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

 

(11) 
 القول الفاصل في استواء اهلل على عرشه

بسم اهلل الرحمن الررحمم الممرهلل هلل لالةروا لالسروى علرى  وملرا لحلره لصرموه قام رمن  إلرال شرمه اهللسروى ىحمره اهلل   رالى 
َُ اَْلَوَسر ُ : اَْلَفاِصرلُ َلاْلَقْوُل )) :ل ف لا ب لمه ََرا َعَلْمرِه َاْمَُ ر رَت   بِرِه    ُهرَو  ِْ َولِرِه َلَُ َِ َُْسرَتَو َعلَرى َعْرِشرِه ِاْسرِتَواءي َُِلمرَُل ِب رْن َقَّ  اَلل رَه  َِ

ررَل َشررْيَء َعِلررممن  ُْ َن بِ َ  ررُه ِب ََْوُصررو َْ لِْلِ ْلررِم َلَق  ررُه َسررِمم ن بَ   َلَعلَررى ُكررَل َشررْيَء إلَررهلِلُرن   َكَمررا َق  ررُه  ِْوَرر رروُي َقَّْ ُُر ُِ ِةررمرن َلَ ْمررُو َكلِررَا َلَُ َُ
لُروإِلمَن َلإلُرهلْلىَ ِِ مْ  ِْ ِِ اَل تِري َكِ ْلرِم اَْلَم ُْ ِلَفْوإِلم تِرِه َخَةراِئُ    َلاْلُقهلْلىَِا َخَةاِئُ  َاْمَْعرَرا ِْوُر ََ اَْلَ رْرَِل َلَُ َُر ِلَا ُهرَو ُسرْوَما َُه فَررْو ََ ر َْ َف

ِْ  فَرْوإِلم َِ  ُلوَِ َلََْلُزلََا َِ ااَْلَم ِْ  ((.ُلوَِ َعَلى اَْلَم
َُ اَْلَوَس ُ : َلاْلَقْوُل اَْلَفاِصلُ )هذا تنظري جيد يقول الشيخ رمحه اهلل  ََا َعَلْمِه َاْمَُ  ةا ا}( ُهَو  ََ ً  َو ( 341البقةة ){ وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّة

ط بني األمم بني تشد فكما أن أمً حممد  ط بني فةق األمً دَو  .اليهود وتفةيط النصارى، فأهل السنً واجلماعً َو
الزم ذلةةك لةةوازم لةةيم مةة  وأنةةه  .مةةا هةةي عقيةةد مهلل أن اهلل مسةةاوى علةةت العةةةق اَةةاوات يليةةف و لةةه ولةةا  بةةه، فهةةو أ ةةي   ليةةه 

لعلةم والقةدر هلل البةد لةه مة  ذلةك ولةو  يةل ، نظّة ذلك فقال فكما يثبت النايف ل َةاوات اععةا ايقيقةي االَةاوات ألةيم يثبةت ا فاَد
هل اهلل  دية لقال نعم ومع ذلك ال يلزم م   ثبةا  العلةم هلل تعةال اللةوازم الةم تلةزم لعلةم اعثلةوق فمةث   علةم اعثلةوق يسةالزم تعلةم 

ئ ا َوَجَعةةَل َلُكةةُم السَّةةْمَع َواأْلَْبَصةةاَر َواأْلَْفئِةةَدَ  َلَعلَُّكةةْم َواللَّةةُه َأْرةةَةَجُكْم ِمةةْ  بُاُةةوِن أُمََّهةةاِتُكْم اَل تَةْعَلُمةةوَن َ ةةيْ }وحفةةو وتةةذكة ألةةيم كةةذلكهلل 
يلةةزم منةةه حفةةو مث يلةةزم منةةه اَةةاذكار، هةةذل اللةةوازم هةةل تلةةزم  ثبةةا  علةةم اهللهلل ال تلةةزم ألن علةةم اهلل لةةيم   مث (87النحةةل) {َتْشةُكُةونَ 

ذا  ةال ال هةذا لةيم بة زم وهةذا علةم اعثلةوق، نقةول لةه حينئةذ كعلم أي أحد، فإذا  يل عثبت العلم يلزم مة   ثباتةك للعلةم كةذا وكة
القدر  عند اعثلوق تاالب أدوا  وآال  ومث   أن ياغةذى ا نسةان وياقةوى ليقةدر أن يفعةل . وهذا اَاوات اخلالف واَاوات اعثلوق

يةا رجةل "  ينفةي االَةاوات ويثبةت القةدر  فع   م  األفعال، لك   در  اهلل ال تسادعي ذلةك فةاهلل  ةدية يف ذاتةه َةبحانه، فلةو  يةل عة
" هةذل  ةدر  اعثلةوق"لةةف  وأ  وُحةفَّ لةه ذلةك و ةال " هل يلزم  ثبةا  القةدر  أن يكةون كةذا وكةذا مة  لةوازم القةدر  عنةد اعثلةوقهلل

يهةا لةوازم فاَةد  كةاللوازم هلل  ةدر  تليةف بةه ال يلةزم عل أن وما تذكة أنةت أيـةة ا مة  لةوازم االَةاوات هةذا اَةاوات اعثلةوق فكمةا:لقلنا له
 ".البشةيً فكذلك اَاوات اهلل تعال اَاوات يليف به وال يلزم عليه لوازم فاَد  كلوازم اَاوات اعثلوق علت اعثلوق

َِ ِفرري اَْلَ ْقررِل اَلة رررُِ ِ ))مث  ةةال  ََ اَل     َلاْعلَررْم َقَّْ لَررْم اِلَفرر َِ َُ ََررا ُُوِاررُف  اَلَُ ِفرري اَللر ْقررِل اَلة ررِممِ   ََ ِْررن  َهرر َِ َقْصرروي َل َِ اَلس ررَلِفم   رَُِقرر
َواَب َعْن اَلش وُرَ اِت اَْلَواىَِدِا َعَلى اَْلَمَلَ  َِ ِلَا َسْ لن َُِسمرُ   اَْلَمْوِضَ  َُ َُرت ِسُ  ِل ََ َن َلَقَحف  َحل َ ا َف  َ  ((.َفَمْن َكاََّ ِفي إلَرْلِوِه ُشورْ

