رياح َحرياح اري  َو ري َتَخطاريس  الااري    مه  فدو  [67]العن هدلت:﴾َبَوَلَح  ريَروحا َبَّنا َ َذ حَا  َحَرًمري  آمه
هبد ي  لالفتتا   ل  ه ا اإل عام سهها  أال  و ر إىل ه ا النلرب من اإل عام من هللا جل ولال النظ

النعمدد  وهدد ا الرصدداء الدد ن جعددل الدده جددل ولددال أهددل م دد  فيدده  مددن النهددلة ومددا شدداء هللا مددن 
اريري  َو ري َتَخطاريريس  الااريري    ﴿اف مددا  بعدد ي قدداللا  َلهه ح َبَوَلَح  ريريريَروحا َبَّنا َ َذ حاريري  َحَرًمريري  آمه ريرياح َحريرياح مدددا  ﴾مه
ف ريريرير و َ ﴿ ؟الغدددرض مدددن هددد ا َاه َ تح َوريريرينه ا ا ريريرياَ  َووهاهذح مه ِح ريريري ه  ري  فهالها دددل أ ،[67]العن هدددلت:﴾َبَفبه لحَب طه

 سدال  حممدد   ددىع هللا  وإ  ددا  ،ابلشددرك وال فدر ، فمندل  ابلها ددل  فمندل  بعدد  هد ا اإل عددام؟
وبنعمد   ،ا دي وايلبقدات وايتقمأو سا هدل دو   لد  مدن ايع ،لىيه وسىم وإ ال  الشيا  

َاه   ا إهَذا ﴿مدددن الددد ن أ عدددم؟ هللا جدددل ولدددال  ،هللا هدددم   فدددرو  ريريرياح ا َوريريريٍن َفوه ريريرياح نهذح ريريري ح مه َوَمريريري  وهت 
ريريت  ح الضُّريريرُّ َفإهَليحريريثه َُتحريريََر و َ  الدد ن قدد   ندديب هللا بدده بعدد   االفتتددا إ   مددن  .[53]النحددل:﴾َمسا

 ،هدل لدن  هتىدع ماأ ،ايصر نلظن العه  أ  الهالء إمنا هل العهاد كما  كر يف ه ي السل ة أ   
اإل دداب   ،ايددرض   دل  لفددال  أمدا هددل ال ،فدنقص الددر ت   دل  لفددال  مدن النددا  أمددا هدل ال

إمنددا  نددا  بدده ايتصددرو  أمددا هددل  دداحب  -أجددا ان هللا وإايكددم منهددا-ابفمددراض الشدد   ة 
قال جدل  ،رو  أما هل ال  ت كر نا  به ايتص ،إىل آصري ،الغضب الس ت ، ، ح  ولافي 
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َلهه ح )ولددال يف بيدددا  هدد ا ايثدددال  ريريرياح َحريريرياح اريريري  َو ري َتَخطاريريس  الااريريري    مه َبَوَلَح  ريريريريَروحا َبَّنا َ َذ حاريري  َحَرًمريريري  آمه
ف ر و َ  َاه َ تح مها اَ  َووهاهذحَونه ا ِح   .(َبَفبه لحَب طه ه  ري 

 ،ه ي السل ة ممدا  تندل هبد ا ايلضدلربوما يف  ،وأ لارب الهالء االفتتا ه ي أمثى  من أ لارب 
إ   :العىددم أهدلليد ل  لىددع قدلل مددن قدال مددن  اخلتددامتدد اء مدع بمث  تعدا ق يف هدد ي السدل ة اال

ريَا الااري    )فقدال جدل ولدال يف بد ا تها  .ملضلرب السل ة  تعدا ق فيده اله ا د  مدع النها د  َبَحسه
رياح عريريبح ههه ح 2تريا رياَ  َب ح   احَة اا َب ح  ريق ال رياا آَمااري  َو  ري ح َك  ري فح  مدا ايخدرج يف ( (َوَلَقريدح فريتريااري  الاري ه َا مه

ريده ريارياه  ح ﴿؟ اجللا  يف آصر السل ة يف آصر آ   ليع ه ي احلاالت َوالا ه َا َ  َ ريد وا فهياري  َلاريهح
اه َ  سه َاَ َلَوَ  الحو رح  [.69]العن هلت:﴾س بري َ َا  َوإه ا ا

