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 وتعالى عن الحدود والغايات( 01)
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم 
 .الدين

 ال تحويه , واألركان واألعضاء واألدوات, وتعالى عن الحدود والغايات) -غفر اهلل له-قال المؤلف
محيٌط بكل , والعرش والكرسي حق وهو مستغٍن عن العرش وما دونه, سائر المبتدعاتالجهات الست ك

 (وقد أعجز عن اإلحاطة خلقه, شيء وفوقه
بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى 

 ,,آله وصحبه أجمعين أما بعد
وانتهينا إىل قول , ويف توحيد األمساء والصفات, حيد اهلل سبحانه وتعاىلفال يزال الكالم يف موضوع تو 

ال تحويه الجهات الست  , وتعالى عن الحدود والغايات واألركان واألعضاء واألدوات)  -رمحه اهلل-الطحاوي 
 (كسائر المبتدعات

والثاني  حلولي  , "ل التمثيلأه"إحدامها املشبه   :طائفتنيعلى  هذ  الططع  الددهب -رمحه اهلل-أراد الطحاوي 
 .اجلهمي  الهذين يطولون بأن اهلل تعاىل حاٌل يف خملوقاته

قد نفى  -رمحه اهلل-وعلى ههذا الكالم استدراكات من حيث اللفظ ال من حيث املعىن وذلك أن الطحاوي 
نعلم بأن ما يثبت هلل وما وإن كان أراد نفيًا صحيحًا لكن ينبغي أن , أمورًا مل يدد يف الكتاب والسن  نفي ألفاظها

صلى اهلل عليه  فالواجب علينا يف مطام اإلثبات إثبات ما أثبته اهلل تعاىل لنفسه أو أثبته له نبيه, ينفى مدجعه التوقيف
 .ههذا الواجب علينا يف مطام اإلثبات, لفظاً ومعىن بال متثيٍل وال تكييف وبال تعطيٍل وال حتديفوسلم 

فنعرب باأللفاظ الشدعي  ونثبت ما دلت , ًا وسنً  وجب علينا أن نثبته لفظًا ومعىنكل ما أثبته الشارع كتاب
من التمثيل والتكييف ومن التحديف والتعطيل ههذا يف مطام , عليه من املعاين الصحيح  وحنرتز من أربع  حمرتزات

 .اإلثبات
صلى اهلل عليه فا  عنه نبيه وأما يف مطام النفي فالواجب علينا نفي ما نفا  اهلل تعاىل عن نفسه أو ن

فكل ما نفا  اهلل عن نفسه أو نفا  عنه نبيه , ننفي لفظه ومعنا  ونضيف إىل ذلك اعتطاد ثبوت كمال ضد وسلم
فيجب نفيها كما نفاها اهلل ورسوله ال نعرب , فهو إما صف  نطٍص أو عيٍب أو مماثلٍ  للمخلوقني صلى اهلل عليه وسلم
 .عىنً هبا لفظاً وال نثبتها م
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فإذا نفى اهلل عن نفسه الظلم أثبتنا له  , مث ال نكتفي بهذلك بل نضيف إليه إثبات ضد كمال الصف  املنفي 
ملا  .وإذا نفى عن نفسه العجز أثبتنا له كمال الطدرة, وإذا نفى عن نفسه اجلهل أثبتنا له كمال العلم, كمال العدل

  .تطدم من أن النفي اجملدد ال يدل على كمال
ا يف النوع الثالث وهو ما مل يدد فيه نفٌي وال إثبات وذلك أن بعض املتكلمني أطلق ألفاظًا مل تدد يف بطين

 فما الواجب علينا يف ما مل يدد فيه نفًي وال إثبات من ههذ  األلفاظ اجململ ؟, الكتاب وال يف السن  مث نفاها
يف اللفظ فال نثبته وال ننفيه؛ ألنه مل يأيت  التوقف, الواجب علينا التوقف يف اللفظ واالستفصال عن املعىن

 .به ناطق الكتاب وال صحيح السن  فال نثبته وال ننفيه
مث إنا نستفصل عن مداد الطائل فإن ذكد معىًن صحيحاً أثبتنا املعىن ورددنا اللفظ وإن ذكد معىًن باطاًل رددنا 