َِ ِفررري اَْلَ ْقرررلِ )هةةذل ةلةةةً حمكمةةةً ر ةةةينً  َِ اَلس رررَلِفم َِ   اَلة ررررُِ ِ  لَرررْم ََ اَل  رَُِقررر اِلَفررر َِ َُ ََرررا ُُوِارررُف  ،  صةةةدل (َلَُ ِفررري اَللر ْقرررِل اَلة رررِممِ  
قَ السلفمَ)بة  (لالقرول الفاصرل هرو َرا علمره امَرَ الوسر  َرن قَّ اهلل َسرتو علرى عرشره اسرتواء ُلمرَل بِولره)ما تقدم،  (ال ُر

ومةةةا هةةةو العقةةةل الصةةةةياهلل هةةةو العقةةةل السةةةا  مةةة  الشةةةبها   (ي ال قرررل الةرررُر فلرررمِ فررر)وهةةةذا ينسةةةحب علةةةت ةيةةةع الصةةةفا ، 
ألن العقةل أدا  كمةا  ؛والشهوا  الم حتةفه ع  أدائه السوي،  ذا  يل عقةل  ةةيا فاعقصةود العقةل السةا  مة  الشةبها  والشةهوا 

فةةةالعني تاةةةأثة بالةمةةةد واألذن تاةةةأثة بالصةةةمم واليةةةد تاةةةأثة بالشةةةلل  البصةةةة أدا  وكمةةةا اليةةةد أدا  وكمةةةا األذن أدا ، وهةةةذل األدوا  تاةةةأثة؛
وهكذا، فكذلك العقل ياأثة بةأنوا  الاةأثريا  فقةد لاةل أدافل، فةإذا كةان العقةل َليمةة ا مة  الشةبها  والشةهوا  فة   كة  أن تقةوم 
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ةول اهلل ال  كة  أن يكةون  ةيتأ مةأث (اللقل الةمم )وكذلك . حجً عقليً تنا   الاةيقً السلفيً أو مة  كة م اهلل  ورأ عة  َر
لةةال  مةةا عليةةه السةةل  ببسةةافً ألن السةةل  هةةم اععاصةةمون بالكاةةاا والسةةنً و اةةا  ةةدروا عةة  الكاةةاا والسةةنً و ةةريهم  ةةدر عةة  

 (بُ ُتس  له هرَا الِروا)يعين بالافصيل  (إَّ بس  كلا)أ وال اعنافقً والف َفً وهم اعاكلمون، لك  يقول الشيخ رمحه اهلل 
 .وم  يف  لبه  بهً وأحب الدرول يف الافا يل فهذا َهل يسري  ك  أن يالبه

 (( َِ َِ َلَسَلِف َاْمَُ ر َِْتاِب َلالس ل  اِلُفوََّ لِْل َِ ا اَْلوَرابِ -ثُم  اَْلُم ََ رْن اَْلُمتَرَ َللِمَن ِلَ ر ََررُِ َ  -َِ رَر  َْ ََ   ِفري َق َُر َْ ِْرُر اَلر  ََرْن ُُرْل  َُررْزُعُم َقَّ    فَرَِِّ  
ُُِممُلَ ررا َُْطررَ ري ِفمَ ررا ِإلَررى اَلت ْ ِلُررلِ   اَْلَ ْقررَل  ررا َلإلُررهلْلىَاي   َلَق  ررُه  ُُِممررُل َقَّ  لِل ررِه ِعْلمي لُرروََ َلَ ْمررَو َكلِررَا   َلََررْن  ِْ ََ ررَر  َْمرْ َُررُه  رروََّ َكَو ُْ َلَقَّْ َُ

ََ َحْشِر َاْمَْاَسادِ بَ   ِإَّ  اَْلَ ْقَل َقَحاَل َكِلَا فَاْضَ ر  ِإَلى اَلت ْ ِلُلِ : َُرُقولُ  ُِْر َحِقمَق ََْن ُُرْل َِ   ْل  ل ر َِ َلاْمَْكرَل َلالش رْرَب اَْلَمِقمِقري  ِفري اَْل
َُْطرَ ري ِإلَرى اَلت ْ ِلُرلِ  ََ اَْلَ رْرَلِ   َُرْزُعُم َقَّ  اَْلَ ْقَل َقَحاَل َكِلَا َلَق  ُه  َِ فَررْو اَْلَ ْقرَل َقَحراَل َكلِرَا َلَق  رُه َُررْزُعُم َقَّ  : َلََرْن َيَعرَم َقَّ  اَلل رَه لَرْم

 .َُْطَ ري ِإَلى اَلت ْ ِلُلِ 
َُْسَتِمر ان ِفمَمرا ُُِمملُرُه اَلْ  ُ ْم إلَاِعهلَلان  لرْ َِ ِلَواِحهلَل َِ ِء َقَّْ لَْم ِفما َدلِملن َعَلى َفَساِد إلَرْوِل َهُؤَُ ْْ ََرْن َُررْزُعُم َقَّ  اَْلَ ْقرَل   َ ْقرلُ َلَُ ُ ْم  رلرْ بَرْل َِ

ََا ُهلل ِعي َاْْلَخُر َقَّ  اَْلَ ْقَل َقَحاَلهُ َاو َي قَ   .ْل َقْلَاَف 
ِْتَرراُب َلالس ررل َُ  َْ ِشررْ ِري بِررَ َي َعْقررَل ُُرروَيَُّ اَْل َِ َحْمررُ  إلَررالَ   فَرمَررا لَْمرر ََالِررَا بْررِن َق َرر ََرراِى  َقلَُكل َمررا َااَء َررا ىَُاررلن :" فَرَرِضررَي اَلل ررُه َعررْن َاهلْلِ

