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  . بعد أما ، أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبيه على وبارك وسلم اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد

 من واأللف األربعمائة بعد وثالثمائة ثالث عام من ، األولى جمادى شهر من ، عشر الرابع ، اليوم هذا ففي
 سلسلة في ، ترتيبه في الثالث وهو ، ركالمبا المجلس هذا ينعقد ، هـ 1433 ، الشريفة النبوية الهجرة
 تيمية ابن اإلسالم لشيخ ، العرشية الرسالة في هو ، اللقاء هذا وموضوع ، األولى العقدية الدورة لقاءات
  . اهللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ سيرة من طرف ذكر في يغني ما ، مضى فيما تقدم وقد ، اهللا رحمه

 هذه أن وذلك ، لسماعها متأهلين تجعلنا التي ، المقدمات بعض من بد ال ، المهمة الرسالة هذه يدي وبين
 عز اهللا علو أن يخفى وال ، العلو موضوع : وهو ، منيف ومبحث ، شريف بموضوع تتعلق ، القيمة الرسالة

  . الثالثة بأنواعه ثابت وجل

  : أنواع ثالثة العلو من وتعالى سبحانه فلله

  . القدر علو -

 .  القهر وعلو -

  . الذات وعلو -

 .  وجل عز لربنا ثابتة ، الثالثة األنواع هذه جميع

 المثل وله ، العلى الصفات وله ، الحسنى األسماء له ، وتعالى سبحانه اهللا أن به فالمقصود : القدر علو فأما
 فيه ينازع ال وعالن وهذا ، وجل عز هللا ، الكمال وصفات الجالل نعوت ثبوت يعني ، القدر فعلو ، األعلى

 الكمال بصفات يتصف أن ينبغي ، وبحمده سبحانه اهللا بأن مقر وهو إال ، مؤمن من فما ، القبلة أهل من أحد
  . األعلى المثَل منها له وأن ، الجالل ونعوت ،

 .  القهر علو : فهو الثاني النوع وأما

 القاهر وهو {وبحمده سبحانه قال كما ، ليهمع وعال ، مخلوقاته جميع قهر قد ، وبحمده سبحانه اهللا أن : وهو
 وقع وإنما ، القبلة أهل من أحد فيه ينازع ال ، أيضا النوع وهذا ، المطلق القهر ، سبحانه فله} عباده فوق

 .  الثالث النوع في النزاع

  . الذات علو : الثالث النوع

 ، خلقه من بائن ، عرشه على مستو ، واتهسما فوق ، بذاته ، وبحمده سبحانه اهللا أن : الذات بعلو والمقصود
 ، ذاته في المطلق العلو له ، وتعالى سبحانه اهللا ان بمعنى ، منه شيء خلقه في وال ، خلقه من شيء فيه ليس
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 ستة في ، كتابه من مواضع سبعة في ذلك أثبت كما ، عرشه على استوى قد ، العلو جهة في ، سبحانه فهو
 .  {استوى العرش على الرحمن {طه سورة وفي }العرش على استوى ثم {منها

  : فيه نازعوا قد الزائغين أن إال ، والجماعة السنة أهل إجماع محل العلو وهذا

  . مكان كل في موجود سبحانه اهللا أن زعم من فمنهم -

 بجهة ختصام ، وتعالى سبحانه يكون أن فأنكروا ، مكان كل في اهللا : قائلهم ويقول ، يقولون عما اهللا تعالى
  . العلو

 وال ، شمال وال ، يمين وال ، تحت وال ، فوق ال : فقال ، الست الجهات وجل عز اهللا عن نفى من ومنهم -
  . خلف وال ، أمام

 ، العقل ويأباها ، الشرع يأباها ، باطلة أقوال األقوال هذه وكل ، بالعدم القول إلى يفضي ، الحقيقة في وهذا
  . والجماعة السنة أهل عليه ما هو حقوال ، الفطرة وتأباها

  . فيه للشك مجاال يبقي ال بما ، الذات علو إثبات على األدلة توافرت وقد

  . العظيم القرآن : تعالى اهللا علو إثبات على دل فقد

 وداللة ، اهللا علو إثبات على ، دليل ألف من أكثر ، العظيم القرآن في إن : الشافعية علماء بعض قال حتى
  : متعددة بصيغ تأتي ، اهللا علو إثبات على ، العظيم لقرآنا

 . العلو بذكر بالتصريح تكون فتارة  -

 . {المتعال الكبير وهو {،} العظيم العلي وهو {،} األعلى ربك اسم سبح {تعالى اهللا كقول

 تعرج {وبحمده نهسبحا قال كما ، أعلى إلى إال يكون ال والصعود ، إليه األشياء صعود بذكر تأتي وتارة -
 ال والرفع ،} إليه اهللا رفعه بل {سبحانه وقال ،} الطيب الكلم يصعد إليه {أيضا وقال ،} إليه والروح المالئكة

 إثبات على تدل ، شابهها وما قاربها وما األلفاظ هذه كل ، والعروج والرفع فالصعود ، أعلى إلى إال يكون
  . ذاتيا علوا ، تعالى اهللا علو

 .  منه األشياء نزول بذكر تكون وتارة -

  . هذا ونحو ، منه الوحي بنزول واإلخبار ، منه المالئكة بنزول كاإلخبار

 ، عال أي ، اللغة في" استوى "معنى فإن ، اللغة في العلو يعني االستواء إذ ؛ االستواء بذكر تكون وتارة -
  . العلو إثبات على يدل فهذا

 .  سماءال في كونه بذكر تكون وتارة -

 علو إثبات على الدالة األدلة أنواع من ذلك غير إلى ، السماء عال أي} السماء في من أأمنتم {سبحانه كقوله
  . العظيم القرآن في تعالى اهللا

  : ذلك ومن ، صحيحة بأحاديث ، تعالى اهللا علو إثبات على السنة دلت كذلكم
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 أنت : قالت ] ؟ أنا فمن [قال ، السماء في : قالت ] ؟ اهللا أين [للجارية وسلم عليه اهللا صلى النبي قول -
 . [مؤمنة فإنها أعتقها [قال ، اهللا رسول

  . سماواته فوق بذاته اهللا علو إثبات على اإلجماع انعقد كما

 العقل إذ ؛ ذاتيا علوا الرب إثبات على العقل دل ، واإلجماع والسنة الكتاب ، الثالثة األدلة هذه إلى وإضافة
 جميع من الكامل المالك الخالق للرب ينبغي الذي وأن ، نقص صفة السفل وأن ، كمال صفة العلو أن عيقط

 يتصف أن ينبغي ، سبحانه الرب بأن يقطع فالعقل ، ضده عن وينزه ، الكمال وصف له يكون أن ، الصفات
 .  السفل عن ينزه وأن ، بالعلو

 وسائر ، والبهائم اآلدميين ، الخالئق جميع فطر اهللا فإن ، تعالى اهللا علو إثبات على الفطرة دلت وكذلكم
 ، وتعالى سبحانه هللا وطلبا رغبة قلبه في يجد إنسان فكل ، العلو جهة من تعالى اهللا طلب على ، المخلوقات

 .  يسرة وال يمنة ال ، العلو باتجاه

 الذين ، األشاعرة أئمة من ليالمعا أبو وكان ، الجويني المعالي أبي مجلس في ، قصة هذا في جرى وقد
 : ويقول يقرر الجويني فكان ، الهمداني جعفر أبو : له يقال ، رجل مجلسه في وكان ، واالستواء العلو ينفون

 ، ذاتية صفة االستواء أن بدعوى ، االستواء بنفي يعرض " عليه كان ما على اآلن وهو ، شيء وال اهللا كان
 فابتدر ، عرشه على استوى قد اهللا  يكون أن ينكر أن بذلك يريد ، يكن لم أن دبع شيء عليه يطرأ ال اهللا وأن
 التي الضرورة هذه عن وأخبرنا ، واالستواء العلو ذكر من دعنا ، إمام يا : له وقال ، الهمداني جعفر أبو

 وال يمنة يتجه ال ، العلو بطلب ضرورة قلبه في وجد إال ، اهللا يا : قط عارف قال ما ، قلبه في أحدنا يجدها
 الفطرة من دليل فهذا ، الهمداني حيرني ، الهمداني حيرني : ويقول ، رأسه على يلطم الجويني فجعل ، يسرة

 . 

 بالغا أذى وأويت ضربت إذا إنها : أيضا ويقال ، السماء إلى طرفها ترفع عرفة يوم أيضا البهائم إن : ويقال
  . وجل عز اهللا إلى شكوت كأنما ، السماء إلى طرفها ترفع أنها ،

 اهللا أن أي ، يردونه وال ، ويستسيغونه ، المعنى هذا يدركون الصغار الصبية أن ، أيضا تالحظون وأنتم
 .  المطلق العلو له ، وتعالى سبحانه

 فوق ، وبحمده سبحانه اهللا أن من ، والجماعة السنة أهل إليه ذهب ما على تدل ، المتوافرة األدلة هذه فكل
  . منه شيء خلقه في وال ، خلقه من شيء فيه ليس ، خلقه من بائن ، عرشه على مستو ، اتهسماو

 اهللا أن ، بذاته : بقولهم يعبروا أن إلى ، والمساجلة ، المناظرة مقام في ، والجماعة السنة أهل احتاج وقد
 للتأكيد بها ُأتي ولكنه ، العام التقرير مجال في لها محوج ال كان وإن ، سماواته فوق ، بذاته وتعالى سبحانه

 وعلو ، المكانة علو إلى الذاتي العلو أدلة صرف من ، المتكلمون يحاوله ما وليس ، ذاتي علو العلو أن على
  . علمتم كما سبحانه فهو ، الذات علو المراد وإنما ، فيه ينازع ال أمر فهذا ، الصفات وعلو ، المنزلة
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 والعرش ، عرشه على استوى قد سبحانه فإنه ، عرشه فوق كائن علوه أن ، ضاأي وتعالى سبحانه أخبرنا وقد
 ، المخلوقات أعظم وهو ، قوائم ذو سرير العرش ، وأعالها ، وأكبرها ، المخلوقات أعظم هو ، الحقيقة في

 لويةالع المخلوقات وجميع ، وبحمده سبحانه الرحمن إال فوقه وليس ، الجنة سقف وهو ، وأعالها ، وأكبرها
 العرش معنى يحرف أن يصح وال ، العرش بذكر ، العلو ذكر اقترن فلذلك ؛ العرش دون فإنها ، والسفلية

 ، هائل عظيم خلْق ، قوائم ذو سرير العرش بل ، الباطلة التأويالت من ذلك غير أو ، السيطرة أو الهيمنة إلى
 ابن ذلك قال كما ، القدمين موضع الكرسي نفإ ، الكرسي غير وهو ، وتعالى سبحانه خالقه إال به يحيط ال

 الهيمنة عن كناية بأنه العرش يفسر أن وال ، بالكرسي العرش يفسر أن يصح فال ، عنهما اهللا رضي عباس
 علينا والواجب ، الباطلة التأويالت من ذلك كل ، العلم بأنهما الكرسي وال العرش يفسر أن وال ، السيطرة أو

 على ، التجني أنواع من نوع بأي نتعرض وأال ، ورسوله اهللا بخبر عينا نقَر وأن ، سانف نطيب أن ، تقدم كما
 هنا فمن ، حقيقتها على حق أنها نعتقد بل ، بتعطيل وال ، بتحريف وال ، بتكييف وال بتمثيل ال ، النصوص

 الفلسفة أهل بعض هفي شغب ، دقيقا مبحثا ، اهللا رحمه الشيخ فيها ناقش التي ، الماتعة الرسالة هذه جاءت
 وهو" الهيئة علم "بـ يسمى بما بالتذرع ، وعقائدهم تصوراتهم الناس على يفسدوا أن وأرادوا ، والمتكلمين

 .   معا هما أو ، الجغرافيا علم أو ، الفلك بعلم حاليا يعرف ما يقابل ، مصطلح

  : فمنها ، عدة بمزايا الرسالة هذه تميزت وقد

 .  ونقال عقال ، علوال عقيدة أثبتت أنها -

 .  الهيئة علم بدعوى الفالسفة شبهة نقض -

  . والتجريبية ، النظرية العلوم مع التعامل منهج بيان -

 .  العلو بمسألة المتعلقة األحاديث بعض توجيه -

  : متن 

 تَيمية ابن النُّوراني والْعابِد الرباني الْعاِلم السلَامِ عبد بنِ الْحليمِ عبد بن َأحمد الْعباسِ َأبو الِْإسلَامِ شَيخُ سِئَل
 :تَعالَى اللَّه َأيده الْحراني

 الْعبد نَأ فَاِئدةُ فَما عنْه، باِئن بِه محيطٌ وراِئه من واَللَّه كريا كان وإذا لَا؟ َأم كرى هو هل الْعرشِ في تَقُوُل ما
هجتَوإلَى ي الَى اللَّهتَع ينح اِئهعد ،هتادبعو دقْصفَي لُوالْع وند ،رِهلَا غَيقَ وفَر ينَِئذقْتَ حو اءعالد نيب دقَص ةجِه 
،لُوا الْعرِهغَيو نم اتي الْجِهيطُ الَّتي؟ تُحاعبِالد عمذَا وه ي نَجِدا قُلُوبِنَا فدقَص طْلُبي لُوتُ لَا الْعلْتَفنَةً يملَا يو 
 .علَيها فُطرنَا وقَد قُلُوبِنَا، في نَجِدها الَّتي الضرورة هذه عن فََأخْبِرنَا يسرةً،

 وبِعلُومكُم بِكُم النَّفْع اللَّه َأدام اللَّه شَاء إن الْحقَّ ويحقِّقُ الشُّبهةَ يُليزِ شَافيا، بسطًا ذَِلك في الْجواب لَنَا وابسطْ
ينآم. 

  : شرح
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 اإليراد هذا عليه أشكل ولكن ، بالعلو مقر سائل أنه ، السائل حال من يظهر والذي ، المسألة صورة هي هذه
 صفة على هو هل : أي ؟ ال أم كري العرش هل : وهي ، بها طعيق ولم ، عنها سأل مقدمة على مبني وهو ،

 تعالى واهللا ، كذلك كان إن أنه ، أخرى مسألة سؤاله على بنى ثم ؟ ال أم المستدير كالفلك ، الفلكية الكرة
 دعائه حال الداعي يتوجه فكيف ، الجهات بقية من العلو ةجه لتخصيص وجه ال أنه ذلك فمعنى ، به محيط

 ، المسألة هذه تضمنته الذي اإلشكال هو هذا ، سواء له بالنسبة تكون سوف الجهات أن مع ، العلو جهة إلى
 .  عنها فأجاب

  : متن

ابفََأج همحر الَى اللَّهتَع: 

دمالْح ِللَّه بر ،ينالَمالْع ابوالْج نذَا عَؤاِل هالس بِثَلَاث اتقَاما :مهدَأح: 

 بِدِليِل لَا الشَّكِْل، الكرية المستديرة األفالك من فَلَك الْعرشَ َأن علَيه يعتَمد بِدِليِل يثْبتْ لَم: يقُوَل َأن ِلقَاِئِل هَأنَّ
،يعلَا شَرِليِل وبِد يقْلع. 

 الَْأفْلَاك َأن فَرَأوا الْفَلْسفَة، َأجزاء من وغَيرِها الْهيَئة علْمِ في نَظَروا الَّذين الْمتََأخِّرِين، من طَاِئفَةٌ هذَا ذَكَر وِإنَّما
 كَان وِإن ، الْشوقية الْحركَةَ يحركُها الَّذي وهو كَاستدارتها، مستَدير بِها، محيطٌ الَْأطْلَس وهو التَّاسع وَأن تسعةٌ،

 ذكْر علَيهِم وسلَامه اللَّه صلَواتُ الَْأنْبِياء َأخْبارِ في سمعوا ثُم الْعامة، الْحركَة هذه غَير تَخُصه حركَةً فَلَك ِلكُلِّ
 ِلاعتقَادهم التَّاسع، الْفَلَك: هو الْعرشَ إن: الظَّن رِيقبِطَ فَقَالُوا السبعِ، السموات وذكْر كُرسيه، وذكْر اللَّه، عرشِ

َأنَّه سلَي اءرعِ والتَّاس ،ءا شَيطْلَقًا إما مِإمو َأنَّه سلَي هاءرخْلُوقٌ وم. 

ثُم إن منْهم نَأى مر َأن عالتَّاس وي هالَّذ كرحالَْأفْ يا، لَاككُلَّه لُوهعَأ فَجدبم ،ثادووا الْحمعزو َأن ثُ اللَّهدحي يهف 
 الَّذي َأنَّه زعموا الَّذي الْعقِْل في َأو بِه، متَعلِّقَةٌ َأنَّها زعموا الَّتي النَّفْسِ في يحدثُه َأو الَْأرضِ، في يقَدره ما

ردص نْهذَا عه ،ا الْفَلَكمبرو اهمس مهضعب ،وحا الرمبرَل وعج مهضعب النَّفْس يه :،وحا الرمبرَل وعج 
مهضعب النَّفْس يه :حفُوظُ، اللَّوحا الْمَل كَمعقَْل جالْع وه :الْقَلَم. 