 .طديطٌ  بين  مستوعب  جلميع االحتماالتههذ  طديط  أهل السن  واجلماع  وهي كما تدون , واملعىن اللفظ
فإنه ليس مثَّ إال نفٌي أو إثبات أو شيء مل يدد فيه نفٌي وال إثبات فتبني لنا الواجب علينا يف كل مطاٍم من 

فما ذكد  املصنف هاهنا ونفا  الواقع أنه يندرج حتت الطسم الثالث وهو ما مل يدد فيه نفٌي وال , ههذ  املطامات
 .إثبات

رمحه -فههذ  قد نفاها الشيخ , تضاء واألدوات مث ذكد مسأل  اجلهاحلدود والغايات واألركان واألعذكد ا
وداوود , ونز  اهلل تعاىل عنها وهو إمنا أراد معىًن صحيحاً أراد بهذلك الدد على املمثل  كهشام بن احلكم الدافضي -اهلل

خلوقني ومسات احملدثني فأثبتوا هلل تعاىل جسماً  اجلواريب ومن على شاكلتهم ممن وصفوا اهلل تعاىل بصفات امل
 .كأجسام املخلوقني وجثً  و صفاٍت كما للمخلوقني

أراد به ما ذهب إليه  (تعالى عن الحدود والغايات واألركان واألعضاء واألدوات)فألجل ذا قال الشيخ  
 .لئك املمثل أو 

مدخاًل للمعطل  لينفوا عن اهلل عز وجل ما أثبت لكننا عند التحطيق والتدقيق نطول إن ههذا النفي رمبا كان  
وأثبت لنفسه ,ويدين تصحان بالعطاء والنعم , لنفسه من الصفات اخلربي  فاهلل تعاىل قد أثبت لنفسه وجهًا كدمياً 

 .وساقاً وغري ذلك مما جاءت به النصوص الصحيح , سبحانه وحبمد  عينني كدميتني ينظد هبما حطيط ً 
يف ههذ  العبارات  مث إنا ننظدبتدع  مبثل ههذ  اإلطالقات على نفي األمور الثابتات فطد يستطيل بعض امل

 .ونفصل فيها
والحدود جمع حد والحد هو الغاية التي يتميز ( تعالى عن الحدود)لفظ الحد الذي قال عنه :أولها

 -رمحه اهلل-الدارمي فاإلمام , قد ورد عن بعض السلف إثبات احلد وورد عن بعضهم نفيه, بها الشيء عن غيره



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                 طحاويةالعقيدة ال  شرح 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

بأنه فوق السماوات مستٍو على : حينما سئل مبا نعدف ربنا قال -رمحه اهلل-عطد فصاًل يف إثبات احلد وابن املبارك 
 .حبد: فطال, فطيل له حبد, عدشه بائٌن من خلطه

ألن لفظ وورد عن مجٍع من السلف نفي احلد وعدم التحديد وال تعارض بني مداد هؤالء ومداد هؤالء وذلك 
َواَل }:  احلد تارًة يداد به احلد الهذي حتيط به العطول والعلوم فههذا ال شك أنه ينفى عن اهلل عز وجل لطول اهلل تعاىل

يطحوَن بِِه ِعْلًما هاهنا هو احلد الهذي حتيط به العطول وتدركه  -رمحه اهلل-فاحلد الهذي نفا  الشيخ [ 111/طه] {ُيِح
ينفى عن املخلوقني فال ميكنهم أن ُيدوا اهلل تعاىل حبد؛ ألن اهلل تعاىل أعظم من أن  فههذا ال ميكن إال أن, الفهوم

 .ُيد من قبل خلطه
وقد يداد باحلد أن اهلل سبحانه وتعاىل له ذاٌت متميزة عن سائد املخلوقات فههذا حٌق ال شك فيه وإال ألدى 

 .ذلك إىل اعتطاد اهلل تعاىل مضمحالً يف الكون
مد  كبرٌي متعاٍل بائٌن من خلطه ليس فيه شيء من خلطه وال يف خلطه شيء منه فإذا مسعت واهلل سبحانه وحب

كما , من يثبت احلد من السلف فاعلم أن مداد  بهذلك أن اهلل تعاىل له ذاٌت ال ختتلط خبلطه متميزٌة عما سوا 
غري مضمحل ومبعىن أنه ال يطولون بائٌن من خلطه ليس فيه شيء من خلطه وال يف خلطه شيء منه وأنه سبحانه 