ولدده أ ضددا  ،شددعب مددن جهدد  التنظدديم لددهيف التفسددري ملضددلرب مقا دد  السددل  وأآددر  لدد  
يف سدل ة الفاسد  وسدل ة وإ ا أتمىدت مدا  كدرت مدن هد  ن ايثدال   ،شدعب مدن جهد  التطهيدق

  ل  ل  به  ظرة و ؤ   إىل ما   كري العىماء يف ملضللات السل  ومدا تشدتمل  ،العن هلت
هدلت ايت  تقرأهدا  سدا   دل  فهدم آايت سدل ة العن  أ   ففهم إ   كما اتضح ل  ايت   ،لىيه

غدري مدا كندت تقدرأ  ايتايتتشدلل  ،آصدرإليهدا ابلنظدر و   ل  أتآدرك ابلسدل ة  ،ل  ت بر آصر
 ،ف دده اتندل لندد ك ايلضددلرب وفهمددت هد ي ايت دد  ويددا ا أتدع بقندد  النددع فددال  ؟ اايدد ،سدابقا

  .إىل آصر ما هل معىلم ، ا أتع بقن  النع ايتصر لىيهم ليعا السالماوي
ل نده مهدم ل دل  ،فإ   ه ا ايلضلرب وهل ملضلرب مقا   السل  من العىم الناد  الع  د 

وهدددل أ   دددنص أحددد  مدددن العىمددداء لىدددع ايقنددد   ،بقددد   مدددا  كدددران الدددب لىدددم يف التفسدددري 
 .   اهرا يف دو  آايت السل ة لىيهوأ    ل  ،وايلضلرب

من أهل القرآ  الد ن هدم وأ  جيعىنا  ،أسأل هللا جل ولال أ   ها ك يل ول م فيما مسعنا
 ،ا من اةى  حلاللهوأ  جيعىن ،وأ    كران منه ما  سينا ،وأ      ان منه لىما ،أهىه وصا ته

 .ه من الغيب إ ه سهحا ه جلاد كرميايعتق  ن يا في ،مهار اةرم  حل
كما أ  يف اخلتام أ جل ل م ليعا إبقهال ه ي ال  و  العىمي  أ  تنتفعلا من أ حا  
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وأان هب ي ايناسه  أشد ر كدل اإلصدلة  ،ج اهم هللا صريا ،الفضيى  ايشا خ ال  ن  شا كل  فيها
وكد ل  أ دحا   ،.... وليع اإلصلة الد  ن معده؛ إمام ايسج  افخ صال يف ه ا ايسج 

الفضددديى  اإلصدددلة ايشدددا خ الددد  ن  شدددا كل  يف هددد ي الددد و ة لىدددع مدددا  تعهدددل  ومدددا  هددد لل  يف 
بد ل الد للة وإىل بد ل العىدم إىل ؛ ف ندا يف  مدن حنتداج فيده   ويف  ىدب العىدماجلىل  لإلصلا

 ل كدل يف جمالده وكدل ول دن حنتداج إىل بد ل وبد ،أما الراح  فهي اللقت واسع لىراحد  ،جهاد
 .فيما  ستطيعه

وأ  جيعىنددا مددن ايتعدداو   لىددع  ،وأ   هددا ك يف اجلهدلد ،أسدأل هللا جلميددع اهلدد ى والتلفيددق
  .لى إ ه سهحا ه ويل  ل الا والتق

وأ   ر قهم الهطا   الناحل  الد   ،كما أسأل  يب سهحا ه أ   لفق والة أمل ان ل ل صري
وأ   هدا ك يف مدا  عمىدل  مدن اخلدري وأ  جيعىهدم هد اة  ،ت كرهم ابخلري والندالد وتد هلم لىيده

  .مهت  ن غري ضال  وال مضى 
وأ   ددرد كيدد هم إىل حنددل هم  ،سددهل ايضدى كمدا أسددأله جددل جاللدده أ   هالد  بيننددا وبدد  