 بِالنِّسبة ذَِلك جعلُوا وربما بِه، الْمتَعلِّقَةَ النَّفْس الْقَمرِ، ِلفَلَك الَّذي الْعاشر الْفَعاَل الْعقَْل هو وحالر يجعلُون وتَارةً
 الْمقَالَات من ذَِلك غَيرِ إلَى يكُون، َأن قَبَل يفْعلُه ما فيه يقَدر الِْإنْسانِ، إلَى بِالنِّسبة كَالدماغِ سبحانَه الْحقِّ إلَى

 .الْموضعِ هذَا غَيرِ في فَسادها وبينَّا شَرحنَاها، قَد الَّتي

  : شرح

 ، األكوان هيئة عن تصورا وضعوا الذين الفالسفة من ، الهيئة أهل وهم ، هؤالء لمقالة بيان ، القطعة هذه في
 العقول يجعلون وهم ، المالحدة من قوم الفالسفة أن المعلوم ومن ، تدبيرها وطريقة ، ضببع بعضها وإحاطة

 وكلها ، وتعالى سبحانه اهللا عن الفعال بالعقل عبروا وربما ، الفعال العقل آخرها ويجعلون ، تسعة
 ، بالغيب نيرجمو الحقيقة في فهم} يخرصون إال هم وإن الظن إال يتبعون إن {الظن على مبنية اصطالحات
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 الفلك يقابل ما هو العرش بأن وادعاءهم ، المقاالت هذه عنهم الشيخ حكى ولذلك ، التصورات هذه ويضعون
 الشرعية االصطالحات لواينز أن حاولوا ، اإلسالم زمن في وجدوا الذين فالفالسفة ، تعبيراتهم حسب التاسع

 باالصطالحات يأتون فصاروا ، اليونان من همأسالف من ورثوه ما على ، والسنة الكتاب بها أتى التي ،
 الفلسفة أساطين من ، األوائل علوم على وينزلونها ، والعرش ، المحفوظ واللوح ، القلم : مثل ، الشرعية
 فإن ، فاسد ومنتهى ، باطل مبدأ هذا أن شك وال ، اإلسالمية بالعقيدة ، اليونانية الفلسفة هذه لتقريب ، اليونانية

 الذي ، الحق الوجود تعالى اهللا وجود إنكار على مبنية بل ، والتوهم الظن على مبنية دعاوى ، وىالدعا هذه
 هذه فكل ، صفات بها تقوم ذات وله ، حقيقي وجود له ، وبحمده سبحانه أنه من ، األنبياء ورثة يعتقده

  . سمعتم كما األمور يرتبون وإنما ، الفالسفة بها يقر ال المعاني

 بزعمهم العرش هو الذي ، التاسع الفلك هذا أن بمعنى ، الحوادث مبدأ هو التاسع الفلك هذا أن نيزعمو وهم
 بقية حركة وأن ، به وفاهوا زعموا هكذا ، النفسية والحوادث ، األرضية الحوادث عنه تنشأ الذي هو ،

 ولهذا ؛ ذلك ونحو النجذابوا الشوق بدافع" الشوقية الحركة "اقلن ولهذا ، الشوق بدافع به مرتبطة األفالك
 ، أخرى مقامات في سبق بما اكتفاء ، التفصيل سبيل على المقاالت هذه تفنيد عن اهللا رحمه الشيخ أعرض

  . الموضع هذا غير في فسادها وبينا شرحناها قد التي المقاالت من ذلك غير إلى : فقال

 بعض يردده يزال ال ، السمع على ينبو الذي كالمال هذا أن إلى ، المقام هذا في االنتباه ألفت أن أود ولكني
 ، الكتاب من المعاصرين لبعض مقالة على ، قريبا الطلبة بعض أوقفني حتى ، المتفلسفة من المعاصرين

 من الكالم هذا فكل ، الممجوج الكالم هذا ونحو ، األشياء به يفعل عقل له تعالى اهللا بأن : هكذا فيها يصف
 بنفسه يربأ أن العلم لطالب وينبغي ، به يعبر وال ، إليه يلتفت فال ، وغيرهم اليونان من ، الفالسفة موروثات

  . كالمه في يستعمله وال ، الكالم هذا مثل عن

  : متن

منْهمو ني معدي َأنَّه ملع ذَِلك بِطَرِيق الْكَشْف ،ةدشَاهالْمو كُونيا وبا كَاذيمي فعديا هِإنَّمَأخَذَ و ذَِلك نع ُؤلَاءه 
فَةتَفَلْسا الْميدتَقْل ،ملَه افَقَةً َأووم ملَى لَهع هِمطَرِيقَت ،ةدا الْفَاسَل كَمفَع ابحاِئِل َأصسانِ رفَا إخْوالص مثَالُهَأمو. 

  : شرح

 ، الهجري الرابع القرن في نشأت ، باطنية رافضية فرقة" فاالو وخالن الصفا إخوان "المسماة ، الفرقة هذه
 ، رسالة وخمسين اثنتين بلغت ، رسائل بصفة ومزاعمها دعاواها تصدر وكانت ، اإللحادية الفلسفة واعتمدت

 يسميه كان الذي ، الهجري الرابع القرن إبان شوكتهم وقويت وانتشرت ، والسر الخفاء بطريق تداولها ويتم
 ، والبحرين األحساء في القرامطة فكان ، المسلمين بلدان على الروافض تسلط حينما" الرفض قرن "الذهبي
 حلب في الحمدانيون وكان ، اليمن في الصليحيون وكان ، والمغرب مصر في العبيديون الباطنيون وكان
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 جماعة : ومنها ، الجمعيات هذه وجدت ، الفاسدة األجواء تلك ففي ، األرض الرفض عم حتى ، وأعمالها
  . الوفا وخالن الصفا إخوان

 هاتين فحقق ، جديد من ليخرجوه النصارى الزمان هذا في له انتدب ثم ، انطمر قد ذاك تراثهم أن والعجب
 .  جديد من نشرها وأعاد" البستاني بطرس "له يقال رجل ، رسالة والخمسين الثنتين

  : متن

قَدثَُّل وتَمي يف ها نَفْسم هتَقَلَّد نع رِهغَي ظُنُّها كَشْفًا، فَيُل كَمتَخَيي يانريثَ النَّصي التَّثْلالَّذ ،هدتَقعي قَدى وري ذَِلك 
 صقلت ارتَاضوا إذَا الْفَاسدة اِلاعتقَادات َأربابِ من وكَثير اعتَقَده، ِلما تَخَيٌل هو وِإنَّما كَشْفًا، فَيظُنُّه منَامه في

 .الْموضعِ هذَا غَيرِ في هذَا علَى الْكَلَام بسطْنَا وقَد كَشْفًا، فَيظُنُّونَها اعتقَاداتُهم، لَهم فَتَتَمثَُّل ،نفوسهم الرياضة

  : شرح

 يلقي الشيطان أن : وهي ، معتقديها نفوس في ، الفاسدة العقائد هذه تكون منشأ يفسر ، اهللا رحمه الشيخ ههنا
 ثابتة هيئة تصبح حتى ، معها نفوسهم وتتريض ، نفوسهم جنبات في تتردد تزال فال ، اإليحاءات بهذه إليهم
 ولهذا ، الحقائق يشبه ما إلى عندهم تنقلب لكنها ، منها الطباع ونفرة ، وبشاعتها شناعتها مع ، مستقرة ، لهم

 وإعادة ، واستدامتها تكرارها بسبب ، الفطرة تنافي التي ، الفاسدة الباطلة العقائد ، مالحدةال من كثير استساغ
 تطيب حتى ، نفوسهم في يعززها ، واإللقاءات المنامات من شيء لهم حصل أيضا وربما ، فيها البحث

  . الفاسدة العقائد بهذه الفاسدة نفوسهم

 فإن ، الجلّالة إليه تحتاج ما إلى يحتاجون هؤالء فإن ولهذا ؛ سهنف طابت والسنة الكتاب ينبوع من استقى ومن
 الباطلة والعقائد ، الفاسدة األفكار على عاشوا الذين فهؤالء ، لحمها يطيب حتى ، يوما أربعين تحبس الجاللة

 ينبغي لب ، التوجيه موضع في يوضعوا أن وال ، يصدروا أن ينبغي ال ، اإلسالم إلى االنتقال يدعون حينما ،
 من كثيرا فإن ، له التنبه ينبغي أمر وهذا ، وأمزجتهم نفوسهم تتغير حتى ، والسنة الكتاب على يرتاضوا أن

 أن يسوغ ال هذا لكن ، السرور دواعي من هذا أن شك وال ، ومبتدع وضال ملحد بإسالم يحتَفُون ، الناس
 إلى يحتاجون ، والسنة الكتاب بنعيم نفوسهم تطب لم بعد وهم ، التصدر إلى ويدعون ، المقدمة إلى بهم يدفع
  . ورسوله اهللا عن جاء لما موافقا نفَسهم ويكون ، السابقة الشوائب من يتخلصوا حتى ، فترة

  : متن

ودقْصنَا الْمه ا َأنم وهذَكَر نم شَ َأنرالْع وه الْفَلَك عالتَّاس قَاُل قَدي :إنَّه سلَي لَهم هلَيِليٌل علَا د ،يقْللَا عو 
يعشَر. 

 آخَر، شَيء التَّاسعِ الْفَلَك وراء لَيس َأنَّه علَى دِليٌل عنْدهم يقُم لَم بَِأنَّه مصرحون الْفَلَاسفَة َأِئمةَ فَِإن: الْعقْلي َأما
 الْحركَاتُ دلَّتْهم ولَكن ذَِلك، من َأكْثَر تَكُون َأن يجوز بْل فَقَطْ، تسعةٌ هي الَْأفْلَاك َأن علَى يٌلدِل عنْدهم قَام ولَا بْل
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 ولَا ثُبوتَه لَا يعلَمون الَ فَهم ثُبوته علَى دِليٌل لَهم يكُن لَم وما ذَكَروه، ما علَى ذَِلك ونَحو والكسوفات الْمخْتَلفَةُ،
هفَاءانْت. 

 بِذَِلك فَاستَدلُّوا عكْسٍ، غَيرِ من الْعلْوِي يكْسفُ السفْلي بَِأن هذَا، تَحتَ الْكَوكَب هذَا َأن علموا َأنَّهم: ذَِلك مثَاُل
 الْواحد الْفَلَك في جعلُوا حتَّى مخْتَلفَةٌ، الَْأفْلَاك َأن علَى الْمخْتَلفَة، بِالْحركَات لُّوااستَد كَما فَوقَه، فَلَك في َأنَّه علَى
 .وغَيرِه التَّدوِيرِ كَفَلَك َأفْلَاك، عدةَ

 .بِطَرِيقهِم إثْباتَه ولَا نَفْيه يعلَمون لَا فَهم: ثُبوته علَى هبِ يستَدلُّون ما لَهم يكُن ولَم هذَا فَوقَ موجودا كَان ما فََأما

  : شرح

 بعض على الكواكب بحركة استدلوا هم وإنما ، شديد ركن إلى يأوون ال الفالسفة أن يبين ما القطعة هذه في
 األرض بين مثال القمر وعكوق ، بعضا يكسف بعضها بأن كعلمهم ، الحساب بطريق تصح التي المعلومات

 بالوسائل مدركا كان وما ، حقا كان ما يقر ، اهللا رحمه فالشيخ ، الشمس كسوف إلى ذلك فيؤدي ، والشمس
 التاسع الفلك وراء لشيء إثباتهم وعدم ، التاسع الفلك وراء شيئا يثبتون ال أنهم عنهم يحكي ولكنه ، الصحيحة

  . الشيء هذا في مقاالتهم على مديعت ال وأنه ، علمهم قصور على يدل ،

 علم أن ، الحديثة األزمنة في المعلوم ومن ، الزمان ذلك أهل لدى متاحا كان عما يتحدث اهللا رحمه والشيخ
 سعة على يدل مما ؛ الضوئية بالسنين معلوم هو كما المسافات تقاس أن وأمكن ، واسعا تطورا تطور قد الفلك
 الذي العرش أن من ، ادعوه فيما يسعفهم ال ولكنه ، ربوبيته كمال على ليد ذلك وكل ، وجل عز اهللا ملك

 نزرا تمثل وال ، وقديمة بائدة معلومات باتت المعلومات هذه فإن ، التاسع الفلك هو ، الرحمن عليه استوى
 .  الحديث الفلك علم إليه توصل مما يسيرا

  : متن

كَذَِلكُل والْقَاِئِل قَو :كَةَ إنرعِ حُأ التَّاسدبم ثادولَاٌل خَطٌَأ، الْحضلَى وع ،وِلهِمُأص مفَِإنَّه قُولُوني :إن نالثَّام لَه 
 .سالساد السابِع، وكَذَِلك التَّاسعِ، قُطْبي غَير قُطْبانِ الْحركَة وِلتلْك الثَّوابِت، من فيه بِما تَخُصه حركَةٌ

 الَْأشْكَاُل وتلْك الْفَلَكية، الْمخْتَلفَة الْحادثَة الَْأشْكَاِل سبب هي الْمخْتَلفَةُ والْحركَاتُ تَخُصه حركَةٌ فَلَك ِلكُلِّ كَان وِإذَا
ببس ثادوالْح ةيفْلكَةُ كَانَتْ السرعِ حالتَّاس ءزبِ، جبالس كَةركَح رِهثَةُ فَالَْأشْكَاُل. غَيادي الْحف الْفَلَك نَةقَارِلم 

 وتَثْليثُه. درجةً وثَمانُون ماَئةٌ وهو الْفَلَك، نصفُ بينَهما كَان إذَا لَه ومقَابلَتُه. واحدة درجة في الْكَوكَب، الْكَوكَبِ
إذَا لَه ا كَانمنَهيثُلُثُ ب الْفَلَك وهاَئةٌ وم ونشْرعةً، وجرد هبِيعتَرو إذَا لَه ا كَانمنَهيب هعبر ونعسةً، تجرد 

هيسدتَسو إذَا لَه ا كَانمنَهيب سدس الْفَلَك تُّونةً، سجرثَاُل دَأمو ذَِلك ناإنَّ الَْأشْكَاِل مثَتْ مدح كَاتربِح ،فَةخْتَلم 
 في لَه تَابِعا كَان وِإن التَّاسعِ، حركَة عين لَيستْ تَخُصه الَّتي الثَّامنِ حركَةُ إذْ الُْأخْرى، عين لَيستْ حركَة وكُلُّ

كَةرالْح ،ةانِ الْكُلِّيكَالِْإنْس كرتَحي الْمف ينَةفإلَى الس لَافا خهكَترح. 
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كَذَِلككَةُ ورابِعِ حي السالَّت ،هتْ تَخُصسلَي نعِ علَا التَّاسو ننِ، عالثَّام كَذَِلكو اِئرس الَْأفْلَاك .كَةَ فَِإنركُلِّ ح داحو 
 كَما!! التَّاسعِ حركَة مجرد كُلِّها الْحوادث مبدُأ يجعَل َأن يجوز فَكَيفَ لَاك،الَْأفْ من فَوقَه عما لَيستْ تَخُصه الَّتي

همعز نم ظَن شَ َأنريفٌ الْعكَث الْفَلَكو عالتَّاس مهنْديطٌ عسب تَشَابِهم ،اءزلَافَ لَا الَْأجاخْت يهلًا، ففَ َأصفَكَي كُوني 
 .  أخر؟ وأسباب الْقَوابِِل بِاعتبارِ لَا مخْتَلفَة، ِلُأمورِ سببا

  : شرح

 قديمة المعلومة هذه أن على يدل وهو ، الهيئة كالم من شيء في دخل ، اهللا رحمه الشيخ أن ، تالحظون كما
 هذا ان ، 6 وسدسها ، 90 بعهاور ، درجة 180 نصفها وأن ، درجة 360 تمثل ، كاملة الدورة أن : وهي ،

 .  ذلك وغير والهيئة الهندسة في يتكلم من عليه زال وال ، المتقدمين عند معهودا كان أمر

 أن يصلح ال وأنه ، األفالك بقية عن يختلف ال ، التاسع الفلك بأن يبين أن التقرير بهذا اهللا رحمه الشيخ فأراد
 .  برهان وال بينة وال دليل بال ، أنفسهم تلقاء من هؤالء ادعى كما ، للحوادث مبدأ يكون

  : متن

 يخَاِلفُ ما الَْأثَرِ من درجة ِلكُلِّ ويجعلُون درجةً، وستِّين ثَلَاثَماَئة هذَا مع يجعلُونَه ضالُّون، قَوم ولكنهم ؟
 لَا الْآخَر، يخَاِلفُ ما الَْأثَرِ من جزئيه لبعض فيجعل واحد ماء إلَى ءيجِي كَمن الْقَوابِِل، بِاخْتلَاف لَا الُْأخْرى،

 يعلَمون مما وهذَا مشقيا، والْآخَر مسعدا، والْآخَر مبردا، والْآخَر مسخَّنًا، َأجزاِئه َأحد يجعُل بْل الْقَوابِِل؛ بِحسبِ
مكُلُّ ها وٍلعق ٌل َأنَّهاطلَاٌل بضو. 

 بِه َأخْبرتْ ما بَِأن الْجزم كَان التِّسعة، الَْأفْلَاك فَوقَ آخَر شَيء وجود ينْفي ما عنْدهم لَيس هُؤلَاء كَان وِإذَا
 .علْمٍ بِلَا وقَولًا يبِ،بِالْغَ رجما التَّاسع الْفَلَك هو الْعرشَ َأن هو الرسُل

 وفي واِلاضطرابِ، النِّزاعِ من ذَِلك في إذْ الْهيَئة، َأهِل عنْد الْمشْهورِ علَى التِّسعة الَْأفْلَاك ثُبوت بِتَقْديرِ كُلُّه هذَا
لَّةَأد ا ذَِلكم سذَا لَيه ،هعضوا مِإنَّمو لَى نَتَكَلَّمذَا عيرِ، ها التَّقْدضَأيو :ي فَالَْأفْلَاكا، فَأشْكَاِله اطَةِإحا وهضعب 

 تَاسع فَلَك هنَاك كَان وِإذَا الْخَامسِ، إلَى السادسِ كَنسبة السادسِ، إلَى السابِعِ فَنسبةُ واحد؛ جِنْسٍ من بِبعضِ
تُهبسنِ إلَى فَنالثَّام ةبسنِ كَنابِعِ إلَى الثَّامالس. 