 .هناي  وال حد له ههذا مداد من أثبت احلد
أما من نفى احلد فإنه نفى أن ُيدد  خلطه حبٍد معلوم معطول ههذا تطصد عنه العطول و األفهام وال ُييطون 

 .به علماً 
املتغّي وإمنا  فإن الغاي  قديب  من معىن احلد فال يوصف اهلل تعاىل بأن له غاي  يدركها وكذلك لفظ الغايات

 .اهلل تعاىل أعظم من أن ُييط به أحٌد من خلطه لكن ال ريب أن اهلل سبحانه وتعاىل له ذاٌت متميزة عما سوا 
ألنه يفهم منها معىن التجزئ  كما  واألركان جمع ركن كذلك ال يطلق هذا القول في حق اهلل عز وجل؛

 .ا يدل على الرتكيب احملهذور الهذي يطع للمخلوقنييفهم أيضاً من الفظ  بعدها األعضاء لفظ التعضي  وههذ
نفا  الشيخ عن اهلل عز وجل األركان أو األعضاء اليت تدل على أنه مدكٌب منها كرتكيب البشد  فالهذي

فاهلل سبحانه , فاآلدمي مدكٌب من صدٍر ورأٍس وبطٍن وأطداف فههذ  أركان بدن فههذ  أركاٌن تنضم بعضها إىل بعض
ن يكون أو أن تضاف إليه ههذ  األوصاف األركان واألعضاء اليت تدل على معىن الرتكيب والتجزئ  وتعاىل منزٌ  عن أ

 .فإن ههذا من صفات املخلوقني, والتعضي 
فههذ  األلفاظ , كهذلك أيضًا ينز  عن األدوات ألن األدوات مبعىن اآلالت اليت يتوصل هبا إىل الشيء

 عنها ما يفهم منها ال يفهم للمخلوق لكن البد من احلهذر من مثل بتنزيه اهلل-رمحه اهلل -اخلمس  قد قصد الشيخ 
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ههذا النفي أن يتوصل به مبطل إىل نفي ما أثبته اهلل تعاىل لنفسه من الصفات اخلربي  فإنا نثبت هلل تعاىل وجهًا كدمياً 
لوقني فاهلل سبحانه وتعاىل هو معهوٌد عند املخ ويدين وعينني وغري ذلك مما أثبت لنفسه دون أن نعتطد يف إثباهتا ما

 .منزٌ  عن ذلك
ت كما نبه على ذلك شارح الطحاوي  أن يعرب هبهذ  األلفاظ يف سياٍق معني لكن ماوقد ُيتاج يف بعض املطا

 .البد أن يكون مطدوناً مبا يدل على املداد
البد أن يبني مداد  ومن مثل ههذ  األلفاظ لفظ اجلوارح فإذا نفى أحٌد عن اهلل مثاًل اليد مبعىن اجلارح  ف

أما أن يطلق الطول يف ههذا ففيه فتح باٍب ألهل , هو من جنس صفات املخلوقني بهذلك وأن مداد  باجلارح  ما
 .البدع يف نفي ما أثبت الدب لنفسه

 (ال تحويه الجهات الست وسائر المبتدعات) -رحمه اهلل-فقد قال الشيخ  وأما مسالة الجهات
 .فوق وحتت وميني ومشالواجلهات الست أمام وخلف و 

أراد بهذلك أن ينفي عن اهلل عز وجل عطيدة احللول اليت كان يطول هبا أوائل اجلهمي  حينما يطولون إن : إذاً 
ورمبا اعتطدوا أن اهلل [  4/احلديد] {َوهحَو َمَعكحْم أَْيَن َما كحْنتحمْ }اهلل تعاىل حاٌل يف كل مكان ورمبا استدلوا بأدل  املعي  

 .فإن ههذا كله باطل, تعاىل منبٌث يف الكون تعاىل اهلل عن ذلك كما نبث النور وحنو ههذاسبحانه و 
واهلل سبحانه وتعاىل باطن مستٍو على عدشه بائٌن من خلطه ليس فيه شيء من خلطه وال يف خلطه شيء منه 

عطل والفطدة واإلمجاع ههذ  عطيدة أهل السن  واجلماع  عطيدة الفطدة السوي  اليت دل عليها الكتاب والسن  و ال
 .وتوافدت أنواع األدل  اخلمس  على إثبات عطيدة العلو هلل تعاىل