ْن ىَُاَل  َررَ  ََُمم هللَ َقْاهلَلُل َِ ََا َااَء بِِه ِاْورُُِل ِإَلى  ءِ    ْكَلا  هلَلِل َهُؤَُ َِ  ((".ِل
 عةا أثبةت اهلل لنفسةه يف أمةة مةةيمأ، واألمةة اعةةيمأ هةو األمةة اعـةاةا، نيما  ات اهلل هذا كة م ر ةني بةني الشةيخ فيةه أن هةنالت النةاف

ال تنـةةبط  ةةم  اعةةد  وال يسةةاوي  ةةم كةة م وال يقةةة  ةةم  ةةةار يف وهةةذل يةعةةاكم اهلل نةةً مةة  نةةا  اعثةةالفني للاةيقةةً السةةلفيً أ ةةم 
يصةةةدق بعـةةةهم بعـةةةة ا أل ةةةم مابعةةةون  دآحةةةادهم وعمةةةوعهم، والسةةةائةون علةةةت الاةيقةةةً السةةةلفيً يف هةةةذا البةةةاا و ةةةريل  ةةةو م مـةةةاة 

ما معا ماشةابههلل يعةين يشةبه ( 31الزمة){ اِِب ا َمثَاِنَ اللَُّه نَةزََّل َأْحَسَ  ايَِْديِث ِكَااب ا ُمَاشَ }للكااا الذي و   اهلل تعال أنه ماشابه 
ال واهلل ال  كة  أن دةد يف كة م اهلل تعةال ويف  ( 1اعلةك)هلل { فَاْرِجِع اْلَبَصَة َهْل تَةَةى ِمْ  ُفاُةور  }بعـه بعـة ا ويصّدق بعـه بعـة ا 

ونةاتمأ ذلةةك أن الةذي  َةاروا واعاصةةموا بالكاةاا والسةنً جةةات ك مهةم ماةةد ا و اعةةد م ال  معةان مانا ـةةً ماعار ةً، كة م نبيةه 
فةإن هةنالت اعاكلمةني مـةاةبون يف عقائةدهم دةد  -وهةو مة  أبصةة النةاا تقةاال  النةاا-و ةدق رمحةه اهلل . تنثةم خب ف هةنالت

دم معنةا ذكةة أمثلةً مة  ا ةاةاِبم، اجلةويين  فةة اهلل لةه وعفةا الواحد منهم يقول  وال  مث يأيت بنقيـه،  ة تةاحل مة  اال ةاةاا وتقة
مةةا   يقلةةه يف الشةةامل و ةةال يف الشةةامل مةةا   يقلةةه يف النظاميةةً، ث ثةةً كاةةب لةةه واحةةد يف أول حياتةةه وواحةةد يف  عنةةه  ةةال يف ا ر ةةاد

ةةةاها وثالةةةث يف آرةةةة حياتةةةه لالفةةةون، ناهيةةةك عمةةةا لالفةةةون تجمةةةوعهم فيةةةه فليسةةةوا علةةةت  اعةةةد   واحةةةد ، حينمةةةا تقةةةةأ مةةةث   يف أَو
مقاال  ا َ ميني لأل عةي تقةأ عقاال  اععازلً الع ف والنظام وعمةو ب  عبيد ووا ةل بة  عاةات دةد كةل مةنهم يشةاا بكة م 
ن ال يقوله اآلرة، فإذا دعي العقل فأي عقل نزن بههلل العقول مافاوتً، العقول ليست منـباً حىت حيال  ل العقل، فكةل يةدعي بةأ

العقةةل أملةةت عليةةه الاأويةةل، فمةةنهم مةةث   مةة  زعةةم أن الةفيةةً  نعهةةا العقةةل ومةةنهم مةة  زعةةم أن الكةة م  نعةةه العقةةل ومةةنهم مةة  زعةةم أن 
لةةزم باأويةةل الةفيةةً محشةةة األجسةةاد حشةةة ا جثمانيةةة ا  نعةةه العقةةل، وكلهةةم  ةةد ادعةةت هةةذل الةةدعوى، فهةةنالت الةةذي  يةةدعون أن العقةةل 

" أن العقل يلزم باأويل ايشة واععاد ألنةه حشةة روحةان ال جثمةان"ت والنزول و ري ذلك لو  ال  م الزناد ً وتأويل الك م واالَاوا
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 هلل هةم اَةاثدموا نفةم األدا  الةم اَةاثدماموها هةم ادعةوا بالعقةل وأنةام ادعيةام بالعقةل "فيقةال  ةم " هةذا كفةة وزند ةً"لقالوا  م 
فالعقةةل أدا  ال  كةة  أن تسةاقل بإثبةةا  ايقةةائف والبةةد أن تسةانري بنةةور الكاةةاا والسةةنً،   "َةوات بسةةوات، هةةم زعمةةوا أن العقةل كةةذلك

ا درل هةذا اعسةجد الفسةيا يف الليةل واأل ةوات مغلقةً هلمةً فهةو  شةي فةتةا عثةة  امةل اعصةاح   كما اثل لكم دومة ا لو أن أحد 
كة  العينةني ال تنفعةان عةاذاهلل لعةدم وجةود   ةات  فةإذا و عةت يةدل أو عثة بأي  يت م  األدوا  الم يف فةيقه مع أنةه  لةك عينةني ل

علةةت مفةةاتيا ا  ةةات  و ةةار يـةةيت انكشةة  لةةه ايةةال وكةةذلك العقةةل أدا  فةةإذا اَةةانار بنةةور الةةوحي أبصةةة األ ةةيات  ةةحيحً، أمةةا 
 ويف نفةةم الو ةةت   يهمةةل اهلليف هةةذل األمةةور العظيمةةً واخلاةةري  علةةت عةةةد العقةةول،   بةةدون الةةوحي ياثةةبط ولةةذلك   حيُِةةْل اهللُ 