  : شرح

 بأنه لتخصيصه وجه ال ، قبله التي األفالك كشأن شأنه ، التاسع الفلك بأن يقرر أن أراد اهللا رحمه الشيخ
  . النصوص به وردت الذي العرش

  : متن

  الْمخْلُوقَات من يرِهِلغَ مباينَته علَى تَدلُّ فَالَْأخْبار الْعرشُ ََأما

  : شرح



  شرح الرسالة العرشية لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

 

 

10  

 ، مسألة كل ذكر وقد ، وبحمده سبحانه الرحمن عرش في ، الحقة العقيدة بيان في ، الشيخ من شروع هذا
  . بدليلها وأردفها

  : متن

َأنَّهو سلَي تُهبسا إلَى نهضعب ةبسا كَنهضعضٍ، إلَى بعقَاَل ب الَى اللَّهتَع:} ينالَّذ لُونمحشَ يرالْع نمو لَهوح 
ونحبسي دمبِح هِمبر نُونْؤميو بِه {قَاَل ،]7: غافر [اآليةو انَهحبس :}ُلمحيشَ ورع كبر مقَهفَو ِئذموةٌ ييانثَم {

 ويستَغْفرون يسبحون حولَه ومن حملَتَه وَأن الْقيامة، ويوم يومالْ حملَةً ِللْعرشِ َأن فََأخْبر ،]17: الحاقة[
يننْؤمِللْم. 

لُومعمو َأن اميق فَلَك نم الَْأفْلَاك ةربِقُد الَى اللَّهامِ تَعياِئرِ كَقس ،قَ لَا الَْأفْلَاكي فَرف ذَِلك نيب كُرة ،ةكُرو ِإنو رقُد 
ا َأنهضعلَاِئكَةً ِلبي مرِ نَفْسِ فا، الَْأملُهمتَح هكْمفَح كْمح ،يرِهالَى قَاَل نَظى{: تَعتَرلَاِئكَةَ والْم افِّينح نِل موح 

 .[75: الزمر [اآلية} الْعرشِ

نَا فَذَكَره لَاِئكَةَ َأنفُّ الْمتَح نِل موشِ، حرالْع ذَكَري وعٍ فضوم آخَر َأن لَةً، لَهمح عمجي وعٍ فضوم ثَاِلث نيب 
هلَتمح نملَه ووفَقَاَل ، ح :}ينالَّذ لُونمحشَ يرالْع نمو لَهوح ونحبسي دمبِح هِمبر} .  

  : شرح

 فالفلك ، كسائرها ليس ، المخلوقات لجميع مباين العرش أن : وهو ، بالعرش المتعلقة المسائل أولى هذه
 ، بعض إلى بعضها كنسبة ، بعضها إلى ونسبته ، كسائرها هو ، التاسع أنه فرض على هو ، المزعوم التاسع

 ، عالىوت سبحانه اهللا وأن ، خاصة هيئة وله ، خاص وضع له ، الرحمن عرش أن على دلت النصوص لكن
 بنصوص ثابت ذلك كل ، القيامة يوم يحملونه وأنهم ، اآلن يحملونه وأنهم ، بحمله ، ثمانية مالئكة وكل قد

 للعرش فإن ، العرش كشأن ليس هذا لكن ، مالئكة فيها كان وإن ، األخرى األفالك وبقية ، والسنة الكتاب
 القيامة يوم وذلك} ثمانية يومئذ فوقهم ربك رشع ويحمل {، اآليات في كما تعالى اهللا ذكرها ، معينة خاصية

 الذين {بقوله بينهما وجمع ، أيضا ذلك فذكر} العرش حول من حافين المالئكة وترى {موضع في وقال ،
 العالم هذا فوق وهو ، التصورات به تحيط ال ، هائل عظيم خلق الرحمن فعرش} حوله ومن العرش يحملون
 التي ، الضوئية بالسنين المسافات قاس ومهما ، الفلك علم بلغ مهما ، كله كذل فوق هو ، المقيس أو المنظور

 .  ومداركهم ، حساباتهم تبلغه فال ، ذلك وراء من الرحمن عرش فإن ، بالماليين تقاس

  : متن

 خَلَقَ الَّذي وهو{: تَعالَى قَاَل كَما َأرض،والْ السموات يخْلُقَ َأن قَبَل الْماء علَى كَان عرشَه َأن َأخْبر فَقَد َأيضا،
اتاومالس ضالَْأري وف تَّةامٍ سَأي كَانو شُهرلَى عاء ع7: هود[} الْم]. 

قَدتَ وي ثَبيحِ فحص خَارِيالْب ،رِهغَيو نع انرمنِ عنٍ بيصح نع لَّى النَّبِيص اللَّه عهلَي لَّمسو قَاَل َأنَّه " :كَان 
اللَّه لَمو كُني ءشَي ،هرغَي كَانو شُهرلَى عع ،اءالْم كَتَبي وكُلَّ الذِّكْرِ ف ،ءخَلَقَ شَيو اتومالس ضالَْأرو" ، 
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 في وكَتَب والَْأرض، السموات خَلَقَ ثُم الْماء، علَى عرشُه وكَان قَبلَه، شَيء يكُن ولَم اللَّه كَان: " لَه رِواية وفي
 ثُم الْماء، علَى عرشُه وكَان معه، شَيء يكُن ولَم اللَّه كَان: " صحيحة ِلغَيرِه رِواية وفي ، "شَيء كُلَّ الذِّكْرِ
ي كَتَبلَّكُ الذِّكْرِ ف ءتَ " شَيثَبي ويحِ فحمٍ، صلسم نع دبع نِ اللَّهرٍو، بمع نع لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسو 

قَاَل َأنَّه " :إن اللَّه رقَد يرقَادم َل الْخَلَاِئققَب خْلُقَ َأني اتومالس ضالَْأرو ينسبِخَم َألْف سنَة كَانو شُهرلَى عع 
اءذَا " الْمهو يرالتَّقْد دعب ودجشِ ورَل الْعقَبو خَلْق اتومضِ السالَْأرو ينسبِخَم َألْف نَةس. 

  : شرح

 أن] لقلما اهللا خلق ما أول [الوارد الحديث وأن ، القلم قبل وأنه ، المخلوقات أقدم هو العرش ان على يدل وهذا
  . ذلك قبل خلقه فإن العرش وأما ، واألرض السماوات لخلق بالنسبة األولية هذه

  : متن

وهو انَهحبالَى ستَعو حدتَمم شِ، ذُو بَِأنَّهرالْع ِلهكَقَو انَهحبقُْل{: س لَو كَان هعةٌ ما آِلهكَم قُولُونا إذًا يتَغَوإلَى لَاب 
 من علَى َأمرِه من الروح يلْقي الْعرشِ ذُو الدرجات رفيع} :تَعالَى وقَوله ،]24: اإلسراء[} سبِيالً الْعرشِ ذي

شَاءي نم هادبع رنْذِلي موي التَّلَاق مه ونارِزخْفَى لَا بلَى يع اللَّه منْهم ءنِ شَيلْ ِلمالْمك موالْي ِللَّه داحارِ الْوالْقَه {
 وقَد ،]16 14: البروج[} يرِيد لِّما فَعاٌل الْمجِيد الْعرشِ ذُو الْودود الْغَفُور وهو{: تَعالَى وقَاَل ،]16 ،15: غافر[

 .للعرش صفة بالخفض وقُرَِئ ِللَّه، صفَةً بِالرفْعِ} الْمجِيد {قُرَِئ

  : شرح

  وهذا ، الماء فوق كان العرش بأن ، والسالم الصالة عليه ونبيه ، به تعالى اهللا أخبر بما ثانيا الشيخ أفادنا
 والنصوص ، به تعالى اهللا أخبر بما فنؤمن ، علما به نحيط ال ، واألرض السماوات لخلق سابق ماء الماء
 عقيدة في يوقع أن ينبغي مما ، وجاللته ، وكبره ، وشرفه ، العرش أمر عظم على تدل ، الشيخ ساقها التي

  . وبحمده سبحانه ، عليه المستوي عظيم من العرش تعظيم وأن ، العرش تعظيم المسلم

  : العرش به وصف مما أن فذكر ، العرش صفات ذكر في شرع اهللا رحمه الشيخ إن ثم

  . مجيد بأنه -

 ، بالخفض قرئت إذا فإنها} المجيد العرش ذو . الودود لغفورا وهو {، البروج سورة في القراءتين إحدى على
  . صحيحة قراءة وكالهما ، للرب وصفا كانت} المجيد {بالرفع قرئت وإذا ، للعرش وصفا كانت

  : متن

 ،86: المؤمنون[} ّ تَتَّقُون َأفَلَا قُْل ِللَّه سيقُولُون الْعظيمِ الْعرشِ ورب السبعِ السماوات رب من قُْل{: تَعالَى وقَاَل
 الْعرشِ رب هو إلَّا إلَه لَا الْحقُّ الْملك اللَّه فَتَعالَى{: تَعالَى وقَاَل عظيم، وَأنَّه مجِيد بَِأنَّه الْعرشَ فَوصفَ ،]87

 .َأيضا كَرِيم بَِأنَّه فَوصفَه ،]116 المؤمنون[} الْكَرِيمِ
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كَذَِلكي ونِ فييححالص ننِ عاسٍ اببع يضر ا اللَّهمنْهع َأن لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسو قُوُل كَاني نْدبِ عالْكَر :
 رب الَْأرضِ ورب السموات رب اللَّه إلَّا إلَه لَا الْعظيمِ، الْعرشِ رب اللَّه إلَّا إلَه لَا الْحليم، الْعظيم اللَّه إلَّا إلَه لَا" 

 .َأيضا وكَرِيم عظيم، بَِأنَّه الْحديث في فَوصفَه ، "الْكَرِيمِ الْعرشِ

  : شرح

 نعظم أن علينا يجب هأن : وهي ، مهمة مسألة إلى نظرنا يلفت الواقع هذا ، األخوات أيتها ويا ، اإلخوان أيها
 : يوما أنفسنا ساءلنا هل ، الرب أخر ما ونؤخر ، الرب هون ما ونهون ، الرب قدم ما ونقدم ، الرب عظم ما

 اآليات هذه قرأنا لطالما ؟ وكرمه ومجده ربنا عظمه كما ، ونمجده ، ونكرمه ، العرش نعظم نحن هل
 أنه على يدلنا وهذا ، يعظم أن حري اهللا يعظمه فشيء ، غيينب ما قلوبنا في يقم لم وربما ، بالعرش المتعلقة

 ، رأسا بها نرفع ال التي واآليات الجمل من اهللا كتاب في علينا يمر كم ، تدبر بمزيد القرآن نقرأ أن ينبغي
 تمجئ لقد . ولدا الرحمن اتخذ وقالوا {تعالى اهللا قول مثال أرأيتم ، عظمها قد ، وتعالى سبحانه اهللا أن ونجد
 فينبغي} ولدا للرحمن دعوا أن . هدا الجبال وتخر األرض وتنشق منه يتفطرن السماوات تكاد . إدا شيئا

 القرآن قدمه وما ، عظمه القرآن عظمه فما ، القرآن نسق على ، ومشاعره وقلبه نفسه يكيف أن ، للمؤمن
 الذي ، العظيم العرش أمر وهو ، حاضر مثال فهذا ، صحيحا وفهمه ، صوابا مزاجه يكون حتى ، قدمه
  . المجيد الكريم عرشه بها تعالى اهللا فخم التي ، الفخمة الجليلة المعاني هذه نستحضر ال ولكننا ، به نؤمن

  : متن

 جِنْسِ من الْعرشُ كَان لَو دونَه، ما إلَى الْآخَرِ كَنسبة دونَه ما إلَى الَْأعلَى الْفَلَك نسبةَ إن: الْمنَازِعِ الْقَاِئِل فَقَوُل
،لَكَانَتْ الَْأفْلَاك تُهبسا إلَى نم ونَهد ةبسا إلَى الْآخَرِ كَنم ،ونَهذَا دهلَا و وجِبي هوجخُر نالْجِنْسِ ع هيصتَخْصو 
 قَوِل علَى كَالْفَلَك السفْلَى إلَى بِالنِّسبة الْعلْيا كَانَتْ ِإنو سماء، دون سماء تَخْصيص ذَِلك يوجِب لَم كَما بِالذِّكْرِ،
،ُؤلَاءا هِإنَّمو تَازا اممع ونَهد هنبِكَو ،را َأكْبكَم تَازتَم اءما السلْيالْع نا، عنْيْل الدةُ ببسن اءمإلَى الس ،اءوالْه 
 يليه عما الَْأجنَاسِ هذه من واحدا يخُص فَلَم هذَا ومع فَلَك، إلَى فَلَك كَنسبة. والَْأرضِ الْماء إلَى لْهواءا ونسبةُ

 .والْعظَمة والْمجد بِالْكَرمِ بِوصفه ولَا بِالذِّكْرِ،

قَدو ملع َأنَّه سا لَيببس اِلذَوهلَا اتا، وهكَاترْل ِلحا بكَاتٌ لَهرا، حهفَلَا تَخُص وزجي قَاَل َأني :كَتُهرح يه ببس 
،ثادوْل الْحب كَةُ كَانَتْ إنرح ا الَْأفْلَاكببس ،ثادوكَاتُ ِللْحرفَح رِهي غَيالَّت هتَخُص ،لَا َأكْثَرو ملْزي من هنكَو 

 الغليظ أن الْمعلُومِ فَمن وِإلَّا ذَِلك، يقَاوِم ما الْغلَظ من لَه كَان إذَا إلَّا مجموعها، من َأعظَم يكُون َأن بِها محيطًا
 الَّتي الْمخْتَلفَةُ الْحركَاتُ بْل َأضعافًا، بِقَدرِه يكُون قَد بْل الْمحيط، من َأعظَم الداخِل فَمجموع متَقَارِبا، كَان إذا

 .كُلَّها تَشْملُها حركَتَه لَكن َأكْثَر، حركَته عن لَيستْ

قَدتَ وي ثَبيحِ فحمٍ صلسم نع رِييوةَج بِنْت ،ارِثالْح َأن لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع ولَّمخََل سا، دهلَيكَانَتْ عو حبتُس 
: لَوزنَتْهن قلتيه بِما وزِنَتْ لَو كَلمات َأربع بعدك قُلْت لَقَد: " فَقَاَل الضحى، وقْت إلَى الصبحِ صلَاة من بِالْحصى
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انحبس اللَّه ددع ،هخَلْق انحبس زِنَةَ اللَّه ،هشرع انحبس رضا اللَّه ،هنَفْس انحبس اللَّه اددم هاتمذَا ، "كَلفَه نيبي 
شِ زِنَةَ َأنرانِ، َأثْقَُل الْعزالَْأو مهو قُولُوني :إن الْفَلَك عيفَ لَا التَّاسلَا خَفيَل، وْل ثَقلُّ بدلَى يع َأنَّه هدحا َأثْقَُل وم 

 .بِه يمثَُّل ما َأكْثَر الْمخْلُوقَات عدد َأن كَما بِه، يمثَُّل

: فَقَاَل وجهه، لُطم قَد وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي إلَى الْيهود من رجٌل جاء: قَاَل سعيد َأبِي عن الصحيحينِ وفي
 ِلم: " فَقَاَل فَدعوه، " اُدعوه: " وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي فَقَاَل وجهِي، لَطَم َأصحابِك من رجٌل حمد،م يا

! الْبشَرِ علَى وسىم اصطَفَى واَلَّذي: يقُوُل وهو بِالسوق مررت إنِّي اللَّه، رسوَل يا: فَقَاَل " وجهه؟ لَطَمت
 بين تُخَيروا لَا: " وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي فَقَاَل فَلَطَمته، غَضبةٌ فََأخَذَتْني محمد؟ وعلَى! خَبِيثُ يا: فَقُلْت

،اءالَْأنْبِي فَِإن النَّاس قُونعصي موي ةاميالْق فََأكُون َلَأو نيقُ مفى َأنَا فَِإذَا يوسذًا بِمآخ ةبِقَاِئم ناِئمِ مشِ، قَورفَلَا الْع 
 والَْأقْواُل الساق، بِلَفْظ الْقَاِئمة ذكْر وجاء قَواِئم، ِللْعرشِ َأن بيان فيه فَهذَا " بِصعقَته جوزِي َأم قَبلي َأفَاقَ َأدرِي

 .الْبابِ هذَا في متَشَابِهةٌ

  : شرح

 رحمه الشيخ وأفادنا  ، العرش بساق آخذا بموسى أنا فإذا : أي ، الساق بلفظ التعبير جاء قد أنه بذلك مراده
  . عقولنا تدركها ال صفة على ولكنها ، الساق وهي ، قائمة جمع ، قوائم له العرش هذا ان ، هذا في اهللا

 بين ليس أن ، وسلم عليه اهللا صلى مراده ليس] األنبياء بين تخيروا ال [وسلم عليه اهللا صلى النبي وقول
 منهم بعض على بعضهم فضلنا الرسل تلك {تعالى اهللا قال كما ، يتفاضلون اهللا أنبياء ، كال ، مفاضلة األنبياء

 المفاضلة عن نهى ، لموس عليه اهللا صلى النبي ولكن ، تفاضل اهللا أنبياء بين أن شك فال} اهللا كلم من
 انتقاص إلى يؤدي هذا فإن ، واليهودي المسلم بين جرى كالذي ، والمباهاة المنابزة سبيل على ، والمخايرة