فصار ههذا الكالم مددودًا على حلولي  اجلهمي  كما أنه أيضًا جيب أن ُيرتز من الوقوع يف مهذهب النفاة 
حمايث وال جمانب وال حماذي  ال فوق وال حتت وال ميني وال مشال وال أمام وال خلف وال: الهذين يطول قائلهم املعطل 

فغالة املعطل  , حىت إن العطل ال ميكن أن يثبت وجوداً كههذا الوجود إال يف الهذهن, ويصفون اهلل تعاىل بالسلوب وال
ب وال حماذي وال مماس هكهذا يطول قائلهم ال فوق وال حتت وال ميني وال مشال وال أمام وال خلف وال حمايث وال جمان

ن النفي املسرتسل الهذي يدل على العدم فالواجب أن نثبت هلل تعاىل الفوقي  أن اهلل تعاىل له صف  ومجل  موال وال 
 .العلو

ههذا كالٌم صحيح وإن كان لفظ اجله  مل يدد يف الكتاب وال يف السن  ( ال تحويه الجهات الست)فطوله 
نا نتوقف يف لفظه ونستفصل عن معنا  فنطول وحينئهٍذ فإنا نطبق عليه الطانون السابق الهذكد وهو أن, بنفي وال إثبات

 اجله ؟ هلهذا الهذي عرب بلفظ اجله  نفياً أو إثباتاً ماذا أردت بلفظ
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فإن قال إنه قصد باجله  أن اهلل سبحانه وتعاىل يف جه  السفل فال ريب أن ههذا باطل ألن السفل نطص 
 .واهلل منزٌ  عن النطائص فطد أخطأ يف اللفظ ويف املعىن

إنه أراد بلفظ اجله  أن اهلل تعاىل يف مساواته على وجٍه حتيط به مساواته تظله أو تطله فنطول أيضاً  ولو قال
, فإن اهلل تعاىل أكرب وأعظم من أن ُييط به شيء من خملوقاته, ههذا معىًن باطل فطد أخطأت يف اللفظ ويف املعىن

, اهلل تعاىل يف العلو, حني إٍذ نسلم له ونطول ههذا حقوإن قال إمنا أردت بلفظ اجله  أن اهلل تعاىل يف جه  العلو ف
 .وغري  -رمحه اهلل-وإضافته اجله  إىل العلو ههذا يدفع اإلشكال وقد عرب هبا عبد الطادر اجليالين 

فإن أريد باجله  أهنا جهٌ  خملوق  , لكن لفظ اجله  لفٌظ جممل ,فإذا أضيفت اجله  إىل العلو فال بأس بهذلك
وإن أريد هبا جهٌ  عدمي  وهي ما وراء العامل فال ريب أن اهلل , فال ميكن أن يكون اهلل تعاىل ُيويه شيء من خملوقاته

 .تعاىل فوق عدشه والعدش وما دونه خملوق وما فوق العدش رب العاملني فال ُيويه شيء من خملوقاته
وال ميكن هلا أن تستكمل ما , وال ريب أيها اإلخوان واألخوات ومن بلغ أن العطول تتطاصد عند ههذا احلمى

َسبِِّح اْسَم },  [ 11/األنعام] {َوهحَو اْلَطاِهدح فَ ْوَق ِعَباِدِ  }:  لكن يسعنا أن نطول كما قال ربنا عز وجل, وراء ذلك
وحنو ذلك من [ 01/النحل] {ََيَافحوَن َرب َّهحْم ِمْن فَ ْوِقِهمْ },[ 9/الدعد] {ريح اْلمحتَ َعالِ اْلَكبِ },[ 1/األعلى] {َربَِّك اأْلَْعَلى

 .األدل  الدال  على إطالق علو  سبحانه وتعاىل
مبسأل   التصاهلافإنا قد قدمنا ههذ  العبارة يف ههذا املوضع  ,(والعرش والكرسي حقٌ : )ويتصل بهذا قوله

كما قال اهلل عز وجل يف قص  ملك  , ويف اللغ  يعين سديد امللك, وى عليه رب العاملنيوالعدش هو الهذي است, العلو
فالعدش يف [ 111/يوسف] {َوَرَفَع أَبَ َوْيِه َعَلى اْلَعْدِش }ويف قص  يوسف  , [ 32/النمل] {َوهَلَا َعْدٌش َعِظيمٌ }:  سبأ

 .لغ  العدب يعين سديد امللك
, هكهذا دلت النصوص, وقات وأعظمها وأعالها وله قوائم وحتمله املالئك فإنه أكرب املخل االصطالحأما يف 