بةَُّةوا آيَاتِةِه َولَِياَةذَكََّة أُولُةو }تعال العقل لكنه أمة باالنافةا  بالعقةل يف مةا كشةفه النقةل، فأمةنةا أن ناةدبة  ِكاَةااأ أَنْةزَْلنَةاُل  ِلَْيةَك ُمبَةاَرِأ لِيَةدَّ
عةبيةةً القةةةآن لكةةي يعةةني علةةت الاعق ةةل،  { ْةآن ةةا َعَةبِي ةةا َلَعلَُّكةةْم تَةْعِقلُةةونَ ِ نَّةةا َجَعْلنَةةاُل  ةُ }مةةا هةةي أدا  الاةةدبةهلل العقةةل،  (32ص ) {اأْلَْلبَةةااِ 
، فالشة    يُلِغ العقل و اا وهفه توهيفة ا  حيحة ا  يةث ينافةع ا نسةان (3يَو ) {ِ نَّا أَنْةزَْلَناُل  ُةْةآن ا َعَةبِي ا َلَعلَُّكْم تَةْعِقُلونَ }كذلك 

َِ ِلَواِحرهلَل )يةه، أمةا هةنالت القةوم فةإ م كمةا  ةال الشةيخ م  عقله وعينيةه ولسةانه وأذن ِء َقَّْ لَرْم ِفمرا َدلِمرلن َعلَرى َفَسراِد إلَررْوِل َهرُؤَُ ْْ َلَُ
ُُِممُلُه اَْلَ ْقلُ  َُْسَتِمر ان ِفمَما  ُ ْم إلَاِعهلَلان  لرْ ََرا َُرهلل ِعي اَ   َِ ََرْن َُررْزُعُم َقَّ  اَْلَ ْقرَل َارو َي َقْل َقْلَارَف  ُ ْم  رلرْ فَرمَرا  .ْْلَخرُر َقَّ  اَْلَ ْقرَل َقَحالَرهُ بَرْل َِ

َْ ِشررْ ِري ِْتَرراُب َلالس ررل َُ بِررَ َي َعْقررَل ُُرر)وهةةذا عبةةار  تعجةةب وتعجيةةب  (لَْمرر واَاشةةهد بقةةول مالةةك رمحةةه اهلل، عالةةك رمحةةه اهلل   (وَيَُّ اَْل
أعلةم وأحكةم، هةم يظنةون السةل  كلما  نريا  نادً ع  ررب ، ر ف مةا يةدعي هةنالت أن فةيقةً السةل  أَةلم وفةيقةً اخللة  

دراويةةال ال يفهمةةون، ال واهلل هةةم أدق النةةاا فهمةةة ا وأعمقهةةم علومةةة ا، ولةةذلك  ةةةل الكلمةةا  مةةنهم ثقيلةةً ذا  وزن ومعةةا، يقةةول 
ََررا َارراَء بِررهِ  ")مالةةك رمحةةه اهلل  ررْن ىَُاررَل  َررَْكلَررا  ََُمم ررهللَ  َقلَُكل َمررا َااَء َررا ىَُاررلن َقْاررهلَلُل َِ ءِ    ِاْورُِررُل ِإلَررى  ررهلَلِل َهررُؤَُ َِ يشةةري  ل أن ( ِل

أ حاا اجلدل كثة وماعةددون والواحةد أجةدل مة  اآلرةة، ومعةا أجةدل يعةين يزرةةف الكة م وياد ةف بةه ويةوردل مة  مةوارد  ةىت، 
األمةام أو اخللة  فنـةيع ونةد  هل نكون يف مهب الةيا  نالت كلما جات أحدهم جذبنا م  جانب فيأيت جيذبنا اآلرةة مة  : فيقول

فاشةبث بةه واعاصةم ( 321:321الشةعةات ){ نةَةَزَل بِةِه الةة وُا اأْلَِمةنُي َعلَةت  َةْلبِةَك لَِاُكةوَن ِمةَ  اْلُمْنةِذرِي َ }الةذي  ما جاتنا به حممةد 
 .وال يغةنك هنالت، فعصمهم اهلل ِبذا ونفعهم بربكً االعاصام بداللً النصوص واحرتامها

ُةوىن ِبَما ُخِةَم بِِه َاْْلَخرُ لَُكلي ))  ِْ ََ ِء  ْن َهُؤَُ ْن ُلُاوهَ   َِ  :َلُهَو َِ
ُُِممُل َكِلاَ : َقَحهلُلَها  .بَرَماَُّ َقَّ  اَْلَ ْقَل َُ 
ِ اِ ي  .َقَّ  اَلل ُةوَص اَْلَواىَِدَا َُ َ ْمَتِمُل اَلت ْ ِلُلَ : اَل
ِ الِرر ُ  ِه َاْمَُُرروِى إلَررهلْل ُعِلررَم َقَّ  اَلر ُسرروَل  :اَل َِ ََ َهرر َ رر ْضررِ َراىِ  َقَّ  َعا ِِ   َارراَء ِبَ ررا بِاُِ ْمرر َِ َلَصررْوِى   َكَمررا ُعِلررَم َق  ررُه َارراَء بِالة ررَلَواِت اَْل

َِ  َررْ ِلَُوِت اَْلَقرَ   َشررْ ِر َىَََطرراََّ  ا ِبَمْلزِلَرر ََ ُُِممُلَ ررا َعررْن َهرر َِي  ََررا فَالت ْ ِلُررُل اَل رر َِ ِفرري اَْلَمررَ  َلالة ررْوِى َلالة ررَوِا َلَسررائِِر  َِ َلاْلَواِنِلم رر اَِ َرر
 .َااَءْت بِِه اَلل وُرو اتُ 

ََرا َاراَءْت بِرِه اَلل ُةروصُ : اَلر اِب ُ  ََر  َقَّْ ُُروَرَمَن َقَّ  اَْلَ ْقَل اَلة رَُِ  ُُرَواِفرَُل  رْن اَلتر ْفِةرمِل  رُز اَْلَ ْقرُل َعرْن َلِإَّْ َكراََّ ِفري اَلل ُةروِص َِ َِ ا َُرْ 
رْن اَْلُوُاروهِ  َدَىِك  َرْفِةرمِلهِ  َْْمرِر َكلِررَا َِ َمرروي ِإلَرى  ِْ َُ َُْ َترِفُروََّ بِرَ َّ  اَْلَ ْقررَل َُ   َلِإ  َمرا َعْقلُرُه  ِء َلاْلُفُمرروَل  رْن َهرُؤَُ َعلَرى َقَّ  َاْمََسرراِنمَن َِ