 الحديث في قال ولهذا ؛ اهللا أنبياء من نبي من ينال أن ينبغي ال فإنه ، مردود مدفوع وهذا ، اآلخر الطرف
 أن عليه اهللا وعتب ، مغاضبا خرج قد ، السالم عليه يونس لكون أي] متى بن يونس على تفضلوني ال [اآلخر

 عنه ينتج الذي فالتفضيل ، متى بن يونس على يفضل أن ، وسلم عليه اهللا صلى النبي نهى فقد ، ذلك فعل
 فال ، األمر حقيقة في وأما ، مذموم المجردة والمباهاة المفاخرة سبيل على وقع أو ، اآلخر الطرف تنقص
 .  {بعض على بعضهم فضلنا الرسل تلك {بقوله ذلك أثبت كما ، تفاضل اهللا أنبياء بين أن ريب

  : متن

قَدا وجي َأخْرنِ فييححالص نابِرٍ عت: قَاَل جعمس لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسقُوُل وي " :تَزشُ اهرنِ عمحالر 
توِلم دعنِ سب ماذٌل فَقَاَل: قَاَل " عجابِرِ رِلج :إن اءرقُوُل الْبي :تَزاه ،رِيرقَاَل الس :إنَّه كَان نينِ بذَينِ هييالْح 
 بنِ سعد ِلموت الرحمنِ عرشُ اهتَز: " يقُوُل وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه نَبِي سمعت ضغَاِئن، والْخَزرجِ الَْأوسِ

اذعم " اهورو ملسي مف هيححص نم يثدَأنَسٍ ح َأن لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسةُ قَاَل وجِنَازو دعةٌ سوعضوم " :
تَزا اهشُ لَهرنِ عمحالر ". 
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  : شرح

 التعبير عن استعاض ، البراء حدث وحين ، معاذ بن سعد لموت اهتز الرحمن شعر أن ، العبارة هذه معنى
 من ورواسب أمور ، والخزرج األوس الحيين بين كان بأنه ذلك وفسر ، جابر فاستدرك ، بالسرير بالعرش
 زافع ، أعظم العرش داللة أن مع ، العرش عن بالسرير عبر ، عنه اهللا رضي البراء أن ظن فكأنه ، الجاهلية

 ، هكذا فسره فلعله ، األوس سيد معاذ بن سعد كان إذ ؛ والخزرج األوس ، الحيين بين كان ما إلى ذلك
 ، تعظيما إما ، وسلم عليه اهللا صلى النبي به أخبر كالذي ، األمور لبعض يهتز الرحمن عرش أن والمقصود

 .  واستبشارا فرحا وإما

  : متن

مهنْدعو كَةَ َأنرالْفَلَ حعِ كةٌ التَّاساِئمةٌ، دتَشَابِهم نمَل وتََأو لَى ذَِلكع َأن ادرالْم بِه شَاربتاس لَةمالعرش ح 
 . وغَيره الطبري الْحسنِ َأبو ذَكَره كَما قَاَل، ما علَى دِليٍل من لَه فالبد وفرحهم،

  : شرح

 بأن يقررون أنهم ، التاسع الفلك هو العرش بأن الزاعمين ، الفالسفة مقالة والأ نقد ، اهللا رحمه الشيخ أن أي
 يرون ،فهم معاذ بن سعد كموت ، األرضية الحوادث ببعض تتعلق مثال وليست ، منتظمة حركته التاسع الفلك
 يبطل فهذا ، اهتز لما وإال ، التاسع الفلك هو ليس العرش أن على دليل وهذا ، مستديمة منتظمة حركة أنها
 .  الفالسفة قول

 العرش حملة استبشار بأنه ، الرحمن عرش اهتزاز أولوا الذين ، التأويل أهل لمقالة تعرض أيضا إنه ثم
 به المراد ، الرحمن عرش اهتزاز إن : يقال ان يجوز فال ، تحريف هذا ، عليه دليل ال فهذا ، وفرحهم
 .  [وكفى الرحمن عرش اهتز [وسلم عليه اله صلى النبي لقا كما يقال بل ، وفرحهم العرش حملة استبشار

  : متن

عم اقَ َأنيس يثدالْح لَفْظَهي ونْفذَا ياَل همتاِلاح. 

 ورسوِله بِاَللَّه آمن من: " وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل قَاَل: قَاَل هريرةَ َأبِي عن الْبخَارِي صحيحِ وفي
َأقَاملَاةَ، وآتَى الصكَاةَ والز امصو ،انضمر ا كَانقلَى حع اللَّه َأن لَهخدنَّةَ، يالْج راجي هبِيِل فس ،اللَّه َأو لَسج 

 َأعدها درجة ماَئةَ الْجنَّة في إن: " قَاَل بِذَِلك؟ النَّاس بشِّرنُ َأفَلَا اللَّه، رسوَل يا: قَالُوا ". فيها وِلد الَّتي َأرضه في
اللَّه ينداهجي ِللْمف ،هبِيلنِ كُلُّ ستَيجرا دمنَهيا بكَم نيب اءمضِ، السالَْأرفَِإذَا و َألْتُمس اللَّه َألُوهفَاس ،سودرالْف فَِإنَّه 

 سعيد َأبِي عن مسلمٍ صحيحِ وفي ." الْجنَّة َأنْهار تُفَجر ومنْه الرحمنِ، عرشُ وفَوقَه الْجنَّة، وَأعلَى الْجنَّة، َأوسطُ
 وبِمحمد دينًا، وبِالِْإسلَامِ ربا، بِاَللَّه رضي من سعيد، َأبا يا: " قَاَل وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل َأن: الخدري

 اللَّه يرفَع وُأخْرى: " قَاَل فَفَعَل، اللَّه، رسوَل يا علَي َأعدها: فَقَاَل سعيد َأبو لَها فَعجِب " الْجنَّةُ لَه وجبتْ نَبِيا،
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: " قَاَل اللَّه؟ رسوَل يا هي وما: قَاَل " والَْأرضِ السماء بين كَما درجتَينِ كُلِّ بين ما ة،درج ماَئةَ الْعبد بِها
ادي الْجِهبِيِل فس اللَّه ". 

 وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي َأتَتْ قَةَسرا بنِ حارِثَةَ ُأم وهي الْبراء بِنْتَ الربِيعِ ُأم إن: الْبخَارِي صحيحِ وفي
 صبرت، الْجنَّة في كَان فَِإن غَرب سهم َأصابه بدرٍ يوم قُتَل وكَان حارِثَةَ عن تُحدثَني َألَا اللَّه، نَبِي يا: فَقَالَتْ

ِإنو ي كَانرِ فغَي ت ذَِلكدتَهاج عهي لَيف كَاءا: " قَاَل. الْبي ارِثَةَ، ُأما حإنَّه ي جِنَانف ،نَّةالْج ِإننَك واب ابَأص 
سودرلَى الْفهم: وقوله " [الَْأعب سراميه يعرف ال أي غَر]. 

 ماَئةَ الْجنَّة في وَأن وَأعلَاها، الْجنَّة َأوسطُ هو الَّذي سِالْفردو فَوقَ الْعرشَ َأن: الَْأوِل الْحديث في بين قَد فَهذَا
،ةجرا دم نينِ كُلِّ بتَيجرا دكَم نيب اءمضِ، السالَْأرو سودرالْفا ولَاهيثُ. َأعدي الْحالثَّان :قُهافوي يف فصو 
 .َأعلَاها الْفردوس َأن في يوافقُه: الثَّاِلثُ حديثُالْ. الْماَئة الدرجِ

 يعلَم لَا ما واِلارتفَاعِ الْعلُو من هذَا في كَان كَذَِلك كَان إذَا: يقُوَل َأن فَلقَاِئِل الْفردوسِ، فَوقَ الْعرشُ كَان وِإذَا
،َئةيلَا إذْ بِالْه لَمعابِ يسبِالْح َأن نيعِ بِل التَّاسالَْأوا وكَم نيب اءمضِ السالَْأراَئةَ وم ،ةرم مهنْدعو َأن عالتَّاس 
 .اهاوَأعلَ الْجنَّة َأوسطُ هو الَّذي الْفردوسِ، فَوقَ الْعرشَ َأن بين قَد فَهذَا ِللثَّامنِ، ملَاصقٌ

.  

  : شرح

 وسط يكون الجبل رأس فإن ، واحد آن في ، وأعلى وسطا الشيء يكون أن - اهللا رعاكم يا - يمتنع وال
  . واحد آن في ، وأعاله الجبل

 الجنة أن على ، وسلم عليه اهللا صلى النبي نص فقد ، باطلة مقالة الهيئة مقالة أن ، ههنا يبين أن الشيخ وأراد
 أن على يدل مما ، عليه علمهم ركبوا الذي ، الهيئة علم يأباها المسافات وهذه ، مائة ةودرج درجة كل بين

 .  بكثير ذلك من أكبر ، األعلى الفردوس سقف هو الذي ، العرش شأن

 التأويل من نوع ذلك في فيكون ، العرش حملة استبشار بسبب االهتزاز أن نفى هو اهللا رحمه الشيخ : مناقشة
 أو فرحا ، مانع فال العرش من فرحا ذلك يكون أن أما ، العرش حملة إلى العرش عن زاالهتزا بصرف ،

 .  مانع فال ، العرش إلى مضافا تعظيما أو استبشارا

  : متن

: " قَاَل ثُم " الْكُرسي آيةُ: " قَاَل َأعظَم؟ علَيك ُأنْزَِل َأيما اللَّه، رسوَل يا: قُلْت: قَاَل الْمشْهورِ ذَر َأبِي حديث وفي
 كَفَضِل الْكُرسي علَى الْعرشِ وفَضُل فَلَاة، بَِأرضِ ملْقَاة كَحلْقَة إلَّا الْكُرسي مع السبع السمواتُ ما ذَر، َأبا يا

لَى الْفَلَاةع لْقَةيثُ ، "الْحدالْحو قٌ، لَهطُر قَدا وورو همٍ َأباتح نب انبي حف ،هيححد صمَأحي وف نَدسا الْممهرغَيو. 

  : شرح

 العرش عظم على يدل وهو ، ضعفه من ومنهم أثبته من فمنهم ، ثبوته في مختلف ذر أبي حديث الحديث هذا
 ، الفرس كحدوة بحلقة ُأخذ ول أي ، األرض من فالة في ألقيت كحلْقة ، العرش إلى الكرسي نسب قد فإنه ،
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 تلك على الفالة كفضل ، الكرسي على العرش وفضل ، يذكر ال شيئا ؟ تمثل كم ، دوية صحراء في وألقيت
 .  كبير عظيم خلق وأنه ، العرش عظم على يدل مما ؛ الحلقة

  : متن

قَدلَّ وتَداس نلَّ متَدلَى اسع شَ َأنرالْع بقَبم بِالْحيثي دي الَّذنَنِ فد َأبِي ساود رِهغَيو نرِ عيبنِ جمٍ بطْعقَاَل م :
 الْماُل، وهلَك الْعياُل، وجاع الَْأنْفُس، جهدت اللَّه، رسوَل يا: فَقَاَل َأعرابِي وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل َأتَى

عفَاد فَِإنَّا لَنَا، اللَّه عتَشْفلَى بِك نَسع ،اللَّه عتَشْفنَسو ك، بِاَللَّهلَيع حبوُل فَسسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمستَّى وح 
 شَْأن خَلْقه، من َأحد علَى بِه فَعيستَشْ لَا اللَّه إن تَقُوُل؟ ما َأتَدرِي! ويحك: " وقَاَل َأصحابِه، وجوه في ذَِلك عرِفَ

اللَّه ظَمَأع نم ،ذَِلك إن لَى اللَّهع ،هشرع ِإنو شَهرلَى عع هاتومس هضَأركَذَا وقَاَل هو هابِعثَْل بَِأصم ةالْقُب " 
 ." الْقُبة مثَْل بَِأصابِعه وقَاَل هكَذَا َأرضه فَوقَ سمواتُهو سمواته، فَوقَ عرشَه وِإن: " لَفْظ وفي

 سقْفَها إن: قَوِله مع وَأعلَاها، الْجنَّة َأوسطُ إنَّها الْفردوسِ عن قَولُه وكَذَِلك التَّقْبِيبِ، علَى دلَّ وِإن الْحديثُ وهذَا
 َأنَّه علَى يدلُّ لَا فَهذَا الْمستَديرِ، في إلَّا الَْأعلَى يكُون لَا والَْأوسطُ الرحمنِ، عرشَ فَوقَها وِإن منِ،الرح عرشُ

فَلَك نم ،ْل الَْأفْلَاكإذَا ب رقُد قَ َأنَّهفَو ا الَْأفْلَاككُلِّه كَنذَا َأمه يهف اءوالْقَاِئُل قَاَل س :يطٌ إنَّهحم ،بِالَْأفْلَاك قَاَل َأو :
ا إنَّهقَهفَو سلَييطًا وحا، ما بِهكَم َأن هجضِ وقَ الَْأرفَو فلَى النِّصالَْأع نضِ، مالَْأر ِإنو لَم كُنيطًا يحم بِذَِلك. 

قَدقَاَل و اسإي نةَ باوِيعم :اءملَى السضِ عثُْل الَْأرم ،ةالْقُب لُومعمو َأن الْفَلَك يرتَدسثُْل مم ،ذَِلك نلَفْظَ لَك ةالْقُب 
تَلْزِمسةً ياردتاس نم ،لُولَا الْعو تَلْزِمسةً ياردتاس نيعِ ممبِ جانوِليِل إلَّا الْجٍل بِدنْفَصم. 

  : شرح

 مثل وقد ، تحته ما وفوق ، الجنة فوق ، كالقبة العرش أن ، السابق الحديث داللة من اهللا رحمه الشيخ ادناأف
 كشبه هي وإنما ، كالكرة مستدير ليست القبة أن المعلوم ومن ، هكذا : فقال ، بيده وسلم عليه اهللا صلى النبي
 فالحديث ، مستقل فلك أنه المدعون ؤالءه إليه ذهب ما خالف على يدل فهذا ، فقط الكرة أعلى أو سقف

 على يدل مما ، لربه وسلم عليه اهللا صلى النبي تسبيح : الفوائد من أيضا فيه ، داود أبي حديث السابق
 ذلك أثر وذكر ، القلب انفعل ، به يليق ال بما تعالى اهللا ذكر إذا أنه كيف ، اإليمان وكمال ، اإليمان نصاعة

 ، األولى الجملة أقر ، عليك باهللا ونستشفع ، اهللا على بك نستشفع إنا : القائل ذلك لقا فلما ، الجوارح على
 اهللا صلى النبي من وقعت الثانية لكن ، وجل عز اهللا عند شفيعا وسلم عليه اهللا صلى النبي يكون أن : وهي
 : له وقال ، خلقه من أحد على باهللا يستشفع كيف ، وينزهه اهللا يسبح جعل حتى ، عظيما  موقعا وسلم عليه

 وجوه في عرف ، التأثر هذا إن حتى ، خلقه من أحد على باهللا يستشفع ال إنه ؟ تقول ما تدري ، ويحك
 وتعالى سبحانه ، الرب مقام تعظيم من قلبه في يقوم أن للمؤمن فينبغي ، وسلم عليه اهللا صلى البني أصحاب

 أو ، النابية الكلمات هذه مثل حصول عند يستدعيه ما ، حقا ناإليما كمال على يدل الذي والوجل ، ذُكر إذا ،
 نسمع فإنا ، الكالم بسائر يتكلم كما بها لسانه يلهج وال ، لذلك فيتأثر ، السفهاء من تصدر التي الطائشة
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 وتعالى سبحانه الرب حق في ، الفَجة الكلمات يلوك من ، اإلعالم وسائل في المتكلمين بعض من ، ولألسف
 اإليمان أهل أما ، اإليمان من القلب خلو بسبب إال ذاك وما ، والصالحين األنبياء من دونه عمن اهيكن ،

 وينفعلون ، لذلك يتأثرون ، للرب تنقص فيه شيء أسماعهم قرع أو ، خواطرهم على ورد إذا فإنهم ، الحق
  . قلوبهم في ذلك قبل لقيامه ؛ وجوههم على أثره ويرى ، له

  : متن

 فَلَك في كُلٌّ والْقَمر والشَّمس والنَّهار اللَّيَل خَلَقَ الَّذي وهو{: تَعالَى كَقَوِله مطْلَقًا، اِلاستدارة علَى يدلُّ الْفَلَك فْظُولَ
ونحبسي {]له ،]33: األنبياءالَى وقَوتَع :}لَا سي الشَّمغنْبا يلَه َأن رِكتُد رلَا الْقَمُل وابِقُ اللَّيارِ سكُلٌّ النَّهي وف 

فَلَك ونحبسي ،]40: يس[} يقْتَضا يي َأنَّهف يرٍ فَلَكتَدسطْلَقًا، ما مقَاَل كَم ناسٍ اببع يضر ا اللَّهمنْهي: عف فَلْكَة 
 .الْمغْزِل فَلْكَة مثُْل

 كَالْقُبة الْعلُو، من اِلاستدارة علَى يدلُّ لَكن إثْبات، ولَا بِنَفْيٍ لَا الْمعنَى، ِلهذَا يتَعرض لَا فَِإنَّه بة،الْقُ لَفْظُ وَأما
ةوعضولَى الْمضِ عالَْأر. 

قَدقَاَل و مهضعب :إن الَْأفْلَاك رغَي ،اتومالس نلَك در هلَيع هرذَا غَيَل، هالْقَو بَِأن الَى اللَّهقَاَل تَع :}ا َألَموفَ تَركَي 
 جعَل َأنَّه فََأخْبر ،]16 ،15: نوح[} سراجا الشَّمس وجعَل نُورا فيهِن الْقَمر وجعَل طباقًا سماوات سبع اللَّه خَلَقَ
رالْقَم يهِنف، قَدو رَأخْب ي َأنَّهف ،الْفَلَك سلَيذَا وه عضوم طسي الْكَلَامِ بذَا فه. 