أما يوم الطيام   أعظم املخلوقات وأعالها وأقدمها فإنه أول خملوق وأن له قوائم وأنه حتمله املالئك أن عدش الدمحن 
 [ .11/احلاق ] {انَِي ٌ َوَُيِْملح َعْدَش َربَِّك فَ ْوقَ هحْم يَ ْوَمِئهٍذ ثََ }:  فطد صدح اهلل بعددهم فطال

مث استوى على  }:  كطول اهلل عز وجل, وقد ورد ذكد العدش يف الطدان العظيم يف حنو بضع عشدة آي 
 {َربُّ اْلَعْدِش اْلَعِظيمِ }وكطوله  , [0/طه] {الدَّمْحَنح َعَلى اْلَعْدِش اْستَ َوى},  يف ست  مواضع, [09/الفدقان] {العدش 

الَّهِذيَن َُيِْملحوَن },  [11/احلاق ]{َوَُيِْملح َعْدَش َربَِّك } ,[112/املؤمنون] {اْلَعْدِش اْلَكدِيِ  َربُّ  } و, [32/النمل]
ْم   .يف بضع عشدة آي  ذكد اهلل تعاىل العدش, [1/غافد] {اْلَعْدَش َوَمْن َحْوَلهح يحَسبِّححوَن حِبَْمِد َرهبِِّ

فإن ههذا ال , وزعم أنه امللك وقال إنه كنايٌ  عن امللكوقد أخطأ خطًأ فاحشًا من حدف العدش عن معنا  
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يعين [ 11/احلاق ] {َوَُيِْملح َعْدَش َربَِّك }فكيف يطال مثالً , فمن قدأ اآليات أبت عليه ههذا التأويل الفاسد, يستطيم
يصعق ) :صلى اهلل عليه وسلم وكهذلك ما دلت عليه أحاديث السن  كطول النيب, وُيمل ملك ربك ههذا ال يستطيم

فما أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعط  , الناس يوم الطيام  فأكون أول من يفيق فإذا أنا مبوسى باطشًا بساق العدش
 (.الطور

وإال لو لزم اإلنسان , فهل يطال باطشًا بساق امللك؟ ههذا ال يستطيم وههذا من شؤم التأويالت الفاسدة
 .مل يطع يف شيء من ههذ  األخطاءظواهد النصوص واعتطدها على املعىن االئق باهلل 

ال إله إال اهلل رب العدش )فطد ورد ذكد  يف دعاء الكدب , العدش ثابتًا يف الكتاب وثابٌت يف السن : إذاً 
 (.ال إله إال اهلل رب العدش الكدي, العظيم

 لطبطات السماء يف حديث األوعال املشهور وهو صلى اهلل عليه وسلم وكهذلك أيضًا يف وصف النيب
حديٌث يضعفه بعض أهل العلم وُيسنه آخدون يف ذكد أن ما بني األرض والسماء مسرية مخسمائ  عام وما بني  

وكثف كل مساء مخسمائ  عام وفوق السماء السابع  حبٌد كثفه ما بني السماء , كل مساٍء ومساء مسرية مخسمائ  عام
سمائ  عام وهم ُيملون العدش وما بني أسفل واألرض مخسمائ  عام وفوقه األوعال ما بني أضالفهم وركبهم مخ

 .العدش وأعال  مسرية مخسمائ  عام واهلل تعاىل فوق ذلك
 هذا وأشار بأصابعهوإن عدشه على خلطه كه: )عن العدشمن قوله  صلى اهلل عليه وسلموما أخرب به النيب 

إذا سألتم اهلل اجلن  ) احلديث الصحيح فال شك أن العدش هو أعلى املخلوقات ومما يدل على علو  قوله يف, (وقَببَّها
 (.فسألو  الفددوس فإنه أوسط اجلن  وأعلى اجلن  ومنه تفجد أهنار اجلن  وفوقه عدش الدمحن

فإن قلنا بالنصب وَفوَقه عدش الدمحن فههذا يدل على , لدفعل بالنصب وفوَقه وإما أن يطال بافإما أن يطا
وهي على كل حال , فههذا يدل على أن سطف الفددوس هو عدش الدمحن ظدفي  العدش وإن قيل وفوقحهح عدش الدمحن