َِ اَْلمَ   َ َلِ م َِ َسِومَل َلُه ِإَلى اَْلَمِقمِن ِفي َعا  (( َاِلِف َاهلْلِ
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 :هذل  اعً مثينً م  الكااا بني فيها الشيخ رمحه اهلل  باال فةيف اعاكلمني م  أربعً وجول
فإذا  ال اعاكلمون أن العقةل  نةع أن يكةون اهلل  :الواه املل لهو في الواإل  َشابه للواه الراب  لهو قَّ ال قل ُ ُممل كلا

وا أن العقةل  نةع أن اهلل يكةون لةه وجةه وعينةان و  ةري ذلةك وأنكةةوا مةا جةات  بةه النصةوص الصةةحيً تعال اَاوى علت العةق، و ةال
ةةيأيت مزيةةد  ةةذا يف الوجةةه  ىأوال  مةة   ةةال أن العقةةل حييةةل ذلةةكهلل فالعقةةل ال حييةةل ذلةةك، دعةةو : الصةةحيحً،  لنةةا  ةةم تقابةةل دعةةوى َو

الةف فهةي  ةحيحً، ومةا أكثةة الةدعاوى البافلةً، فةدعواكم أن العقةل الةابع، فنح  ابادات  ال نوافف علت دعواكم وليم كةل دعةوى ت
 حييل ذلك عةد دعوى ادعياموها وال نسلم لكم ذلك
 .وليلت ال تقة  م بذاِ                      كل يدعي و    بليلت 

ررل الوارره الِررا ي   يةةا ةاعةةً هةةذل النصةةوص الةةم  لةةام أ ةةا العقةةل حييلهةةاهلل نصةةوص  : لنةةا :قَّ اللةرروص الررواىدا ُ  متمررل الت ُل
ةول اهلل  ينةزل ربنةا ) وا حً  ةحيً بّينً ليست  ا ً مشةابهً فكية  تقولةون العقةل حييةل ذلةكهلل مةا حتامةل الاأويةل، مةث    ةال َر

لةه، مة  يسةألين فأعايةه، مة  يسةاغفةن م  يدعون فأَةاجيب : تباِر وتعال  ل السمات الدنيا حني يبقت ثلث الليل اآلرة، فيقول
القوم ال يثباون النزول فماذا يقولونهلل يقول العقل حييل النزول ال  ك  ويلةزم منةه النقلةً وايةكةً ويلةزم كةذا وكةذا وايةدو   (فأ فة له

 ان به هل حيامةل الاأويةل أم م  اللوازم فنقول دعونا جانبة ا م  اللوازم فنقول دعونا ننا ال يف الن  الذي أمةمت با  اويذكةون مسةد
فلةةو كةةان األمةةة كمةةا زعمةةام أن اعةةةاد نةةزول أمةةةل أو نةةزول ملةةك مةة   ف سررلهلل اللررزلل هلل  (ُلررزل ىبلررا)أَةةند النةةزول عةة هلل  الهلل النةة  

كهلل عةةاذا أن يقةةول ينةةزل أمةةة ربنةةا أو ينةةزل ملةةك أو تنةةزل رمحةةً ربنةةا، مةةا الةةذي  نعةةه مةة  أن يقةةول ذلةة م ئكاةةه عةةا كةةان يعجةةز النةة  
مةة  )يلةةبم علةةت النةةاا ويةةدرلهم يف اال ةةابالهلل عةةاذا تةةدعون هةةذا والةةن  ال حيامةةل الاأويةةلهلل مث مةةاذا أيـةةة ا تأمةةل يقةةول الةةذي ينةةزل 

هةةل  كةة  أن يقةةول ملةةك مةة  يةةدعون ومةة  يسةةاغفةنهللهلل ( هللمةة  يسةةاغفةن فةةأ فة لةةه هللمةة  يسةةألين فأعايةةه هلليةةدعون فأَةةاجيب لةةه 
زل لو كان كما زعمام أنه أمةل فقد جعلةام و ةت نزولةه ثلةث الليةل األرةري مةع أن أمةة اهلل ينةزل ليةل  ةار مث هذا الذي ين! عجبة ا لكم

 باا مسات وكل يوم هو يف  أن َبحانه و مد يةفع القسط ولفـه، زعمام يف بع  مزاعمكم أن الذي ينةزل هةو رمحةً ربنةا، يةا 
ا، أي نفةةع للعبةاد  أن يكةون مناهةةت نةزول الةمحةةً هةو السةةمات الةدنياهلل وهةةي   مةا مناهةةت لةزوم هةةذا الة زمهلل السةةمات الةدني! َةبحان اهلل

تبلغهم يف األ ل، فكل هةذا يةدلنا علةت مةا  ةال الشةيخ يف الوجةه الثةان أن النصةوص الةوارد  ال حتامةل الاأويةل، ولةذلك هةم يْشةَقون 
وهةةم  ةةد  ةةقوا  (3فةةه) {نْةزَْلنَةةا َعَلْيةةَك اْلُقةةْةآَن لَِاْشةةَقتَمةةا أَ  }بالنصةوص يف تأويلهةةا واجلةةواا عنهةةا و لةةت لكةةم هةةذا ينةةا    ولةةه تعةال 

 . بالقةآن ألن فةيقاهم بافلً
كمةا أنةه جةات بالصةلوا  اخلمةم و ةيام  ةهة   اراء ب را باُضر راى قَّ عاََ هَه امَوى إلرهلل ُعلرم قَّ الرسرول  :الواه الِال 

ةةائة مةا جةةات  بةه النبةةوا ،  رمـةان، فالاأويةةل الةذي حييلهةةا عة  هةةذا تنزلةً تةةأوي   القةاماةً وا لبافنيةةً يف ايةمأ والصةة   والصةوم َو
كيةة  ذلةةكهلل الشةةيخ رمحةةه اهلل يقةةول أن هةةذا الةةذي تنولونةةه معلةةوم مةة  الةةدي  بالـةةةور ، و  لالةة  عليةةه الصةةحابً وال الاةةابعون وال 