  : شرح

 أن طباق أنها ومعنى ، طباقا جعلها قد ألنه ؛ ببعض بعضها يحيط السماوات أن ، األخير الكالم بهذا مراده
 .  الرد وجه فهذا ، بعض على يطْبق بعضها

  : متن

 السمعيةَ الْعلُوم وَأن السمع، بِه جاء ما ينَافي لَا صحيحا علْما بِالْحسابِ علم ما َأن وبيان فيه، الَْأمرِ قُوتَحقي
  . صحيحا معقُولًا تُنَافي لَا الصحيحةَ

  : شرح

 فيما تحدث التي ، التطبيقية النظرية العلوم جميع بها يواجه أن يستطيع ، العلم لطالب مفيدة محكمة جملة هذه
 .  الزمان هذا في تحدث أو ، الزمان من مضى

 السمعية العلوم وإن ، السمع به جاء ما ينافي ال ، صحيحا علما بالحساب علم ما إن : اهللا رحمه يقول
 أن يمكن ال ، والسنة الكتاب في صح ما بأن يقرر أن ، اهللا رحمه أراد ، صحيحا معقوال تنافي ال ، الصحيحة

 من كل ألنه ؛ والسنة الكتاب في صح لما مخالفا يكون أن يمكن ال الواقع في ثبت وما ، للواقع مخالفا يكون
 نسق وعلى ، معينة صفة على الخلق ركب الذي هو ، وتعالى سبحانه فاهللا} واألمر الخلق له أال {اهللا عند

 أن يمكن فال ، أمره خبره يعارض أن يمكن فال ، المختلفة باألخبار خبرناأ الذي وتعالى سبحانه وهو ، معين
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 يمكن ال : كالمه بعض في اهللا رحمه قال ولهذا ، خبره مع خلقه يختلف أن يمكن وال ، خلقه خبره يعارض
 صحيح موافقة "سماها ، المعنى بهذا رسالة ألف قد بل ، المنقول صحيح مع ، المعقول صريح يتنافى أن
 العقل يضرب أحدا رأيت فإذا ،" والنقل العقل تعارض درء "بعنوان كتابا وألف" المنقول لصريح منقولال

 ، للعقل موافقا يظنه بكالم أتى أنه فإما ، النقل يميز لم أنه وإما ، العقل يتقن لم أنه إما أنه فاعلم ، بالنقل
 بد فال ، النقل من صح ما لكن ، بصحيح وليس النقل من صحيحا يظنه بدليل استدل أو ، كذلك ليس واألمر

 علم ما أن : اهللا رحمه الشيخ قول معنى هو هذا ، األمرين بين تعارض ال ، بالعقل ثبت لما موافقا يكون أن
  . صحيحا معقوال تنافي ال السمعية العلوم وأن ، السمع به جاء ما ينافي ال ، صحيحا علما بالحساب

 فاعلم ، قطعيا ثبوتا ذلك وثبت ، ذلك ونحو والمكتشفات المخترعات أنباء من شيئا سمعت فإذا : عليه وبناء
 للنص فهمك إلى ذلك فمرد ، تعارضا ثم أن ظننت فإن ، والسنة الكتاب من معارض يعارضه أن يمكن ال أنه

.  

 وإلى  .خلقت كيف اإلبل إلى ينظرون أفال {فقال كتابه في تعالى اهللا أخبر قد : مثاال ذلك على وألضرب
 ، اإلنسان ذهن إلى تبادر فربما} سطحت كيف األرض وإلى . نصبت كيف الجبال وإلى . رفعت كيف السماء

 عليه يختلف ال الذي ، به المقطوع المعلوم من أنه مع ، كرية كونها وأنكر ، مسطحة بكاملها األرض أن
 وإلى {قوله نفهم أن لنا ينبغي ينئذفح ، كرية األرض أن ، المحققين من والمتأخرين ، المتقدمين من اثنان

 تنتهي ، مسطحة األرض لها تبدو المجردة العين فإن ، المجردة العين نظر بحسب} سطحت كيف األرض
  . المراد هو هذا ، األفق بخط

 لليلا يكَور وإنما} الليل على النهار ويكور النهار على الليل يكور {قال قد تعالى اهللا أن : كريتها على والدليل
 أن فإما ، التعارض من شيء اإلنسان ذهن في يقع فحينما ، كُرية هي تكون أن بد فال ، األرض على والنهار

  . العقل صراحة عدم من أتي أو ، النقل صحة عدم من ُأتي يكون

  : متن

 ُأشْكَل قَد مما ونَظَاِئرِه هذَا في إلَيه يحتَاج ذَِلك ِإنفَ الْموضعِ، هذَا غَيرِ في وَأمثَاِله هذَا علَى الْكَلَام بسطْنَا قَد إذْ
 ذَِلك فََأوجب بِالسمعِ، معلُوم إنَّه: يقَاُل ِلما مخَاِلفًا بِالْعقِْل، معلُوم إنَّه: يقَاُل ما يرون حيثُ النَّاسِ، من كَثيرٍ علَى

تْ َأنلُّكُ كَذَّب ا طَاِئفَةبِم طْ لَمتُح ،هلْمتَّى بِعآَل ح رمِ الَْأمبِقَو نِل مإلَى الْكَلَامِ َأه وا َأني تَكَلَّمف ةضارعم فَةالْفَلَاس 
 الشَّرِيعة، نَصرِ من الْكَلَام ذَِلك نَأ وظَنُّوا عقٍْل، من ولَا شَرعٍ من لَا حجةٌ، بِه معهم لَيس بِكَلَامِ] الَْأفْلَاك [في

كَانا وم وهدحا جلُومعم لَّةبِالَْأد ةيعا الشَّرضَأي. 

  : شرح

 وينصرون الشريعة عن يذبون أنهم منهم ظنا ، المتكلمين بعض الحمية أخذت ربما أنه وهو ، مهم ملحظ هذا
 على يحملوه أن يجوز وال ، خطأ منهج وهذا ، بالحس أو بالعقل ثابتة ، حسية ثابتة أمورا فأنكروا ، الشريعة
  . بذلك تسعفهم ال الشريعة نصوص فإن ، الشريعة نصوص
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 قد اإلنسان بأن قطعيا علما يعلم كأن ، وكذا كذا جرى قد بأنه ، قطعيا علما يعلم أن : اإلخوة أيها ذلك ومن
 نصوص على ويحملها ، ذلك امتناع على أدلة بإيراد قائم يقوم ثم ، القمر سطح على ونزل ، القمر إلى وصل

 ال فإنه ، بظنه للشريعة نصرة أو ، دينية حمية ذلك على له الحامل كان وإن ، الخطأ من هذا فإن ، الشريعة
 ، عندي يثبت لم هذا : يقول أن له ، ذلك بمثل الشريعة ويشين ، بينة دون األمور هذه بمثل يقطع أن يجوز

 .  النفي على ذلك يحملنك فال ، اإلثبات من تتمكن لم فإن ، إثبات وثم ، نفي فثَم ، ينفيه أن له ليس لكن

  : متن

 َأن مثُْل ،ذَِلك وراء ما يعلَمون ولَا الْحسيات، من شَاهدوه بِما يستَدلُّوا َأن فَغَايتُهم وَأتْباعهم، الْمتَفَلْسفَةُ وَأما
 علْمهم لَكن ذَِلك، ونَحو صوتٌ، عنْه حدثَ اصطَك إذَا السحاب وَأن سحابا، ينْعقد الْمتَصاعد الْبخَار َأن يعلَموا

 هذه منْه تُخْلَقُ الَْأجزاء الْمتَشَابِه الْمني يكُون َأنِل الْموجِب ما لَكن الرحمِ، في يصير الْمني بَِأن كَعلْمهِم بِهذَا
اءضفَةُ، الَْأعخْتَلالْم عنَافالْمفَةُ، وخْتَللَى الْمذَا عيبِ هتكَمِ التَّرحتْقَنِ الْمي الْمالَّذ يهف نم ةكْمالْح ةمحالرا وم رهب 

ابالَْألْب. 

كَذَِلكا وم وجِبالْم ِلَأن كُونذَا يه ،اءوالْه َأو خَارا الْبدقنْعا مابحا سرقَدرِ موصٍ بِقَدخْصي مف قْتوصٍ وخْصم 
 ينْقُص ولَا فَيهلَكُوا يزِيد لَا اجةالْح بِقَدرِ فَيسقيهِم إلَيه حاجتهِم عنْد قَومٍ علَى وينْزُِل بِه؟ مخْتَص مكَانٍ علَى

 إذْ مصر كََأرضِ يغْنيها لَا مطَرا تُمطر َأو تُمطر، لَا الَّتي الْجرزِ الَْأرضِ إلَى يساقَ ِلَأن الْموجِب وما فَيعوزوا؟
كَان طَريُل الْما، لَا الْقَليهكْفي يرالْكَثو دهيا متَهينالَى قَاَل َأبتَع :}لَما َأووروقُ َأنَّا ينَس اءضِ إلَى الْمزِ الَْأررالْج 

فَنُخْرِج ا بِهعرتَْأكُُل ز نْهم مهامَأنْع مهَأنْفُسَأفَلَا و ونرصب27: السجدة[} ي]. 

كَذَِلكو ابحالس ،كرتَحالْم قَدو ملع كُلَّ َأن كَةرا حفَِإم َأن ةً تَكُونرِيقَس يهةٌ ورِ، تَابِعِللْقَاس ةً َأويا. طَبِيعِإنَّمو 
إذَا تَكُون جخَر وعطْبالْم نع كَزِهرم طْلَبفَي هدوع ،هإلَي ةً، َأويادإر يهُل، والَْأص يعمفَج كَاترةٌتَا الْحبِع 

كَةرِللْح ةيادي الِْإرالَّت ردتَص نع لَاِئكَةم الَى، اللَّهي تَعالَّت ياتُ {هربدا فالْمر5: النازعات[} َأم] .  

  : شرح

 بتفاصيلها علما يحيطون ال ، األمور بظواهر علما أحاطوا الذين ، المتفلسفة هؤالء بأن ، اهللا رحمه الشيخ بين
 ثم ، سحابا انعقادها ثم ، المحيطات من األبخرة ارتفاع عن ينشأ السحاب هذا بأن يدركوا أن يمكن مثال فهم ،

 ، ذلك إلى وما ، والبرق الرعد عنه ينشأ ،" الشُّحنات تفريغ "العصر بلغة يسمى ما أو ، اصطكاك من ينشأ ما
 معينة أماكن إلى الرياح طريق عن السحب ذهه بتسيير وجل عز اهللا باختصاص علما يحيطوا أن لهم أنى لكن

 جرائه من حصل الرحم في وقع إذا المني  أن يعلمون أنهم أيضا كما ، معين بقدر ونزولها ، إليها تحتاج
 ، وتعالى سبحانه اهللا أن كيف ويدركوا ، المتجانس الماء هذا إلى ينظروا أن لهم أنى لكن ، وإخصاب تلقيح
 هذا ، وكذا لكذا وخاليا ، لإلبصار وخاليا ، للحم وخاليا ، للعظام خاليا فكانت ، متخصصة الخاليا هذه جعل
 متفلسفة : اهللا رحمه الشيخ سماهم الذين ، هؤالء يدركه قد ما فغاية ، دبيرهوت بعمله تعالى اهللا يختص إنما أمر
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 أو ، الفسيولوجية ضاءاألع وظائف علم في علماء يكونوا كأن ، التسميات بأنواع هذا عصرنا في ،ونسميهم
 يعلمون {اهللا قال كما عندهم ما غاية ، ذلك غير أو ، الجغرافيا علم في أو ، الفلك علم في أو ، األجنة علم في

 الجنين إلى الملك اهللا يبعث ولهذا ، اهللا إلى فهو ، وتدبيره وأسراره ذلك مقاصد أما ،} الدنيا الحياة من ظاهرا
 ال علم وهذا ، سعيد أو وشقي ، وعمله وأجله رزقه بكتْب ، كلمات بأربع ؤمروي ، الرحم عليه فيتسور ،

  . به تعالى اهللا اختص الذي اإللهي التدبير من هذا فإن ، هؤالء علوم تطاله أن يمكن

 بعض عليهم ينكر أو ، هذا في عليهم يعترض أن وجه ال ولهذا ؛ يدركوه أن يمكن فإنه الظاهر وصف أما
 .  ذلك ونحو ، والتجربة ، واالستقراء بالتتبع أدركوها التي ، بتةالثا الحقائق

  : متن

رغَيو ا ذَِلكمم رَأخْب اللَّه بِه نع ،لَاِئكَةي الْمفقُوِل وعا الْمقُ مدصي ذَِلك. 

ي فَالْكَلَامذَا فه ثَاِلهَأمو لَه عضوم رذَا غَيه. 

ودقْصالْمنَا وه َأن نينُب ا َأنم ي ذَكَرَؤاِل فاِئٌل السلَى زيرٍ، كُلِّ عتَقْد كُونفَي ي الْكَلَامابِ فوا الْجينبلَى مجٍ عجح 
ةيلْملَا ع ،ةييدلَا تَقْلو ،ةلَّمسِإذَا منَّا ويوَل بصابِ حولَى الْجيرٍ كُلِّ عاكَ تَقْدم هحضنُوس نَا لَمرضي دعب ذَِلك َأن 
كُوني ضعب اتيرالتَّقْد وه عاقالْو ِإنكُنَّا و لَمنَع ذَِلك نلَك رِيرابِ تَحولَى الْجيرٍ عتَقْد ونيرٍ، داتُ تَقْدِإثْبو ذَِلك 

يهلَا طُوٌل ف تَاجحي هنَا؛ إلَيفَِإ هن ابوإذَا الْج لًا كَاناصلَى حيرٍ كُلِّ عتَقْد كَان نسَأح زجَأوو. 

  : شرح

 أنه أو ، التاسع الفلك هو العرش أن المتفلسفة الهيئة علماء قطع ، األول المقام في أبطل ، اهللا رحمه الشيخ
 .  األول المقام في اهللا رحمه الشيخ لاشتغ هكذا ، علم بال وقول ، بالغيب رجم هذا وأن ، الحوادث مبدأ هو

 يقول الذي هو هذا ؟ فوقها مقبب أنه أو ؟ الفلك إحاطة باألفالك محيط العرش هل : يقال أن ذلك بعد بقي
 . الثاني المقام في عنه يتكلم ما وهو ، تقدير كل على معه نتعامل أن يمكن

قَامي الْمالثَّان: 

قَاَل َأنشُ: يرالْع اءوس كَان وه الْفَلَك ،عالتَّاس ا َأوميطًا جِسحم عِ، بِالْفَلَكالتَّاس َأو كَان قَهفَو نم ةجِه هجو 
 الْخَاِلق إلَى سبةبِالنِّ والسفْلي الْعلْوِي الْعالَم َأن يعلَم َأن فَيجِب ذَِلك، غَير فيه قيَل َأو بِه، محيط غَيرِ الَْأرضِ

 الْقيامة يوم قَبضتُه جميعا والَْأرض قَدرِه حقَّ اللَّه قَدروا وما{: تَعالَى قَاَل كَما الصغَرِ، غَاية في تَعالَى
 .[67: مرالز[} يشْرِكُون عما وتَعالَى سبحانَه بِيمينه مطْوِياتٌ والسماواتُ

 الَْأرض وتَعالَى تَبارك اللَّه يقْبِض: " قَاَل َأنَّه وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي عن هريرةَ َأبِي عن الصحيحينِ وفي
موي ،ةاميطْوِي الْقيو اءمالس ،هينمبِي قُوُل ثُمَأنَا: ي كلالْم َأين لُوكضِ؟ مي ." الَْأرفنِ وييححاللَّفْظُ الصمِ ولسِلم 
نع دبع نِ اللَّهب رموُل قَاَل: قَاَل عسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو " :قْبِضي اللَّه كارالَى تَبتَعو ضالَْأر موي 

ةاميطْوِي الْقيو اءمالس هينمبِي قُوُل ثُمَأنَا: ي كلالْم نَأي لُوكضِ؟ مالَْأر " 
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 اللَّه يطْوِي: " وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل قَاَل: قَاَل عمر بنِ اللَّه عبد عن ِلمسلمِ واللَّفْظُ الصحيحينِ وفي
اتومالس موي يالْق،ةام ثُم نْأخُذُهي هدنَى، بِيمالْي قُوُل ثُمَأنَا: ي ،كلالْم ن؟ َأيوناربالْج ن؟ َأيونرتَكَبالْم طْوِي ثُمي 
ينضالَْأر ،اِلهمبِش قُوُل ثُمَأنَا: ي ،كلالْم نَأي ،وناربالْج ن؟ َأيونرتَكَبالْم ". 