و دىع هللا وسدىم ، وآصدر دلدلاان أ  احلمد       العداي  ،إ ه سهحا ه لىع كل شيء ق  ر
 واب ك لىع  هينا حمم .
يل ال ن وىف وكفع إب   ىش ر هللا معايل الشيخ ه ا الهيا  الضايف اجل]مق م اةاضرة[ 

أ  ألتدد   لإلصددلة احلضددل   أ   هدد أ بطددرد افسدداى  أود  وقهددل  ،هللا وجعىدده يف مددلا  ن حسددناته
ومدن جا دب  ،هد ا مدن جا دب ،حيث ما و دان من افساى  أكثر من أ    فيه اللقت ايتداد
ومعددايل الشديخ  ىددب أ  ت ددل   ،آصدر أ  بعدد  افسداى  مل ت ددن يف جمددال وملضدلرب اةاضددرة

  ا ايلضلرب ابل ات.وا لسمارب هؤ افساى  يف  طات اةاضرة حفظا للقت ال  ن جا
افساى  افصرى آص ها افساى  ال  تىقع أسدتفي  منهدا يف ملضدلرب حماضدرات  ]الشيخ[

جنعىهدا لنندرا أو فقدرة يف  ،أصرى  عين أ  بعد  افصدلة جد اهم هللا صدريا  طدرد أسداى  جيد ة
 حماضرة أصرى ه ي  ستفي  منها ج ى هللا اجلميع صريا.  عم.
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السدددائى  سيددداهتم إىل معدددالي م مث خيددداكم ال ثدددري مدددنهم   سددد ن ليدددع]مقددد م اةاضدددرة[ 
 سحهتهم ل م يف هللا.

  .أحههم هللا]الشيخ[ 
لىدع شد ل كتيدب عل ه ي اةاضرة من أح  افصلة أ  جت   اقعادهناك ]مق م اةاضرة[ 

 يف متناول اجلميع.
، مث  سدأل ته من ال تب ال  تتنداول التفسدريت اب قراءهفضيى  الشيخ ما اففضل لىم /1

، ف يدددف السدددتقراء اجل ئدددي لىسدددل ة قدددلل قىدددتم يف كالم دددم أ ددده ه دددن أ   سدددتخرج ايعدددىن اب
  ستخرج ايعىن لىسل ة مع ل م اإليام ابلسل ة؟

الدد ن قىتددده، أان مل أقدددل إ  ايعددىن أو ايقنددد   سدددتخرج ابالسدددتقراء أان  ،قىدددت هددد ا أان مددا
 ،أمدا االسدتقراء اجل ئدي فىديو حبجد  ،و افغىدعوإمنا قىت  ستخرج ابالستقراء التدام أ ،اجل ئي

ولديو ج ئيدا قد    دل  اسدتقراء حلدالت  مث  ،واالستقراء اجل ئي هل ال ن  قدع فيده الندا  اليدلم
،  م،  قلل وهللا كل النا  ك ا وك ا، كل ايلضلرب، كم  ظر يف ال تا  ؟  ظدر  دفحت حي 

 ،الندددا  وقعدددلا يف كددد ا شدددال لددده حالددد  حدددالت  وقدددال كدددل ؟كدددم د   مدددن حددداالت الندددا 
 ،أ   قفل ما لديو لده بده لىدمأ ضا وال جيل  لىمسىم  ،االستقراء حج  إ ا كا  كىيا أو أغىهيا

وهدد ا صددالل حدددب  ،وأ   قددلل وهللا  عمددل قضددي  كىيدد  وهددل ال  عدددرل إال حالدد  أو حددالت 
ؤ   افشياء وإ ا وج ت يف ايرء اخلىل يف اينهجي  حب يف    ،اينهجي  النحيح  يف التف ري
 تنل  افشياء  أ الف ه  ؛  ل  تنل ي لىعىم غري  حيح ؛ قع من  ل  منهجيته يف العىم

سا  سمع أو حبال  حدالت  جيعىهدا و سررب يف تقييم افشياء  ، سررب يف احل م ،ابستقراء ج ئي
  .قضي  كىي 

ولىمددداء  ،إ   تعقيهدددا لىدددع السدددفال إمندددا  كدددران أ ددده  ددد    االسدددتقراء ال ىدددي أو افغىدددع
حجدد ، االسدتقراء ال ىددي وافغىددع ال ىددي أو افغىدع  االسدتقراءقدداللا أ   ،اف دلل حبثددلا هد ا