ذلةك، وأنةه مة  الشةهة  تكةان و  ينقةل تابعوهم، وكلهم أثبةت هلل مةا أثباةه لنفسةه مة   ةفا  معنويةً ورربيةه وفعليةً و  لالفةوا علةت 
ع  واحد منهم م  الصةحابً أو الاةابعني أو تةابعيهم أنةه حةّةف أو أّول  يئةة ا مة  هةذل األ ةيات فهةي معلومةً عنةدهم علمةة ا أ ةد مة  

م كةام األَةةار واعةةاد اعةاد بالصو "علمهم بفة يً الص   والصوم وايمأ والزكا ، وأنام تنكةون علت القةاماً البافنيني الذي  يقولون 
: وتقولةةون..  ل آرةةةل" بالصة   االتصةةال بشةةيورنا واعةةةاد بةةايمأ السةةفة  ل عاباتنةةا ومشةةاهدنا واعةةةاد بالزكةةا  دفةةع اخلمةةم  ل َةةادتنا
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

علةةيهم  هةذا تأويةل كفةةةي بافةل، فمةةا الفةةق بيةةنكم وبيةنهمهلل هةةم حةّفةوا وأّولةوا مةةا هةو معلةةوم مة  الةةدي  بالـةةور  بةةاعرتافكم و نكةاركم
ةوف يسةاايلون علةيكم ويقولةون كمةا أنكةم :وأنام فعلةام ذلةك فيمةا ياعلةف بصةفا  را العةاعني، فمةا الفةةقهلل يلةزمكم مةا يلةزمهم َو

أنةةام َةةّو ام ألنفسةةكم تأويةةل  ةةفا  را العةةاعني، فمةةا الةةذي حيةةةم علينةةا أن نةةأّول األحكةةام والشةةةائع ونةةأيت  ةةا تعةةان عازيةةًهلل هةةذا 
 . هو وجه  وي يف رد بافلهممعا الوجه الثالث و 

ََا َااَءْت بِِه اَلل ُةوصُ ) الواه الراب  رُز اَْلَ ْقرُل   َقَّْ ُُروَرَمَن َقَّ  اَْلَ ْقَل اَلة رَُِ  ُُرَواِفَُل  َِ ََرا َُرْ  رْن اَلتر ْفِةرمِل  َلِإَّْ َكاََّ ِفي اَلل ُةوِص َِ
َمرروي ِإلَررى  َعررْن َدَىِك  َرْفِةررمِلهِ  ِْ َُ ررْن اَْلُوُارروهِ َلِإ  َمررا َعْقلُررُه   ي واهلل هةةذل كلمةةا  مهمةةا  يف بةةاا معةفةةً دور العقةةل،  (َْْمررِر َكلِررَا َِ

فالعقةةل يةةةا أرةةو  ال حييةةةل مةةا جةةةات  بةةه النصةةةوص،  ةةحيا أنةةةه  ةةد ال يسةةةاقل يف  ثبا ةةا ومعةفةةةً و دراِ تفا ةةيلها لكةةة  ال حييلهةةةا، 
، يعةين العقةول تاحةري يف  ثبا ةا يعةين "اللةروص َمراىات ال قرول ُ َمراُت ال قرول"ولذلك  ال الشيخ رمحه اهلل يف بعة  كابةه 

 انةع، العقةل ال يسةاايع مة  تلقةات " يسةاحيل"يف أ ل  ثبا ا، ال حماال  العقول، يعين ال يقول العقل بعد ذكةها وعيت العقةل ِبةا 
لدنيا، ولو فكة  م  يوم مولدِ ليوم وفاتةك وحاولةت أن تثبةت نفسه أن يثبت أن اهلل اَاوى علت العةق أو أن اهلل ينزل للسمات ا

أو يـحك أو  ري ذلك   تسااع، لك  لو جاتِ اخلةرب الصةادق أن اهلل يسةاوي  يتنه ينزل أو جيأتح  العقل أن اهلل اَاوى أو 
ةوله  ل هةذا ممانةع أو هةذا مسةاحيل، فةإن عقلةك ال يقةو  أو ينزل أو يعاب أو يـحك أو  ري ذلك ممةا أثباةه اهلل لنفسةه أو أثباةه َر

ال قرل الةرُر  ُوافرَل َرا اراءت بره اللةروص لإَّ كراَّ فري اللةروص َرن التفةرمل َرا ُ ِرز ال قرل )هذا معا  ول الشةيخ أن 
َوافقرَ صرُر  الم قرول لةرمم  الملقرول  لقَّ صرمم  و ةذا فكانةت القاعةد  اعشةهور   (عن دىك  فةمله لإ مرا عقلره َِمروي 

ولةه اخللةف واألمةة  ، كلها م  عنةد اهلل، اخلةرب مة  عنةد اهلل، والعقةل مة  رلةف اهلل ِالف صُر  الم قولالملقول ُ ُمْن قَّ ُ
 .     َبحانه و مدل

َُْ َترُِفوََّ بَِ َّ  اَْلَ ْقَل َُ َسِومَل َلُه ِإَلى اَْلَمِقمِن فِ ) ِء َلاْلُفُموَل  ْن َهُؤَُ َِ اَْلمَ َعَلى َقَّ  َاْمََساِنمَن َِ َ ر َِ ي َعا َلِ م ر نعةم يعةين كبةار  ( َالِرِف َاهلْلِ
األَةةافني اعقصةةود ِبةةم العمةةد والكبةةار واعقةةدمون مةةنهم مقةةةون ومعرتفةةون بةةأن العقةةل حمةةدود وأن العقةةل لةةيم مالقةةة ا وال يةةامك  مةة  

 َاان يقول الشهة . اَاكنال واَاشةاف كل  يت، له حد، وأنه ال َبيل له  ل حتصيل اليقني يف عامً اعاالب ا  يً
ري  فةيف بني تلك اععا اةةلقد ففت اععاهد كله ِلعمة   هدَو