يوف ي لَفْظيحِ فحالص نع دبع نِ اللَّهمقسم ب :َأنَّه إلَى نَظَر دبع نِ اللَّهب رمفَ عي كَيكحي َأن لَّى النَّبِيص اللَّه 
هلَيع لَّمسْأخُذُ: " قَاَل وي اللَّه هاتومس هضَأرو ،هدقُوُل بِييَأنَا: و كلالْم قْبِضيو هابِعا َأصطُهسبيَأنَا: و كلالْم" ، 
 علَيه اللَّه صلَّى اللَّه بِرسوِل هو َأساقطٌ: َأقُوُل إنِّي حتَّى منْه، شَيء َأسفَِل من يتَحرك الْمنْبرِ إلَى نَظَرت حتَّى

 .!وسلَّم؟

 وَأرضه، سمواته الْجبار يْأخُذُ: " يقُوُل وهو الْمنْبرِ علَى وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل رَأيت: قَاَل لَفْظ وفي
ضقَبو هدَل بِيعجا وهقْبِضا يطُهسبيقُوُل ويَأنَا: و ،نمحَأنَا الر ،كلَأنَا الْم ،وسلَ َأنَا الْقُدالس،َأنَا ام ،نْؤمَأنَا الْم 

،نميهَأنَا الْم ،زِيزَأنَا الْع ،اربَأنَا الْج ،رتَكَبي َأنَا الْمْأت الَّذدا بنْيالد لَمو ًئا، تَكُني َأنَا شَيا، الَّذتهدَأع نَأي 
 عليه اهللا صلّى اللَّه رسوُل ويميُل " الْمتَكَبرون؟ َأين الْجبارون؟ نَأي: " لَفْظ وفي " الْجبارون؟ َأين الْمتَكَبرون؟

 َأساقطٌ: لََأقُوُل إنِّي حتَّى منْه، شَيء َأسفَِل من يتَحرك الْمنْبرِ إلَى نَظَرت حتَّى شَماِله، وعلَى يمينه، علَى وسلم
ووِل هساللَّ بِرلَّى هص اللَّه هلَي؟ علَّمسو. 

 علَى قَرَأ: قَاَل َألْفَاظه بعضِ وفي بعضا، بعضها يصدقُ بَِألْفَاظ وغَيرِها والْمسانيد الصحيحِ في مروِي والْحديثُ
 يرمي كَما بِها يرمي كَفِّه في مطْوِيةٌ: " قَاَل]. 67: الزمر [اآلية }الْقيامة يوم قَبضتُه جميعا والَْأرض{: الْمنْبرِ
الْغُلَام ةي " بِالْكُرفو ْأخُذُ: " لَفْظي اربالْج هاتومس هضَأرو هدا بِيلُهعجي فَيف ،كَفِّه قُوُل ثُما يكَذَا بِهِما هتَقُوُل كَم 

 ." !الْواحد اللَّه َأنَا: بِالْكُرة نالصبيا

 والَْأرضون السبع السمواتُ ما: " عنْه لَفْظ وفي بِيده، طَرفَاهما تَرى فَما علَيهِما اللَّه يقْبِض: عباسٍ ابن وقَاَل
عبا السمو يهِنا فمو ننَهيي بف دي حنِ،الرإلَّا م لَةدي كَخَرف دي كُمدَأح" ، هذهو وفَةٌ الْآثَاررعي مكُتُبِ ف يثدالْح. 

 مد،مح يا: فَقَاَل الْيهود من رجٌل وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي َأتَى: قَاَل مسعود بنِ اللَّه عبد عن الصحيحينِ وفي
إن ُل اللَّهعجي اتوملَى السعٍ، عبإص ينضالَْأرلَى وعٍ، عباَل إصالْجِبلَى وعٍ، عبإص اءالْمى والثَّرلَى وعٍ، عبإص 

اِئرسو لَى الْخَلْقعٍ، عبإص ،نهزهقُوُل فَيَأنَا: فَي ،كلَأنَا الْم ،كلقَاَل الْم :كحفَض لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمستَّى وح 
 الْقيامة يوم قَبضتُه جميعا والَْأرض قَدرِه حقَّ اللَّه قَدروا وما{: " قَرَأ ثُم الْحبرِ، ِلقَوِل تَصديقًا نَواجِذُه بدتْ

 .[67: الزمر [اآلية" } بِيمينه مطْوِياتٌ والسماواتُ

 بِالْقَبوِل وتَلَقِّيها صحتها علَى الْعلْمِ َأهُل اتَّفَقَ الَّتي الْمستَفيضة لَها الْمفَسرة الصحيحة والَْأحاديث الْآية هذه فَفي
 إلَّا لَها قَبضه مع تَكُون َأن من َأصغَر تَعالَى، اللَّه عظَمة إلَى النِّسبةبِ بينَهما وما والَْأرض السموات َأن يبين ما

ءيرِ كَالشَّيغي الصف دنَا، يدتَّى َأحا حهوحدا يى كَمحةُ تُدالْكُر. 

  : شرح
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 بالنسبة ، السبع واألرضين ، لسبعا السماوات أن بيان : وهو ، الثاني المقام هذا في الشيخ مراد هو هذا
 سبحانه الرب كون من ، المريضة والخياالت ، األذهان إلى يتبادر قد ما وان ، يذكر ال تافه شيء للرحمن
 بالنسبة وأنها ، فاسد خيال هذا ان ، الكيفيات من وكيفية ، الصفات من صفة على ، بها محيطا وتعالى

 تكاد ال التي الهباءة هي الخردلة ، أحدكم كف في كخردلة ، وسلم هعلي اهللا صلى النبي وصف كما ، للرحمن
 ماذا ، المتطايرة األشياء هذه فيه فنرى ، الباب ثقب من ينزل الذي ، الشمس عمود في نراها كالتي ، ترى
 وسلم عليه اهللا صلى النبي حدث حين ولهذا ؛ يذكر يكاد ال تافه أمر هذا أن شك ال ؟ أحدنا كف في تكون

 االنفعال غاية منفعال ، وسلم عليه اهللا صلى كان ، األرض وقبض ، السماوات طي أحاديث ، األحاديث ذهبه
 عليه اهللا صلى اهللا برسول يهتز أصله من المنبر كان حتى ، ويدبر بيده يقبل إنه حتى ، التأثر غاية متأثرا ،

 اهللا صلى اهللا رسول كأنما ؟ وسلم ليهع اهللا صلى اهللا برسول هو أساقط فقلت : عمر ابن قال حتى ، وسلم
 النبي فعل وإنما ، ويدبر بيده يقبل فكان ، المنبر به يخر أن من يخش ولم ، األمر بهذا يشعر لم ، وسلم عليه

 ، لإلثبات تحقيقا والبسط القبض لذكر مقارنا ، فعل ما فعل فإنه ، لإلثبات تحقيقا ، ذلك وسلم عليه اهللا صلى
 ، أخبر بما أخبر فلذلك ، التشبيه لوثة أذهانهم إلى يتبادر ال ، الكرام الصحابة من يديه بين ينالذ أن يعلم ألنه

 األلفاظ من ذلك غير إلى ، حقيقة يمد اهللا وأن ، حقيقة يطوي اهللا وأن ، حقيقة يقبض اهللا وأن ، لإلثبات تحقيقا
 .  النصوص في الواردة

 إلى يتبادر فال ، تافه شيء للرحمن بالنسبة هي ، وكبرها هاعظم على المخلوقات هذه أن : األمر وخالصة
 بهذه محيطا كريا اهللا يكون أن من ، الحقا اهللا رحمه الشيخ سيذكر كما ، الفاسدة المعاني من معنى الذهن

 التصور هذا على إحاطته تكون أن من وأجل أعلى ، وتعالى سبحانه فاهللا ، السائل سؤال أوهم كما ، األشياء
 هي ، الكرية واألفالك المخلوقات هذه كل ، وبحمده سبحانه ، كبير عظيم وتعالى سبحانه إنه بل ، ريالبش

 .  اآلدمي يفهمه الذي النحو على بها محيطا يكون أن ذلك من يلزم ال ، له بالنسبة تافه شيء

 كالما ، اهللا رحمه ، شونالماج بن سلمة أبي بن اهللا عبد بن العزيز لعبد كالما نقل ، اهللا رحمه الشيخ إن ثم
  . إليه فلنصغ ، المتقدمين السلف كالم من

  : متن

 علَى فيه رد الَّذي الْمشْهورِ كَلَامه في ماِلك نَظير الِْإمام الماجشون سلَمةَ َأبِي بنِ اللَّه عبد بن الْعزِيزِ عبد قَاَل
 استَهوتْه فَقَد وتَكَلُّفًا، تَعمقًا نَفْسه من الرب وصفَ ما جحد الَّذي فََأما: قَاَل كَلَامه َأوَل ومن خَالَفَها ومن الْجهمية

يناطي الشَّيضِ فالَْأر ،انريح ارلُّ فَصتَدسي همعلَى بِزع دحا جفَ مصو بى الرمسو ننَفْ م،هالبد: قال بأن س 
إن كَان كَذَا لَه نم َأن كُوني كَذَا، لَه يمفَع ننِ عيالْب ،يبِالْخَف دحا فَجى ممس بالر نم ،هنَفْس تمبِص بالر 

} نَاظرةٌ ربها إلَى نَاضرةٌ يومِئذ وجوه{: تَعالَى اللَّه قَوَل جحد حتَّى الشَّيطَان لَه يملي يزْل فَلَم منْها، يسم لَم عما
 يوم َأوِلياءه بِها َأكْرم الَّتي اللَّه كَرامة َأفْضَل واَللَّه فَجحد الْقيامة، يوم َأحد يراه لَا: فَقَاَل ،]23 ،22: القيامة[
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،ةاميالْق مإلَى النَّظَرِ ن هِهجو هترنَضو ماهي{: إيف دقْعم قدص نْدع يكلرٍ مقْتَد55: القمر[} م[، قَدى وقَض مَأنَّه 
 .ينْضرون إلَيه بِالنَّظَرِ فَهم يموتُون، لَا

 يوم لَهم تَجلَّى إذَا َأنَّه عرِفَ قَد ِلَأنَّه الْمضلَّة؛ الضالَّة ِللْحجة إقَامةً يامةالْق يوم اللَّه رْؤيةَ جحد وِإنَّما: قَاَل َأن إلَى
،ةاميا الْقَأور نْها مكَانُوا م َل بِهقَب ذَِلك ،يننْؤمم كَانو ا لَهداحقَاَل. جو ونملسا: الْموَل يسر ،اللَّه ى ْلهنَا نَربر 

مو؟ يةاميوُل فَقَاَل الْقسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسْل: " وه وناري تُضف ةْؤيسِ رالشَّم سا لَيونَه؟ دابحس " 
 تَرون فَِإنَّكُم: " قَاَل. لَا: قَالُوا " سحاب؟ دونَه لَيس الْبدرِ لَيلَةَ الْقَمرِ رْؤية في تُضارون فَهْل: " قَاَل. لَا: قَالُوا
كُمبر كَذَِلك ". 

 وينْزوِي قَطُّ، قَطُّ،: فَتَقُوُل قَدمه فيها الْجبار يضع حتَّى النَّار تَمتَلُئ لَا: " وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل وقَاَل
ضعابضٍ إلَى هعقَاَل ، "بو نِ ِلثَابِتسٍ بقَي:  " قَد كحض ا اللَّهملْت مك فَعفيةَ بِضارِحقَاَل ، "الْبا ويملَغَنَا فب نْهع :

 "إن اللَّه كحضي نم لِّكُمَأز كُمقُنُوطو ةعرسو كُمتابقَاَل ، "إجو ٌل لَهجر نبِا مرلْع :نَا إنب؟ ركحضقَاَل لَي " :
مقَاَل " نَع :لَن مدنَع نم بر كحضا يري. خَيف اهذَا َأشْبا ِلهمم لَم هصنُح. 

: وقَاَل ،]48: الطور[} ننَابَِأعي فَِإنَّك ربك ِلحكْمِ واصبِر {،]11: الشورى[} البصير السميع وهو{: تَعالَى وقَاَل
}نَعِلتُصلَى وي عنيع {]قَاَل ،]39: طهو :}ام كنَعم َأن دجا تَسخَلَقْتُ ِلم يدبِي {]قَاَل ،]75: صو :}ضالَْأرو 

 .[67: الزمر[} يشْرِكُون عما تَعالَىو سبحانَه بِيمينه مطْوِياتٌ والسماواتُ الْقيامة يوم قَبضتُه جميعا

   : شرح
 إثبات على الدالة النصوص هذه ساق ، اهللا رحمه الماجشون سلمة أبي بن اهللا عبد بن العزيز عبد ، اإلمام هذا

 متصف ، وتعالى سبحانه اهللا أن ليبين ، الجاحدين ، المعطلة من أنكرها من على النكير في وأغلظ ، الصفات
 على إثباتها يجب بل ، مبطل يستشنعه الستشناع ، لنفسه اهللا هاأثبت صفة رد يجوز ال وأنه ، كمالال بصفات

 ما هللا أثبت ، رائقا فهما فهم ، خيرا يضحك رب من نعدم لن : العرب من الرجل قال كما ، به الالئق الوجه
  : اهللا رحمه الماجشون ابن قال ثم ، تشبيه لوثة ذهنه إلى يتبادر ولم ، وسلم عليه اهللا صلى نبيه له أثبته

  : متن

اَللَّها فَوم ملَّهلَى دظَمِ عا عفَ مصو بِه ،ها نَفْسميطُ وتُح بِه ،تُهضإلَّا قَب غَرا صيرِهنَظ منْهم مهنْدع إن ي ذَِلكالَّذ 
يي ُألْقف ،هِموعخَلَقَ رلَى وع هرِفَتعقُلُ ممها وبفَ فَمصو اللَّه نم هنَفْس اهمسلَى وانِ عِلس وِلهسر نَاهيما سكَم 

،اهمس لَمذَا، لَا سواه، ما علم منه نَتَكَلَّفْ ولَا هذَا، ولَا ه دحا نَجفَ، مصلَا ورِفَةَ نَتَكَلَّفُ وعا مم فْ لَمصى يانْتَه. 

  : شرح

 بال إثباتا المرء يثبت أن وهو ، يزال وال يزل لم ، والجماعة السنة أهل منهج هو المنهج هذا ! اهللا شاء ام
 التنزيه في يبالغ وال ، التمثيل في يقع حتى اإلثبات في يبالغ فال ، تعطيل بال تنزيها اهللا ينزه وأن ، تمثيل
 ، ساقها التي واألحاديث اآليات على تعليقه تأملوا ، اهللا رحمه الماجشون ابن كالم هذا ، التعطيل في يقع حتى
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 ،" عندهم منهم نظيرها صغير إال ، قبضته به تحيط وما ، نفسه به وصف ما عظم على دلهم ما فواهللا : فقال
 أي ، األذهان في المشترك الوجود مسألة من ، اهللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ به يعبر ما على يدل هذا

 يضاف وحينما ، به يليق معنى له يكون الرب إلى يضاف حينما لكن ، األذهان في المشترك المعنى وجود
 ، اليدين ذكر من ، نفسه به وصف ما عظم على دلهم ما : قال فلذلك ، به يليق معنى له يكون ، العبد إلى

 وخلق ، روعهم في ألقى الذي ذلك إن ، عندهم منهم نظيرها صغر إال ، ذلك وغير ، والضحك ، والعينين
 ، سواه ما علم نتكلف ولم ، سماه كما سميناه رسوله على وسماه نفسه من اهللا وصف فما ، قلوبهم معرفة على
 نقع وال ، التكييف في نقع ال أي ، هذا وال هذا ال ، المعنى أصل نثبت وإنما ، الكيفيات في نخوض ال أننا أي
  . يصف لم ما فةمعر نتكلف وال ، وصف ما نجحد ال ، التعطيل في

  : متن

اَللَّها فَوم ملَّهلَى دظَمِ عا عفَ مصو بِه ،ها نَفْسميطُ وتُح بِه ،تُهضإلَّا قَب غَرا صيرِهنَظ منْهم مهنْدع إن ي ذَِلكالَّذ 
يي ُألْقف ،هِموعخَلَقَ رلَى وع هرِفَتعم مها قُلُوبفَم فَوص اللَّه نم هنَفْس اهمسلَى وانِ عِلس وِلهسر نَاهيما سكَم 

،اهمس لَمذَا، لَا سواه، ما علم منه نَتَكَلَّفْ ولَا هذَا، ولَا ه دحا نَجفَ، مصلَا ورِفَةَ نَتَكَلَّفُ وعا مم فْ لَمصى يانْتَه. 
 وصفَ عظَمته من لَنَا بين وِإنَّما بِها، ورميه لَها قَبضه وهذَا كَالْكُرة، الْمخْلُوقَات َأن قُدر ِإذَافَ كَذَِلك، كَان وِإذَا

خْلُوقَاتالْم ةببِالنِّس ها إلَيقَُل معي هيرنَّا نَظم. 

ي ثُمي الَّذآنِ فالْقُر يثدالْحو يبين َأنَّه إن ا شَاءهضَل قَبفَعا وا بِهم ا ذَكَرُل كَمفْعي ي ذَِلكمِ فوي ،ةاميالْق ِإنو شَاء 
ْل لَمفْعي ،ذَِلك وفَه رلَى قَادع ا َأنهقْبِضا يهوحديو ،ةي كَالْكُرفو ذَِلك نم اطَةا الِْإحا بِهخْفَ لَا مى،ي ِإنو شَاء لَم 

 .لَها بمحايث لَيس لَها مباين فَهو حاٍل وبِكُلِّ ذَِلك، يفْعْل

نملُومِ وعالْم َأن داحنَّا الْوم ِللَّهثَُل ولَى الْمإذَا الَْأع كَان هنْدلَةٌ، عدخَر إن ا شَاءهضاطَتْ قَبا فََأحبِه ،تُهضقَب وِإن 
شَاء ا لَمهقْبِضْل يا بلَهعج ،تَهتَح وي فَهنِ فالَتَيالْح نايبا، ملَه اءوسو رقُد شَ َأنرالْع ويطٌ هحم خْلُوقَاتبِالْم 

اطَةكَِإح ةا الْكُرا بِميهف يَل َأوق :ا إنَّهقَهفَو سلَييطًا وحا، مبِه جكَوضِ هي الَْأرالَّذ ننَح هلَيع ةبا، إلَى بِالنِّسهفوج 
ةكَالْقُبو ةبا إلَى بِالنِّسا، متَهتَح رِ َأوغَي ذَِلك. 