 .تدل أو تؤدي إىل معىن وهو أنه أعلى املخلوقات فجميع املخلوقات حتته واهلل سبحانه وتعاىل فوقه
وال جيوز أيضًا أن يفسد العدش بأنه الفلك التاسع كما زعم ههذا بعض أهل اهليئ  يطصدون هبم علماء 

لعلماء علماء السلف أهل اهليئ  يطصدون هبم علماء الفلك فطد صدر عن بعض أهل اهليئ  الفلك إذا قال ا
 .والفالسف  أن العدش هو الفلك التاسع ورمبا مسو  األطلس

ويزعمون أن جديان األحداث واحلوادث األرضي  تكون بتأثرٍي من العطل الفعال على الفلك التاسع فينشأ 
 .هي ختدص وإمناحمض خياالٍت فاسدة ال دليل عليها من كتاب وال سن   وكل ههذا, عنها األحداث األرضي 

بني فيها بطالن ههذ  ( الدسال  العدشي )رسال  مستطل  يف ههذا بعنوان  -رمحه اهلل-ولشيخ اإلسالم بن تيمي  
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ن حميطاً ولكن العدش فوق مجيع املخلوقات كالطب  فال يلزم من أن يكو , الدعوة وأن العدش ليس هو الفلك التاسع
: ه املدأة فيكون مستديدًا يطالفلك املغزل هو ما تغزل ب, االستدارةهبا إذ أن لفظ الفلك يف لغ  العدب يدل على 

وعدش الدمحن ليس مستديدًا على اخللق وإمنا هو كالطب   االستدارةفالفلك فيه معىن , لك ثدي اجلاري  إذا استدارفت
 .عواهلل سبحانه وتعاىل فوق اجلمي, فوقها

والعدش والكدسي : وال ريب أن اهلل سبحانه وتعاىل حميٌط خبلطه كما سيأيت يف عبارة املؤلف فهو قال هاهنا
ال شك أنه خملوق وأن اهلل تعاىل قد استوى عليه  , حق فوجب علينا أن نثبت العدش خملوقًا لدب العاملني ليس صف ً 

 .ل على أنه مييز بني العدش والكدسي وههذا حقكما أخرب عن نفسه ويثبت أيضاً الكدسي وصنيع املؤلف يد
فإن الكدسي غري العدش وإن كان يف بعض النصوص ما يطتضي تفسري العدش بالكدسي لكن الناظد يف 

 {َوِسَع كحْدِسيُّهح السََّماَواِت َواأْلَْرضَ } :جمموع النصوص يتبني له أن العدش أعظم من الكدسي وقد قال ربنا
لكن ال يصح أن الكدسي موضع الطدمني وأن العدش )عن ابن عباس موقوفاً ويدوى مدفوعاً  وقد صح[ 300/البطدة]

إال عن توقيف  -رضي اهلل عنهما-ومثل ههذا ال يطوله ابن عباس , وههذا ثابٌت عن ابن عباس( ال يطدر قدر  إال اهلل
 .فيكون له حكم املوقوف

دش ومع ذلك فإن الكدسي قد أحاط بالسماوات وقد عرب بعض السلف عن الكدسي مبنزل  املدقاة إىل الع
ما )بل إن نسب  السماوات واألرض كما جاء يف حديث أيب ذٍر مدفوعاً , فالسماوات واألرض يف اجلو, واألرض

وفضل العدش  األرضالسماوات السبع واألراضني السبع عند الكدسي إال كحلطٍ  من حديد ألطيت يف فالٍة من 
 .وهو حديٌث صحيٌح إن شاء اهلل( لى تلك احللط على الكدسي كفضل الفالة ع

رضي اهلل -فههذا يدل على أن العدش غري الكدسي وأن الكدسي موضع الطدمني كما فسد ذلك ابن عباس 
فنثبت العدش والكدسي ونعتطد أهنما حق وال جيوز تأويلهما بتأويالت الفاسدة كما أسلفنا من تفسري , -عنهما

أو تفسري أحدمها باآلخد فإهنما , فإن ههذا كله تفسرٌي أو تأويٌل فاسد, دسي بالعلمالعدش بالفلك أو تفسري الك
 .متمايزان

وهو :)قال, وملا ذكد العدش والكدسي أتبعه بعبارٍة احرتازي  قطعًا لتوهم وهٍم قد يطع من بعض العطول
على العدش أن اهلل تعاىل حمتاٌج  قد يظن ظان أنه ملا أخرب اهلل تعاىل بأنه قد استوى, (مستغٍن عن العرش وما دونه