   نادمةعلت ذ   أو  ارعا َ فلم أر  ال وا عا  ك  حةةةائة
 .هكذا حتريوا و  يساايعوا أن يصلوا  ل عامً اعقا د واعاالب ا  يً، ف  َبيل  م يف ذلك  ال االعاصام بالن 

ََا ُهَو َعَلْمرهِ )) ْن اَلل وُرو اِت َعَلى  ا فَاْلَواِاُف  َرَلَقي ِعْلِم َكِلَا َِ ََ َْ ا   َلِإَكا َكاََّ َه ََُمم رهللي ِلمَن َقَّ  اَلل رَه بَرَ رَ   رْن اَْلَمْ لُروِى لِْلُمرْؤَِ  َلَِ
الُِمْظِ َرُه َعَلى اَلهلَلُِن ُكَلِه لََكَفى بِاَلل    بِاْلُ هلَلى َلِدُِن اَْلَمَلَ  َُمراَِّ بِاَلل رِه َلاْلمَررْوِى   ِه َشِ مهللي َُروِى َاهلْلِ رْن ُق ََا َقْخوَرَرُهْم بِرِه َِ َلَق  ُه بَرم َن لِلل اِس 

َُمرراَُّ بِاَلل ررِه َلاْلمَرررْوِى اْْلِخرررِ  َاْْلِخرررِ  ْلَِل َلا: َلاهلْلِ َِ َُمرراَُّ بِرراْل َُمرراََّ بِاْلَمْوررهلَلِق َلاْلَمَ رراِد َلُهررَو اهلْلِ لَرُ َمررا ِفرري َُرَتَطررم ُن اهلْلِ ْلوَرْ ررِ  َكَمررا َاَمررَ  بَرمرْ
ِلمنَ }إلَرْولرره  َرَ رراَلى  ََل ررا بِالل ررِه َلبِرراْلمَرْوِى اْْلِخررِر َلََررا ُهررْم ِبُمررْؤَِ ََررْن َُرُقرروُل ح ررَن الل رراِس  ُْْم إُ   }: َلإلَرراَل  َرَ رراَلى{ َلَِ ُِ ررْم َلَُ بَرْ رر ُْ ََررا َخْلُق

َِ َلاِحهلَلاَ  ْلََل ثُم  ُُِ مهلُلهُ َلُهَو ال  }: َلإلَاَل  َرَ اَلى{ َكلَرْف َِ رْن { َِي َُرْوهلَلقُ اْل َلإَلهلْل بَرم َن الل ُه َعلَرى ِلَسراَِّ َىُسروِلِه َصرل ى الل رُه َعَلْمرِه َلَسرل َم َِ
ََُراَدهُ  ََا َههلَلى الل ُه بِِه ِعَواَدُه لََكَشَف بِِه  َُماَِّ بِاَلل ِه َلاْلمَرْوِى اْْلِخِر  ِر اهلْلِ َْ  .َق
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ِلمَن َقَّ  َىُسرروَل اَلل ررِه َلََْ لُرروىن لِْلُمررؤْ  َِ  َِْْمرررِه ررْن  ِلَا َِ ََ َْْمرررِهِ   َقْعلَررُم بِرر ررْن  َِ َِ َُ رر ُْ َْْمرررِِه ِعوَرراىَاي َلبَرَما يررا  َلَقْ َةررُ  ِل ررْن  بَررْل ُهررَو   َلَقْفَةررُ  َِ
َِ َلَقْفَةُمُ مْ   َُ ُْ ْلَِل ِل َِ ِلَا َلَقْ َةُ  اَْل ََ ْلَِل ِب َِ ىَاَداِ  َلإَلهلْل ِاْاَتَمَ  ِفي َحَقِه   َقْعَلُم اَْل  .َكَماُل اَْلِ ْلِم َلاْلُقهلْلىَِا َلاهلْلِ

زِِه َعْن بَرمَراَِّ ِعلْ  ِْ ََْن َع َ ا  ْن  َرْقِ  ِعْلِمِه َلِإ َ ا َِ َُُه َلِفْ ُلُه َلِإ  َما ُهلَْلُخُل اللر ْقُ  إ َ را ِلَ رهلَلِى إىَاَد ِرِه اْلوَرمَراََّ َكُمَل َكَو َلالر ُسروُل . ِمرِه َلِإ
َُ ِفري َكَمراِل إىَاَدِا  َُ ِفي َكَماِل اْلِ ْلِم َلاْلَغاَُر ِِ اْلُموِرمِن ُهَو اْلَغاَُ َُ ِفري إُلهلْلىَ ِرِه َعلَرى الْرَوَو ِِ اْلُموِرمِن َلاْلَغاَُر َلََرَ  ُلُاروِد اْلُقرهلْلىَِا  -الْرَوَو

 َِ اِيََ َِ ىَاَدِا اْل َِ َلاهلْلِ  َ َُماَِّ بِاَلل ِه َلاْلمَرروْ : الت ا ِر اهلْلِ َْ ْن َق ََا بَرمر َلُه َِ ُف ُلُاوُد اْلُمَراِد؛ فَرُ ِلَم إَلْ  يا َقَّ   ِِ رْن : ِى اْْلِخررِ َُ َُرَراُدُه َِ َحَةرَل بِرِه 
ِلَا َقْكَمرُل اْلُ لُروىِ  ََ َُ َراِبَلن ِلِ ْلِمرِه َلِعْلُمرُه بِر ْن اْلوَرَماَِّ فَرُ َو  ْلرُه َقْل . اْلوَرَماَِّ َلََا َقىَاَدُه َِ ا َِ ََ رَر الر ُسروِل َقْعلَرُم ِبَ ر َْمرْ ََرْن نَرن  َقَّ   ُْرل   َف

ْلررُه َقْل قَ  ْلررهُ َقْكَمرُل بَرَما يررا َِ ْلرَِل َِ َِ ِلمنَ : ْحرَرُص َعلَررى َهررهلْلِي اْل ررْن اْلُمررْؤَِ ررْن اْلُمْلِمرهلِلَُن َُ َِ ْحَسرراَِّ . فَرُ ررَو َِ َُ َلالت ررابُِ وََّ َلُ ررْم بِِِ َلالة رَماَب
 َِ ََ ْسِتَقا ا اْلَواِب َعَلى َسِومِل اُِ ََ  ((.َلََْن َسَلَا َسِومَلُ ْم ِفي َه