، والعدامل ابلتفسدري هدل الد ن لند ي العىدلم الد  من كل مسىم بل من لامل ابلتفسدري ممن؟ ليو
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هددا دا وا في ،هلدد ا العىمدداء  كددروا أشددياء مددن مقا دد  السددل  ،هدد ا يف الغالددب ال خيطدد  ، كدران
حددلل اسددتقرائهم وتدد برهم وقددراءهتم لىسددل ة أكثددر مددن مددرة  مددع لىمهددم ابلتفسددري فاسددتخرجلا 

 مقن ا وملضللا مث فنىلا يف  ل .  عم
وأ  بد  كددل آ د  وآ دد   ،يدا  ا ال  قدلل بعجدديح قدلل مددن قدال أ  ل ددل سدل ة مقندد ا /2

يد  هد ا القدلل ول دن  ق ،ف   لد   د ل لىدع كمدال القدرآ  وإلجدا ي ؛تناسها لىع اإل دالت
 بنقطت :
 عىدم بعضدا وجيهدل فقد   ،جبميدع ايقا د  وايناسدهات م  ى دأ ه ليو ل دل أحد  أ      :افوىل

 .بعضا
 وأ ه حمتمل.  اجتهادوالثا ي :  قي ي بع م اجل م ابيقن  وايناسه  بل  قال   ه 

 فما  أن فضيىت م؟ 
ما عري ل   القريرآ  »ف ده  ؛ل ن السهب الثا  ال حنب أ    صل النا  فيه ،ه ا وجيه

مريريا عريري ل   القريريرآ  ورب ريريث ف يتبريرياب »ويف احلدد  ث ايتصددر  ،«ورب ريريث فقريريد بخطريريَ ولريريا بصريري ب
أن مسدداء تظىددين وأن أ ض تقىددين إ ا أان  :، أبددل ب ددر  ضددي هللا لندده  قددلل«مقذريريده مريريا الاريري ر

 قىت يف كتا  هللا ما ال ألىم.
وإمندا   دل  اسدتقراء كىدي  ،رداجمد اجتهادافإ   اف ل يف ه ي كما  كرت ل  ال   ل  

وقدال هد ي السدل ة  ،، ابد  الدرأن أو لاجدل الدرأناالجتهداد  هدر لده ابد أمدا جمدرد  ،أو أغىع
وهل ا ق   قال أ ه  قال من جه  تن  ل القرآ  أ   ،فيه جتين لىع القرآ ه ا  ،ملضللها ك ا

من جهىها وأ  ايت   وجهىها من جهىها  امن لىمه االقرآ  حم م كل سل ة هلا مقن  لىمه
  بينها وب  ما قهىها وبع ها تناسق وتناسب لىمده مدن لىمده وجهىده مدن جهىده وأ  يف  لد

، ل دن ابلقيد  الد ن  كدران دالل  لىع إلجا  القرآ  العظيم، ه ا قد   قدال مدن جهد  العمدلم
  عم قهل من كل أح  أ   قتحم ه ا الها .أ ه ال    
  ايلضللي لىقرآ  وب  لىم ايقا   لىسل ؟ قلل هل هناك لالق  ب  التفسري /3
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ومندده  ،ج عددل منده التفسدري ايلضدللي ،التفسدري لند  ايتدأصر ن  عددين يف القدر  افصدري هد ا
  .ه ا تقسيم صاص تعىيمي ،التفسري التحىيىي

 عددين ايت ددد   ؛و ددراد ابلتفسددري التحىيىدددي كمددا تقددرأ يف تفسدددري ابددن كثدددري وتفسددري ابددن جر دددر
سدهب الند ول  عدين كدل آ د  أتصد  أو بيدا  مدات وسىيىهدا لغد  وحندلا إىل آصدري وتفسدريها وال ى

  .ل ة تفسريا سىيىياستفسري ال ،لىع ح ا
أمدا التفسدري ايلضددللي فدرياد بده ملضددلرب يف القدرآ   عدين مددثال تلحيد  الربلبيد  يف القددرآ ، 