 .إمنا هو ناتٌج من ممارس  احملدثات واملشاهدات, إىل العدش ليحمله أو ليطيله وههذا فهٌم باطل
وال , علو ح عليه واستطدار  استطدارا يليق جبالله وعظمته عىنوحبمد  فإن استوائه على العدش مبأما ربنا سبحانه 

فكل ما يدعيه النفاة من لوازم إمنا , زم من ذلك إثبات مماسٍ  له فإن ههذا ليس بالزميلزم من ذلك احتياجه إليه وال يل



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                 طحاويةالعقيدة ال  شرح 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [8[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

يلزمكم من إثبات العدش أن يكون اهلل : فإهنم يهذكدون لوازم مثاًل يطولون, هي دعاوى ال تلزم ما أثبت اهلل لنفسه
اهلل أخرب عن نفسه بأنه , اءتعاىل أكرب من العدش أو أصغد أو مساوي؛ ألنكم أضفتم الدب إىل العدش باالستو 

لكن يطولون يلزمكم من إثبات حطيط  ذلك وجود نسب  وههذ  النسب  تطتضي أن يكون أكرب , استوى على العدش
 .أو أصغد أو مساوي واجلواب سهل أن نطول هو أكرب وال إشكال

أعظم من العدش ومن فههذ  من اللوازم اليت نلتزمها ونثبت منها ما كان حطًا فنطول نعم هو سبحانه أكرب و 
على عدشه أن  استوائهإنه يلزم من إثباتكم : سائد املخلوقات وأحيانًا يهذكدون لوازم ليست بالزم  كأن يطول مثالً 

نطول ال يلزم من ذلك إثبات مماس  فما أكثد أن يكون الشيء يعلوا على الشيء وال يكون هناك , يكون مماسًا له
وال يلزم من ذلك أيضًا احتياج ألنه يطول يلزمكم من , لألرض مماسهليست  أليست السماء فوقنا ومع ذلك مماسه

 .وال يلزم من ذلك, إثبات االستواء أن يكون حمتاجاً إليه
فههذا السحاب مسخٌد بني , فما أكثد األشياء اليت يكون بعضها فوق بعض دون أن تكون حممولً  هلا

فكل ههذ  اإللزامات , لسماوات ال حتتاج إىل األرض أن حتملهاالسماء واألرض ال ُيتاج إىل األرض أن حتمله بل ا
اليت يدعون إمنا نشأت إللتياث عطوهلم بلوث  التشبيه أوالً فيفدون من التشبيه ويطعون يف التعطيل ولو أعطوا النصوص 

 يتجاوزوا ذلك لو اعتصموا مبا دلت عليه النصوص فأثبتوا ما أثبتت ومل, حطها ومل يتجاوزوا مدلوهلا لسلموا من ذلك
َما }:  واهلل تعاىل قد قال, ومل يدخلوا عليها ما ليس منها ملا نشأ عن ذلك إشكال لكن الهذي يتبع املتشابه يشطى

فأهل السن  اعتصموا بالكتاب والسن  مل يشطوا بالطدان والسن  بل صاروا , [ 3/طه] {أَنْ زَْلَنا َعَلْيَك اْلطحْدَآَن لَِتْشَطى
وغريهم ملا استحب مطدماٍت باطل  واعتطد مث استدل شطي بالدليل وصار , يل وأفدحهم بالتنزيلأسعد الناس بالدل

 {اَل يَْأتِيِه اْلَباِطلح ِمْن بَ نْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفهِ }ُيدفه مينً  ويسدة وُياول ليه فلم جيد إال حصنًا منيعًا وكتابًا عزيزًا  
 .واخلسدان فباؤوا بالفشل واخليب , [ 43/فصلت]

هو سبحانه وتعاىل مستغٍن عن العدش وعن سائد خملوقاته ذلك أنه الغين بهذاته وكل شيء مفتطٌد إليه : إذاً 
سبحانه وحبمد  فيجب دفع كل توهٍم يطدأ على البال فهو مستغٍن عن العدش وما دونه ويف ههذا إشارة إىل أن 

ها أكرب وأعلى فدل ذلك على أن العدش هو أكرب العدش هو أعظم املخلوقات وأعالها؛ ألن كلم  دون يطابل
 .املخلوقات وأعالها

 