دال  ل هذا البيةان، يعةين ايقيقةً  ن  ةيخ ا َة م بة  تيميةً رمحةه اهلل علةم بةارز يف تقةيةة ما  ات اهلل َبحان م  أالن له الك م وه
 العقيد  ا  انيً السلفيً علت أحسة  الوجةول وكشة  زية  هةنالت اعاكلمةني الةذي  اَةادرجاهم اعنةاهمأ الدريلةً، هةذا الكة م الةذي

ا با ةةدى وديةة  ايةةف وأن أعظةةم بةةابني بينهمةةا النةة  َةةا ه كةة م بةةديع يبةةني فيةةه أن اهلل َةةبحانه وتعةةال  ةةد بعةةث حم مهةةا بةةا   مةةد 
نظةة كية   ةةن اهلل بينهمةا اا  ان باهلل وأمة اععةاد و ةذا يقةةن اهلل تعةال بينهمةا كثةري ا ومة  النةاا مة  يقةول آمنةا بالةه وبةاليوم اآلرةة، 

َِ َلاِحررهلَلَا ِإَّ  } ُْْم ِإُ  َكررلَرْف ُِ ررْم َلَُ بَرْ رر ُْ فأثبةةت اخللةةف والبعةةث وأثبةةت الصةةفا  السةةمع  (82لقمرراَّ) {الل ررَه َسررِمم ن َبِةررمرن ََررا َخْلُق
 (38الةةوم) {ْرِو َوُهَو اْلَعزِيةُز ايَِْكةيمُ َوُهَو الَِّذي يَةْبَدأُ اخْلَْلَف مُثَّ يُِعيُدُل َوُهَو أَْهَوُن َعَلْيِه َوَلُه اْلَمَثُل اأْلَْعَلت يف السََّماَواِ  َواأْلَ }والبصة، 

ًِ لَةةْيَم الْةةربَّ أَْن تُةَول ةةوا ُوُجةةوَهُكْم ِ بَةةَل اْلَمْشةةةِِق َواْلَمْغةةِةِا َوَلِكةة َّ الْةةربَّ َمةةْ  آَمةةَ  بِاللَّةةِه َواْليَةةةوْ }نظةةة كيةة  جيمةةع بينهمةةا، ا ِم اآْلِرةةِة َواْلَمَ ِئَكةة
 وبةةاا ا  ةةان بةةاليوم اآلرةةة ال  كةة  الو ةةول  ليهمةةا  ال فهةةذان البابةةان الغيبيةةان بةةاا ا  ةةان بةةاهلل( 388البقةةة ){ َواْلِكاَةةاِا َوالنَِّبي ةةنيَ 
 . ع  فةيف النبوا 

 : د اجامعت فيه ةيع مسو ا  وماالبا   بول اخلرب ونبينا 
 .العلم اعنايف للجهل   -

 .الصدق اعنايف للكذا  -

 .والفهاهًالبيان اعنايف للعي   -

 .النصا اعنايف للغال  -

بةةأ  هةةو ة أ ةةدق النةةاا ال يناةةف عةة  ا ةةوى وهةةو  بةةول اخلةةرب فهةةو أعلةةم النةةاا بةبةةه وهةةو ةيةةع  ةةةائط   فاكاملةةت يف حقةةه  
 ةالوا نشةهد : أنصةا األمةً لألمةً بشةهاد  اعةنمنني ن، وهةو و أفصةحهم بيانةة ا وأحسةنهم عبةار  و ةهد لةه بةذلك النةاا أةعة ة وأمةي

ةةالً ربةةك وبلغةت الةةذي عليةةك  ةةال  ل السةمات وينكاهةةا  ل النةةاا،  ذن اجامةةع يف حقةةه  رفةةع   ةةبعه  " اللهةم فا ةةهد"أنةك بلغةةت َر
كمةةةال العلةةةم والقةةةدر  وا راد ، كمةةةال العلةةةم بةةةاهلل تعةةةال، كمةةةال القةةةدر  وذلةةةك بالبيةةةان اعاةةةابف للوا ةةةع اخلةةةرب الصةةةادق، كمةةةال ا راد  

فكيةة   بينةةا بالنصةةا وعةةدم الغةةال،  ذا كةةان ذلةةك كةةذلك كمةةل ك مةةه وفعلةةه،  ذا كةةان كةةل هةةذل األو ةةاف عامعةةً يف  ةةث  ن
بعةةد البعيةةد، وال أأرةةّل يف هةةذا البةةاا أو  صةةة فيةةه، هةةذا يف الوا ةةع أحمةةل ا ةةال و  يااةةةق  ةةك عةةنم  يةةدعي ا  ةةان أن يقةةول النةة  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

فلهذا  ذا كان األمة كةذلك كةان لزامةة ا أن نقبةل رةرب النة   ؛يااةق هذا  ال ع  يف  لبه مةو أو لوثً م  نفاق أو زند ً أو  ري ذلك
 بةةين علةةت كمةةال علمةةه بةةاهلل وكمةةال  ةةد ه وبيانةةه وكمةةال نصةةحه لألمةةً وأال نوجةةد فةةارل واحامةةاال  و ةةري ذلةةك نصةةةف فيهةةا اع

 .واعيداعناف  ل  ري ذلك م  ال ،العقل حييل ذلك :ِبذل الدواعي اعاهافاً اخللف ع  مةاد نبيهم 
فكةةان لزامةةة ا أن نابةةع الاةيقةةً  و  حيةةدوا عمةةا كةةان عليةةه النةة   مث الصةةحابً الكةةةام ر ةةوان اهلل عليةةه َةةاروا علةةت فةةةق االَةةاقامً 

 . السلفيً وأال نلافت  ذل الاةائف ا دثً البدعيً
 .هَا لصلى اهلل على  وملا َممهلل لحله لصموه قام من

 