لقدددرآ ، العددد ل يف تنددد  يف القدددرآ  اللسدددطي  يف ا، الف  يف هددد ا ايلضدددلرب تلحيددد  الربلبيددد القدددرآ
سعدىن أ   ،، قنص اف هياء يف القرآ ، ه ا  سدمع تفسدري ملضدلليالظىم يف القرآ  ،القرآ 
مث  قسدم  لد  تقسديما منهجيدا و تحدد ي  ،إىل ملضدلرب فيجمدع كدل مدا فيده مدن ايتايت أييت
  .لنه

والتفسددري  ،بعىددم ايقا دد  ف  مقا دد  السددل   اجددع إىل السددل ة يف  فسددهاال  ددى  هلدد ا 
 لضللي جيمع أ رال ايلضلرب يف ليع سل  القرآ .اي

هدل القددرآ   د ل وفسددري الرسددلل  دىع هللا لىيدده وسدىم كددامال وسددا  درد لىددع الننددا ى  /4
تريريرةتت  ع ريريى ا جريرين »رسددلل مل  فسددري كىدده واجلمددع بيندده وبدد  حدد  ث الرسددلل لفيقددلهلم أ  ا

 .«البيض ء 
سددم الرسددلل  دددىع هللا اائل إ ا كتددب  نهغددي لىددع القائددل أو ايددت ىم أو ال اتدددب أو السدد

حب ولل مل   تب فإ ه  نىع  ،لىيه وسىم أ   نىي لىيه  ىع هللا وسىم لىيه تسىيما كثريا
هلد ا أهدل احلد  ث ممدا  اد يف  ،لىيه وايرء ما خيسر كتاب   دىع هللا لىيده وسدىم ولدل ألدف مدرة

وقد  آهدت  ، قلللهندا كد ا مدرةمق ا هم أهنم   تهل  يف احل  ث اللاح   ىع هللا لىيه وسدىم و 
مدا  «هبري  عشريراع يري  واحريدت صري ى ل  ما صري ى ع ري   »النع  ىع هللا لىيه وسىم قال  أ   

دلدا يل     ثدين هللا  ، عين من قدال الىهدم  دىي لىدع حممد  ؛ عين من أآىن لىي   ؟معىن  ل 
النددالة لشددر  ؛ أآددىن هللا لىيدده بتىدد ،  ددىع هللا هبددا لشددرالىددي يف ايىدد  افلىددع مددرة واحدد ة
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مرات ، الىهم  ىي وسىم لىع حمم  كىما  ىع لىيه اينىل  وكىما غفل لن النالة لىيه 
 الغافىل . ما هل السفال؟

 ري الرسلل  ىع هللا لىيه وسىم.هل   ل القرآ  وفس  
، يدا؟ ف   التفسدري وإمندا فسدر آايت قىيىد  ،النع  ىع هللا لىيه وسدىم مل  فسدر القدرآ  كىده

 ،والقدرآ   د ل بىسدا  لدريب مهد  ،يدن ال  فهدم ايعدا  ، افسر سعىن  ه  ايعد،    ج  تهع احلا
فهمتددده الندددحاب ، إال يف بعددد  ايتايت مل تفهدددم ففسدددرها الندددع  فقهتددده العدددر  فهمدددت ايتن،

، تفسدري الندحاب  أكثدر تفسريي لىيه النالة والسالم قىيدل ىع هللا لىيه وسىم فاينقلل من 
لىمدا  النحاب   قىدلا لىتدابع ، والتدابعل  أقدل   يا؟ ف    ،ىع هللا لىيه وسىممن تفسري النع  

وال مدن جهد  معرفد   الند ول،وال مدن جهد  أسدها  ، ابلقدرآ  مدن الندحاب  ال مدن جهد  الىغد 
والتدا  خ وأحدلال  مدن جهد  السدرية، وال ،لىلم القرآ ، والعىلم ايختىف  ال  دا  لىيها القرآ 

التددابعل  تفسددريهم يددن  ،، تفسددريهم أكثددرآصددري، ففسددروا القددرآ  أكثددر إىلالعددر  واجلاهىيدد ، 
، ه دد ا إىل  مدن التددأليف والتندنيف كثددرت ثددر مدن تفسددري الندحاب  لشدد ة احلاجد بعد هم أك