 يقْصد اللَّه إلَى تَوجهِه في عبدوالْ فَوقَه، وتَعالَى سبحانَه والْخَاِلقُ الْمخْلُوقَات، فَوقَ الْعرشُ يكُون التَّقْديرينِ، فَعلَى
لُوالْع وند ،تالتَّح امتَمذَا وانِ هيبِب: 

  : شرح

 أن قدرنا سواء أي ، التقديرين فعلى : قال ، التقرير هذا من اهللا رحمه الشيخ مراد هي ، األخيرة الجمل هذه
 فوق العرش يكون ، التقديرين فعلى ، فوقها كالقبة العرش كان أو ، األخرى باألفالك محيط العرش

 أن إما فإنه ، أحدنا كف في خردلة جعلت لو : مثل ، تالمخلوقا فوق يكون التقديرين كال فعلى ، المخلوقات
 ، لها بمحايث ليس لها مباين التقديرين كال على فهو خارجه تكون أو ، جوفها في فتكون ، يده عليها يقبض
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 خالقه إلى يتوجه حينما والعبد ، عليه واستواءه فوقيته أثبت ألنه ؛ العرش فوق لىوتعا سبحانه والخالق
  .  الثالث المقام إلى انتقل ولهذا ، التحت دون العلو يقصد ، المسألة أصل في ورد كما ، بالدعاء

قَامالثَّاِلثُ الْم:  
وهو خْلُو لَا: نَقُوَل َأنا يإم كَالْ كريا العرش يكون َأن،َأفْلَاك كُونييطًا وحا، ما بِهِإمو َأن كُونا يقَههو وليس فَو 

 هي الْعلْيا الْجِهةَ وَأن الشَّكِْل، كرية مستديرة األفالك َأن هذَا يعلَم من بِاتِّفَاق الْمعلُومِ فَمن الَْأوَل، كَان فَِإن كريا،
  .فَقَطْ والسفُْل الْعلُو: جِهتَانِ إلَّا ِللَْأفْلَاك ولَيس الْمركَز، هو السفْلَى الْجِهةَ وَأن الْمحدب، وهي الْمحيط، جِهةُ
 خَلْفَه، فَتَكُون ُأخْرى ويخْلفُ َأمامه، فَتَكُون جِهةً يُؤم جوانب، ستَّ لَه فَِإن الحيوان، فهي الست الْجِهاتُ وَأما

 الستِّ الْجِهات ِلهذه ولَيس رِجلَيه، تُحاذي وجِهةٌ رْأسه، تُحاذي وجِهةٌ شمالَه، تُحاذي وجِهةٌ يمينَه، تُحاذي وجِهةٌ
   .والِْإضافَة النِّسبة بِحسبِ هي بْل لَازِمةٌ، صفَةٌ نَفْسها في
   : رحش

 فوقُ إلى كان فما ، والسفْل العلو : جهتان إال فيها يتصور ال ، المستديرة األفالك أن ، اهللا رحمه الشيخ أفادنا
 لألفراد تكون إنما الست الجهات ، الست الجهات فيها وليس ، المركز إلى ينتهي فإنه السفل وأما ، العلو فهو

 لما ، وشمال ، يمينه عن كان لما ، ويمين ، ظهره وراء خلّفه لما ، وخلفه ، يؤمه لما أمامه : أحدنا فيقول ،
 تُتصور إنما الست الجهات هذه ، رجليه تحت كان لما ، وتحت ، رأسه فوق كان لما وفوقُ ، شماله عن كان

 وجهة العلو جهة وهي : جهتان إال فيها يتصور ال فإنه األفالك أما ، واألحياء لألفراد ، للحيوان بالنسبة
   . الدائرة مركز ، الفلك مركز إلى تنتهي التي ، السفل

   : متن
كُونفَي ينمذَا يا هم كُوناُل يمذَا، شه كُونيو امذَا َأما هم كُونذَا، خَلْفَ يه كُونيقَ وذَا فَوا هم كُونتَ يذَا تَحه.  

نةَ لَكجِه لُوفِْل الْعالسِللَْأفْ ولَا لَاك ،ريطُ تَتَغَيحفَالْم وه لُوالْع كَزرالْمو وفُْل، هالس عم َأن هجضِ وي الَْأرالَّت 
 والَْأنْهار اُلوالْجِب والنَّباتُ، والشَّجر والْبهاِئم النَّاس علَيه الَّذي هو بِالْجِباِل، وَأرساها ِللَْأنَامِ، اللَّه وضعها
  .الْجارِيةُ

 َأن قُدر ولَو يتْبعهم، وما الْآدميين من شَيء هنَاك ولَيس بِها، محيطٌ فَالْبحر الَْأرضِ من الُْأخْرى النَّاحيةُ فََأما
نَاكا هدَأح لَى لَكَانرِ عضِ ظَهالَْأر لَمو كُني مي نف هذه ةتَ الْجِهتَح ني مف هذه ،ةلَا الْجِهو ني مف هذتَ هتَح 

ني مف هذه .   
   : شرح

 وال ، أستراليا اكتشفت قد تكن لم الميالدي والثامن السابع القرن في ، اهللا رحمه الشيخ معلوم بحسب هذا
 الجهة وأما ، به اتصل وما المشرق في هم الذين ، رضاأل وجه على الناس إن : يقول فكان ، األمريكتان

 قدر لو ذلك ومع ، الواقع في مقدر وهو ، قُدر لو : يقول وهو ، قُدر لو ذلك ومع ، محيط بحر فإنها ، الثانية
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 اآلخر الجانب في يقابلهم من ، المشرق جهة في الذين أن : بمعنى ، األرض ظهر على لكان ، أحدا هناك أن
 ينتهي التحت ألن ؛ تحتهم إننا : عنا يقولون هم وال ، تحتنا هم : يقال أن يصح ال ، األرضية ةالكر من

 الجهة من يقابله وما ، األرضية الكرة أعلى هو اآلن نسكنه ما إن : يقال فال وبالتالي ، األرض بمركز
 ، العلو جهة في فهو ، األرض ظهر على كان من كل ، علو كله ، ال ، األرضية الكرة أسفل هو األخرى
 بهذه اهللا رحمه مراده هذا ، والتحتي الفوقي باعتبار ، وسفل ، علو : يقال فال ، المركز في يكون إنما والسفل
   . الجملة

   : متن
 ولَا الْجنُوبِي، تَحتَ الشَّماِلي الْقُطْب ولَا الْآخَرِ، تَحتَ الْفَلَك جانبي َأحد ولَيس بِالْمركَزِ، محيطَةٌ الَْأفْلَاك َأن كَما

  .بِالْعكْسِ
ِإنو كَان اِليالشَّم وه رقَ لَنَا الظَّاهضِ فَوالَْأر هفَاعتاربِ وسبِح دعالنَّاسِ ب نخَطِّ ع ،اءوتا اِلاسفَم كَان هدعب نع 
 َأن فَكَما الْبلَد، عرض يسمى الَّذي وهو درجةً، ثَلَاثين عنْده الْقُطْبِ ارتفَاع كَان ثَلًام درجةً ثَلَاثين اِلاستواء خَطِّ

بانوضِ جالَْأر يطَةحا الْمبِه بانوجو الْفَلَك ةيرتَدسالْم سا لَيهضعقَ بضٍ فَوعلَا بو ،تَهتَح فَكَذَِلك نم كُونلَى يع 
 تَحتَ وهو الِْإنْسان، يتَخَيلُه خَياٌل هذَا وِإنَّما ُأولَِئك، تَحتَ إنَّه: يقَاُل لَا والَْأثْقَاِل والنَّبات الْحيوانِ من الَْأرضِ
  .تُحاذيه رِجلَاها كَانَتْ وِإن قَها،فَو فَالسقْفُ سقْف تَحتَ تَمشي نَملَةٌ كَانَتْ لَو كَما إضافي؛

كَذَِلكو نلِّقَ ما عنْكُوسم تَ فَِإنَّهتَح ،اءمالس ِإنكَانَتْ و لَاهي رِجتَل ،اءمالس كَذَِلكو مهتَوي انإذَا الِْإنْس ي كَانف 
دَأح يبانضِ، جالَْأر َأو الْفَلَك َأن الْجبان الْآخَر ،تَهذَا تَحهو رلَا َأم عتَنَازي يهاثْنَانِ، ف نمقُوُل مي :إن الَْأفْلَاك 

  .مستَديرةٌ
   : شرح
 بما األمر عالقة ؟ البحث هذا شأن ما : قائل يقول وقد ، نسبية تحتية التحتية هذه أن يبين أن الشيخ أراد

 إذا فإنه وبالتالي ، جميعها األشياء بهذه محيط وتعالى سبحانه اهللا أن لنا بينسيت فإنه ؟ العلو بقضية يتصل
 على وتعالى سبحانه هللا العلو وصف فيبقى ، العلو إلى مآلها المضادة والجهة ، المركز إلى مآله ، تحت كانت

 كان ومن ، سماءال هي له العلو جهة فإن ، العربية الجزيرة جهة من األرض ظهر على كان فمن ، تقدير كل
 إلى يرجع حقه في السفل فإن ، حقه في سفل ذلك إن : يقال ال ، األرضية الكرة من اآلخر الجانب من يقابله
 الشائبة هذه اهللا رحمه الشيخ يكشف لكي وذلك ، علو حقه في والسماء ، األرض مركز إلى ، األرض جوف

 هللا المطلق فالعلو ؟ الجهات بقية على فضلها وما العلو جهة من يدعى تعالى سبحانه اهللا إن : يقال كيف ،
 هذه في الشيخ دخول سبب هو هذا ، األرض مركز إلى منتهاه والسفل ، الجهات جميع من وتعالى سبحانه

    .المباحث
   : متن
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 بن الْحسنِ َأبو ذَكَره كَما الْمسلمين، علَماء هعلَي الَّذي فَهو والْحسابِ الْهيَئة َأهِل قَول َأنَّه كَما الَْأفْلَاك واستدارةُ
 قَاَل وقَد الْمسلمين، علَماء بين علَيه متَّفَقٌ َأنَّه وغَيرهم الْجوزِي بن الْفَرجِ وَأبو حزمٍ، بن محمد وَأبو الْمنَادى،

: عباسٍ ابن قَاَل ،]33: األنبياء[} يسبحون فَلَك في كُلٌّ والْقَمر والشَّمس والنَّهار اللَّيَل خَلَقَ يالَّذ وهو{: تَعالَى
  .الْمغْزِل فَلْكَة مثُْل فَلْكَةٌ

   : شرح
 ، كريا فيكون ، مستديرة هيئة على تجمعه تغزل من ألن ؛ المستدير كهيئة يكون المغزل ؟ المغزل تعرفون

 على الكون نظام ركب تعالى فاهللا ، المغزل فلكة مثل ، عندهم معهودا كان بما الفلك عباس ابن مثل فلذلك
 في كل والقمر والشمس والنهار الليل خلق الذي وهو { ، كرية ، مستديرة األجرام تكون بأن ، الفلكية هذه
   . بالبيضاوية يسمى ما ، الدائرية يشبه ما أو ، دائرية السماوية األجرام فحركة} يسبحون فلك
   : متن

ي الْفَلَكف اللُّغَة :وه ،يرتَدسالْم نْهمو ملُهقَو :تَفَلَّك يثَد ةارِيإذَا الْج ،ارتَدكُلُّ اسو نم لَمعي َأن ةٌ الَْأفْلَاكيرتَدسم 
لَمعي يطَ َأنحالْم واِلي هلَى الْعكَزِ عرالْم نبٍ، كُلِّ مانج نمو مهتَو َأن نم كُوني يف الْفَلَك نم ةينَاح كُوني تَهتَح 
ني مف الْفَلَك نم ةيى النَّاحي الُْأخْررِ، نَفْسِ فالَْأم وفَه مهتَوم مهنْدع.  

 فَوقَها وهو وسقْفَها َأعلَاها، هو كَان بِالْمخْلُوقَات محيطٌ مستَدير الْعرشَ َأن قُدر افَِإذَ كَذَِلك، الَْأمر كَان وِإذَا
  .َأصلًا الْباقية جِهاته من لَا الْعلُو، من إلَّا الِْإنْسان فَوقَه ما وِإلَى إلَيه، يتَوجه فَلَا مطْلَقًا،
  :  شرح

 ليكون ؛ التقديرات جميع نذكر : ويقول ، ويرتبه ، الكالم الشيخ يسوق كيف انظروا ، التقديرين أحد هذا إذن
 ، كرية إحاطة ، تامة إحاطة باألفالك محيطا العرش يكون أن : وهو ، األول باالحتمال فأخذ ، وأكمل أحسن
 هو كان بالمخلوقات يحيط مستدير العرش أن قُدر افإذ : قال ، العلو إثبات على يدل هذا فإن التقدير هذا فعلى

 ، السفل وجهة ، المحيط باتجاه وهي ، العلو جهة ، جهتان إال له ليس الفلك ألن ؟ أعالها كان لماذا ؛ أعالها
 قال فلذلك ، فيها مستديما العلو يكون إذن ، المحيط باتجاه فهو ،، بها محيط أنه دام وما ، المركز باتجاه وهي

 ال ، العلو من إال اإلنسان ، اهللا ؟ العرش فوق الذي من ، فوقه ما وإلى إليه يتوجه فال ، مطلقا فوقها ووه: 
   .أصال الباقية جهاته من

   : متن
نمو هجإلَى تَو عِ الْفَلَكالتَّاس نِ َأوالثَّام َأو رِهغَي نم الَْأفْلَاك نرِ مغَي ةجِه ،لُوالْع لًا كَاناهج بِاتِّفَاق ،قَلَاءالْع 

 بِالْمخْلُوقَات محيطٌ تَعالَى واَللَّه الشَّكِْل، كرى يكون أن يقَدر ما وغَايةُ فَوقَه ما إلَى َأو الْعرشِ إلَى بِالتَّوجه فَكَيفَ
  .َأحدنَا يد في الْحمصة من َأصغَر يده في والَْأرض بعالس السموات فَِإن بِجلَاِله، تَليقُ إحاطَةً كُلِّها
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 حين اللَّه إلَى يتَوجه الْعبد َأن فَاِئدةُ فَما عنْه، باِئن بِه محيطٌ وراِئه من واَللَّه كريا كان إذا: الْقَاِئِل قَوُل وَأما
اِئهعد تادبع؟وه دقْصفَي لُوالْع وند ،تقَ فَلَا التَّحفَر ينَِئذقْتَ حو اءعالد نيب دقَص ةجِه لُوا الْعرِهغَيو نم 

اتي الْجِهيطُ الَّتي، تُحاعبِالد عمذَا وه ي نَجِدا قُلُوبِنَا فدقَص طْلُبي ،لُوونَا يسرة، وال يمنة يلتفت لَا الْعفََأخْبِر نع 
هذه ةورري الضا الَّتهي نَجِدقُلُوبِنَا، ف قَدنَا ورا فُطهلَيقَاُل .عفَي ذَا: لَهَؤاُل ها السإنَّم درمِ وهمِ ِلتَوهتَوالْم َأن 

 فَلَو عظيم، غَلَطٌ وهذَا والْبهاِئمِ، الْآدميين من الَْأرضِ هوج علَى ما وتَحتَ الَْأرضِ، تَحتَ يكُون الْفَلَك نصفَ
كَان تَ الْفَلَكضِ تَحالَْأر نم ةجِه ا لَكَانتَهتَح نكُلِّ م ،ةجِه فَكَان ملْزي َأن كُوني تَ الْفَلَكضِ تَحطْلَقًا، الَْأرم 

  .مطْلَقًا الَْأرضِ فَوقَ هو الْفَلَك إذْ ق،ِللْحقَاِئ قَلْب وهذَا
 لَكَان ونَحوِه كَالْحجرِ ثَقيٌل شَيء الْخَرق في وُألْقي َأرجلنَا نَاحية إلَى مخْروقَةٌ الَْأرض َأن لَو: يقُولُون الْهيَئة َأهُل

 إنْسانَينِ َأن قُدر ولَو الْمركَزِ، في جميعا لَالْتَقَيا آخَر حجر النَّاحية تلْك من قيُألْ لَو حتَّى الْمركَزِ، إلَى ينْتَهِي
 الْمركَزِ، فَوقَ كلَاهما بْل صاحبِه، تَحتَ َأحدهما يكُن ولَم رِجلَاهما لَالْتَقَتْ الْحجرينِ بدَل الْمركَزِ في الْتَقَيا

 ورجلًا الَْأرضِ َأو السماء في بِالْمشْرِق رجلًا َأن قُدر لَو فَِإنَّه والْمغْرِبِ، كَالْمشْرِق الْفَلَك، تَحتَ وكلَاهما
 َأو ظَهره َأو بطْنُه َأو رِجلَاه َأو رْأسه كَان اءوسو الْآخَرِ، تَحتَ َأحدهما يكُن لَم الَْأرضِ، َأو السماء في بِالْمغْرِبِ

هبانا جمي ملي اءمالس ا َأومي ملي ،ضِإذَا الَْأرو كَان طْلُوبا ممهدا َأحقَ مفَو الْفَلَك لَم هطْلُبإلَّا ي نم ةالْجِه 
  :ِلوجهينِ يسارِه َأو يمينه َأو رِجلَيه جِهة من يطْلُبه لَم الْعلْيا،
   : شرح

 وتعالى سبحانه فاهللا ، فوقه ما : وهي ، واحدة حقه في العلو جهة ، األرض ظهر على يكون الذي هذا أن أي
 من إال ، تحتا األخرى الجهة من يقابله ما يكون وال ، الفوق جهة من ويدعى وينادى ، الفوق جهة من يطلب