 . فهم النا  القرآ  و قهىلا لىيه التفاسري  غه  يف أ 
 ،اج  إىل تفسرييول م احل ،فإ   ل م تفسري النع  ىع هللا لىيه وسىم لىقرآ  للضلحه

و سا مل  عىملا ففسدر بعضدهم لدهع   ،وف  النحاب   ضلا  هللا لىيهم كا لا  عىمل  التفسري
 وفسر هلم النع لىيه النالة والسالم.  عمأ

فضدديى  الشدديخ أنمددل إ شددادان إىل أحسددن ال تددب الدد  تناولددت احلدد  ث لددن مقا دد   /5
 النل .

  كرت ل  ال تب.  عم.
ولالقد   ،لء لىع مسأل  تفسري ايتايت ابل شدلفات ال ل يد  احل  ثد أ جل إلقاء الض /6

  ل  سقنلد ايتايت وفهم صطاهبا.
ف ددده لدددل ت ىمندددا يف دقيقددد  أو  ؛لدددل مل ترجدددل ل دددا  أفضدددل، ف  هددد ا ايلضدددلرب مدددا حيتددداج
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ايت  كثري من النا   عرضل   ،دقيقت   ظىم ه ا ايلضلرب، وهل ملضلرب شائ  كما تعىمل 
تا  فىد ، كتدا  ك  ،وجيعىل  القرآ  كتا  كل  ،ل ي  و ربطلهنا ابيتايت القرآ ي ايسائل ال 

، كتدا ، وهد ا لديو بندحيح ، هلد ا أان كمدا  جدع السدائل جد اي هللا   ال ، كتدا   ايضديات
لدددن  -مسدددتقل-صدددريا أان أ ضدددا أ جدددلي أ   فجدددل جدددلا  هددد ا السدددفال إىل ملضدددلرب حماضدددرة 

ف ده حيتداج إىل بسدط  ؛لطهيعيدات أو ابي تشدفات احل  ثد تفسري القرآ  ابلعىلم ال ل يد  أو اب
 وتفنيل.
 فهددموأ  هدد ا التحندديل مربددلط ب ، كددر  أ   الددب العىددم البدد  لدده مددن تعىددم التفسددري /7

ولألسددف فددإ  غالهيدد  النددا  يف وقتنددا احلاضددر و عنددل  مددن الضددعف يف  ،الىغدد  ومنهددا النحددل
 صاص ابيهت ئ  يف جمال النحل.حه ا لل تننحل نا ب تا  يف ه ا اجملال  النحل

لنحددل  عىمدد ، ت ددن جدداد، النحددل لىددع أسددتا  يف ا ؛ايهددم أ دد  تقهددل لىددع  الددب لىددم
،  ، لددل أقهىددت لىيدده ل ددا  سددهالب لىددع غددري ايقهددل هددل يف احلقيقدد  سددهلع، ل ددن  نددسددهل

 ومنظلم  احلر رن ،وقطر الن ى وشرحه ،كتب النحل كثرية دائما   كر من أوائىها ايتجر ومي 
سهيل وشرود التسهيل مث  تطل  مث  تطل  بع   ل  إىل الت ،وشرود افلفي  ،وافلفي  ،ايىح 
مث  ، عددين أ   هتدد اب ابلنحددل ابل تددب ايختنددرة لندد  ايتددأصر ن ،مث كتددا  سددهل ه (7) .....إىل

وكمدا قدال هللا جدل  ،بعضدها فدلت بعد  كوهد ي جمداالت ومد ا   ،إ ا أمتها  رجدع إىل ايتقد  ن
َاه    ﴿ولال   .[163] آل لمرا :﴾ ح َ رََ  ٌت عهاحَد ا

وأ   غفدر  ،، وأسأل هللا جل ولال أ    تدب يل ول دم اخلدري أ نمدا كنداهب ا الق    تفي 
و دىع هللا وسدىم واب ك لىدع  ،إ ه سهحا ه لىدع كدل شديء قد  ر ،لنا   لبنا وإسرافنا يف أمران

 . هينا حمم 
 أل   ه ي ايادة: سامل اجل ائرن.

                                                
 كىم  مل أفهمها.(7)
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