 : يقول أن إال يحتمل ال فإنه ، األرض وجه على يدب من كل ان ، فالحقيقة وإال ، فقط العقل توهم باب
 من ، اهللا رحمه الشيخ سيبين لما ؛ الفوق جهة من ينادى تعالى اهللا فإن وبالتالي ، تحتنا واألرض فوقنا السماء

    .الداعي إلى الجهات أقرب هي العلو جهة أن
    :متن

 السماء، إلَى يصعد ملَك َأو رجٌل قُدر فَلَو الْجِهات، جميعِ من إلَيه َأقْرب الْعلْيا الْجِهة من مطْلُوبه َأن: َأحدهما
ا إلَى َأوقَ، مفَو كَان هودعا صمي ملي هْأسر بإذَا َأقْر كَنَهَأم ،ذَِلك قُوُل لَاوٌل ياقع :خْرِقُ إنَّهي ضالَْأر ثُم دعصي 

نم لْكت ،ةيلَا النَّاحو َأنَّه بذْهينًا يمي الًا، َأومش ا َأوامَأم ثُ إلَى خَلْفًا، َأويح كَنَأم نضِ مالَْأر ؛ ثُمدعصي ِلَأنَّه َأي 
 تَطْوِيلًا الْخَمسِ الْجِهات إلَى ذَهابه فَيكُون فَوقَه، الْفَلَك وكَان دونَه، هو َأو مكَانه بِمنْزِلَة انكَ إلَيه ذَهبٍ مكَانٍ
  .فَاِئدة غَيرِ من وتَعبا
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لَوو لًا َأنجر ادَأر َأن بخَاطي سالشَّم رالْقَمو لَا فَِإنَّه هبخَاطإلَّا ي نم ةا، الْجِهلْيالْع عم َأن سالشَّم رالْقَمو قَد 
 سبحانَه يغيب ولَا يْأفُُل لَا داِئما شَيء كُلِّ فَوقَ هو بِمن فَكَيفَ الرْأسِ، سمت عن فَتَنْحرِفُ تَغْرب، وقَد تُشْرِقُ

  وتَعالَى؟
 يقُوم الَّذي الِْإرادي فَالطَّلَب الْمستَقيم الْخَطُّ وهو طَرِيق بَِأقْصرِ مركَزها تَطْلُب الْحجرِ كَحركَة ةَالْحركَ َأن وكَما

 عباده فَطَر تَعالَى لَّهواَل طَوِيٍل، منْحرِف طَرِيق إلَى الْقَرِيبِ، الْمستَقيمِ الصراط عن يعدُل كَيفَ الْعباد بِقُلُوبِ
  .علَيها فُطر الَّتي فطْرته عن فََأخْرجتْه الشَّياطين اجتَالَتْه من إلَّا واِلاستقَامة، الصحة علَى

   : شرح
 ، شيء بكل حيطام اهللا كان إذا أنه ، المتسائل هذا تساؤل عن ، اآلتي الثاني والوجه الوجه بهذا الشيخ أجاب
 عن البحث وأن ، وتعالى سبحانه اهللا إلى الطرق أقرب هي العلو جهة أن فبين ؟ العلو جهة من نطلبه فلماذا

 مقصودها إلى تصل أن على مجبولة النفوس وأن ، له داعي ال تطويل هذا أن ، الشمال أو اليمين طريق
 يحتاج ال ، العلو جهة من يخاطبها فإنه ، القمر أو الشمس يخاطب أن أراد أنه قُدر من وأن ، الطرق بأقرب

    .يسرة أو يمنة سبال يسلك أن إلى
   : متن

هجي الْوالثَّان :إذَا َأنَّه دفَْل قَصبِلَا الس لُوع نْتَهِي كَاني هدكَزِ إلَى قَصرالْم ِإنو هدقَص هامَأم َأو هاءرو َأو ينَهمي َأو 
ي،هارس نرِ مغَي دقَص ،لُوالْع ى كَاننْتَهم هدقَص اءزَأج ،اءوفَلَا الْه دب لَه نم دقَص لُوةً، الْعوررض اءوس دقَص 

عم ذَِلك هذه اتالْجِه َأو ا لَمهدقْصي.  
لَوو فُرِض قَاَل َأنَّه :هدَأقْص نم ينِالْيم عم ،لُوالْع َأو نفِْل مالس عم ،لُوالْع ذَا كَانه نْزِلَةبِم نقُوُل مي :ُأرِيد َأن 
جَأح نغْرِبِ، مالْم بإلَى فََأذْه ،اناسخُر ثُم بكَّةَ، إلَى َأذْهْل مب نْزِلَةبِم نقُوُل مي :دعإلَى َأص ،ي َأنْزُِلفَ الَْأفْلَاكف 

 جِهة من مستَحيٌل لَكنَّه الْمقْدورِ، في ممكنًا كَان وِإن فَهذَا الُْأخْرى، النَّاحية من الْفَلَك إلَى َأصعد ثُم الَْأرضِ،
 كَان إذَا سيما لَا طَرِيق، بَِأقْربِ مقْصوده طْلُبي الْقَاصد فَِإن ِللْفطْرة، مخَاِلفٌ وهو لَه، الْقَاصد إرادة امتنَاعِ

هودقْصم هودبعي مالَّذ هدبعكَُّل يتَويو ،هلَيِإذَا عو هجتَو هلَى إلَيرِ عغَي اطريمِ الصتَقسالْم كَان هريا سنْكُوسم 
  .معكُوسا

 ويرِيده عنْه، ويتَباعد الْمقْصود إلَى يتَقَرب َأن بين والِْإثْبات، النَّفْيِ بين وقَصده سيرِه في يجمع هذَا فَِإن َأيضا،
رنْفيو ،نْهع إذَا فَِإنَّه هجتَو هإلَي نم هجي الْوالَّذ وه نْهع دعى َأبَأقْصَل ودعو نع هجبِ الْونَى، الَْأقْرالَْأد كَان 
 معلُوم وهذَا وضده، نَقيضه ينْفي التَّام الْقَصد إذْ تَاما، لَه قَصده يكُون فَلَا متَنَاقضينِ، قَصدينِ بين جامعا

ةطْربِالْف.  
فَِإن إذَا الشَّخْص كَان بحالنَّ يلَّى بِيص اللَّه هلَيع لَّمسةً وبحةً متَام هدقْصيو َأو بحي هرغَي نمم بحي اءوس 

 إلَيه، يصُل طَرِيق َأقْربِ من طَلَبه الْمحبوب وطَلَب تَامةً، الْمحبةُ كَانَتْ متَى مذْمومةً َأو محمودةً محبتُه كَانَتْ
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لَافا بِخةُ كَانَتْ إذَا مبحةً الْمددتَرثُْل مم :َأن بحا يم هتَكْر تَهبحي مينِ، فقَى الدفَتَب تُهوشَه وهعإلَى تَد ،هدقَص 
هقْلعو اهنْهي نع ،ذَِلك اهفَتَر هدقْصي نم طَرِيق ،يدعاكَ بةُ تَقُوُل مامٌل: الْعجإلَى ر ،امٌل قُدجرإلَى و خَلْف.  
كَذَِلكإذَا و ي كَانف هيند ،نَقْص قْلُهعو هرْأمي دبِقَص جِدسالْم َأو ادالْجِه رِ َأوغَي ذَِلك ني القصودات مالَّت بتُح 

  .بِالْفطْرة معلُوم كُلُّه وهذَا السيرِ، في متَباطًئا بعيد طَرِيق من ِلذَِلك قَاصدا يبقَى فَِإنَّه النَّفْس، وتَكْرهها الدينِ في
كَذَِلكإذَا و لَم كُني دالْقَاص رِيدي ابالذَّه ،هْل بِنَفْسب رِيدي طَابخ ودقْصالْم هاءعدو ونَحذَِل و،ك فَِإنَّه هبخَاطي نم 
  .تَاما الْقَصد كَان إذَا مقْصوده بِه وينَاُل منْها، دعاءه يسمع جِهة َأقْربِ

لَوو ٌل كَانجي ركَانٍ فاٍل، مع آخَر؛ ويهنَادي هجلَتَو هإلَي ،اهنَادو لَوطَّ وح هْأسي ربِْئرٍ ف اهنَادثُ ويبِح عمسي 
تَهوص ذَا لَكَاننًا، هكمم نلَك سي لَيف ةطْرالْف َل َأنفْعي ذَِلك نم كُوني هدقَص هاعمإس نرِ مغَي ةلَحصم ،ةاجِحر 

  .ونَحوِه الْقَصد ضعف عنْد إلَّا ذَِلك نَحو يفْعُل ولَا
  :  شرح

 اهللا إلى الطرق أقرب أن بها يوصل أن يريد ، واألمثلة واألدلة ، اهللا رحمه الشيخ يذكره الذي السجال هذا كل
 إلى يتجه ، وتعالى سبحانه ربه يناجي حينما األرض قاطن يكون وأن ، العلو جهة من ينادى أن وجل عز

 اهللا أن بدعوى ، أخرى لجهة يتجه ألن وجه ال وأنه ، وجل عز اهللا إلى الطرق أقرب باعتبارها ، العلو جهة
 إلى أذهب : فقال ، الحرام اهللا بيت يحج أن أراد ، المغرب في كرجل إال ذلك مثل فما ، شيء بكل محيط

 يبقى ، هذا ذهابه في إنه بل ، للوقت وتضييع ، فائدة بال تطويل هذا فإن ، مكة إلى أرجع ثم ، خراسان
 هذا فمدار ، أخرى جهة من عنه يتباعد هو ، مقصوده يريد أنه يبدو الذي تالوق في يتباعد فهو ، مترددا
 ، الهيئة بعلم شَبهوا الذين هؤالء أذهان إلى ، العلو عقيدة ، العقيدة هذه ، اهللا رحمه الشيخ يقرب أن كله الكالم

 تشبهها ال التي ، بخلقه إحاطته بحكم ، وجل عز اهللا إلى الطرق أقرب أن إثبات إلى الهيئة علم مرد وأن
 حديث وهو ، مشكال إيرادا ذكر ذلك ذكر أن بعد ثم ، العلو جهة من وتعالى سبحانه يطلب أن هو ، إحاطة
   . اإلدالء

    .بعد اهللا شاء إن عنه نتحدث] اهللا على لهبط بحبل أدلى أحدكم أن لو [الحديث هذا عند نقف
  : متن

 من وغَيره، التِّرمذي رواه قَد عنْهما اللَّه رضي ذَر وَأبِي هريرةَ َأبِي حديث من روِي الَّذي الِْإدلَاء حديثُ
يثدنِ حسالْح رِيصالْب نةَ َأبِي عريره وهو ،عنْقَطم فَِإن نسالْح لَم عمسي نةَ، َأبِي مريره نلَكيه وقَويثُ يدح 

 هو إنَّما " اللَّه علَى لَهبطَ بِحبِل َأحدكُم ُأدِلي لَو: " قَولَه فَِإن ِلهذَا، موافقٌ فَمعنَاه ثَابِتًا كَان فَِإن الْمرفُوع، ذَر َأبِي
يرتَقْد ،وضفْرم َأي لَو قَعو لَاءالِْإد قَعلَو ،هلَينَّ علَكلَا ه نكمي َأن ِليدي دلَى َأحع ًئا؛ اللَّهشَي اٍل ِلَأنَّهع ِإذَا بِالذَّاتو 
 يكُون الِْإدلَاء، فَرضِ بِتَقْديرِ لَكن الُْأخْرى، الْجِهة إلَى يصعد ولَم الْمركَزِ في وقَفَ الَْأرضِ جِهة إلَى شَيء ُأهبِطَ

 .الْجزاء من ذَكَر ما
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 متَوجها وكَان كَلَامه، يسمع سبحانَه هو كَان. الْجِهة تلْك من يقْصده الْعبد َأن قُدر إذَا: الساِئُل ذَكَره ما فَهكَذَا
هإلَي ،بِقَلْبِه نذَا لَكا همم نَعتَم نْهةُ؛ مطْرالْف ِلَأن دقَص ءالشَّي دالْقَص ي التَّامنَافي دقَص ،هدا ضفَكَم ةَ َأنا الْجِهلْيالْع 

ي بِالذَّاتةَ تُنَاففْلَى الْجِهالس فَكَذَِلك دلَى قَصالَْأع ي بِالذَّاتنَافي هدقَص نفََل، ما َأسكَمو ا َأنبِطُ مهإلَى ي فوج 
 ما تَرد عنْدنَا من الْعلْيا الْجِهةَ َأن كَما بِعلُوها، الْهابِطَ فَتَرد عاِليةٌ ِلَأنَّها النَّاحية تلْك إلَى صعوده يمتَنع َأرضِالْ

دعصا يهإلَي نيِل، مفَلَا الثَّق دعصيُل يعِ إلَّا الثَّقافبِر هفَعري عافدي ا بِهي مف هتقُو نم ،وطبالْه ا فَكَذَِلكبِطُ مهي نم 
 قُوته في ما بِه يدافع يرفَعه، بِرافعِ إلَّا الْوجه ذَِلك إلَى هنَاك من يصعد لَا الْمركَز وهو َأسفَلها إلَى الَْأرضِ َأعلَى

نو مبالْهكَزِ، إلَى طرالْم فَِإن رقُد َأن عافى الدَأقْو ا كَانداعص إلَى بِه الْفَلَك نم لْكت ،ةيالنَّاح دعصو إلَى بِه 
،ا اللَّهِإنَّمى ومسانِ في ما باعتبار هبوطًا يَأذْه خَاطَبِينالْم ا َأني ماذحي ملَهجَأر كُونابِطًا، يى همسيوطًا وبه 
عم ةيمتَس هاطبإه ،لَاءإد وها وإنَّم كُوني لَاءا إدييققكَزِ، إلَى حرالْم نمو نَاكا هإنَّم كُونا يدِل، مبلْوِ، ِللْحالدلَا و 

لَاءإد ،لَه نلَك اءزطَ الْجالشَّرانِ ورقَدقَّقَانِ لَا محم. 

  : شرح

 وهو ، علو جهة إال لها يتصور ال األفالك وأن ، الجهات تعيين من ، تقدم ما اهللا رحمه الشيخ قرر لما
 ، منقطع حديث بأنه ، الحديثية الناحية من ونقده ، اإلدالء حديث أورد ، المركز وهو ، السفل وجهة ، المحيط

 ، انقطاع وفيه الترمذي رواه قد] اهللا على لهبط ، بحبل  أحدكم أدلى لو [فحديث ، نفسه الترمذي استغربه وقد
 أي ، مفروض تقدير هذا إن : اهللا رحمه الشيخ قال المعنوية الناحية ومن ، علة فيه الحديثية الناحية من فهو
 قدر ولو ، ذاتي اهللا علو ألن ؛ وذلك ، شيئا اهللا على أحد يدلي أن يمكن ال لكنه ، عليه لوقع اإلدالء وقع لو

 جهة إلى لعاد ، اآلخر الجانب من اخترق ثم ، المركز فبلغ به ُأدلي لو أنه ، محمله فإن ، الحديث هذا ثبوت
  . الفرض هذا تعالى اهللا رحمه الشيخ وسيذكر ، وتعالى سبحانه اهللا إلى فعاد ، العلو

  : متن

قَاَل فَِإنَّه :لَى لَوطَ؛ َأدبلَه َأي فُرِ لَوض َأن نَاكه لَاءإد لَفُرِض َأن نَاكوطًا، هبه وهو كُوني لَاءوطًا إدبهإذَا و 
رقُد َأن اتومتَ السضِ تَحذَا الَْأرهو يرالتَّقْد ،نْتَفم نلَكو تَهفَاِئد انيب اطَةالِْإح لُوالْعو نبٍ، كُلِّ مانذَ جهاو 

وضفْرالْم عتَنمي مقِّنَا فلَا ح رنَقْد ،هلَيفَلَا ع روتَصي َأن ِليدلَا يو روتَصي بِطَ َأنهلَى يع اللَّه ءشَي نلَك اللَّه رقَاد 
 .علَيه هبوطًا حقِّه في يكُون فَلَا إدلَاء، حقِّه في يكُون لَا ولَكن بِحبِل، هنَاك إلَى هنَا من يخْرقَ َأن علَى

 وسط في مر الْحبَل َأن وقَدرنَا مغْرِبِها، إلَى الشَّمسِ مشْرِق من َأو الْقُطْبِ، إلَى الْقُطْبِ من بِحبِل خَرقَ لَو كَما
 منَّا الْيمينِ جانبِ من يخْرقَ َأن من التَّقْديرِ هذَا علَى إلَيه بِالنِّسبة فَرقَ ولَا كُلِّه، ذَِلك علَى قَادر اللَّه فَِإن الَْأرضِ،

 ُلالْحب مر إذَا َأرجلنَا جِهة إلَى رؤوسنا جهة من َأو خَلْفنَا، جِهة إلَى َأمامنَا جِهة من َأو الْيسارِ، جانبِ إلَى
 وبِتَقْديرِ الْمركَزِ، خَرق مع الْآخَرِ، جانبِه إلَى الْمحيط جانبِ من بِالْحبِل خَرقَ قَد تَقْديرٍ كُلِّ فَعلَى بِالَْأرضِ،
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اطَةإح هتضقَب اتومضِ، بِالسالَْأرُل وبي فَالْحالَّذ رقُد قَ َأنَّهخَر الَ بِهالْعَل مصو ،هلَا إلَيى ومسي ءشَي نم ذَِلك 
ةببِالنِّس هإلَي لَاءلَا إدوطًا وبه. 

  : شرح

 علوه ألن ؛ ذلك يسمى فال ، سبحانه الرب جهة من أما ، نفسه العبد جهة من والهبوط باإلدالء التعبير أن أي
 .  اإليصال بذلك المراد ولكن ، ذاتي

  : متن

َأماو ةبنَا بِالنِّسإلَي ا فَِإنتَ منَا تَحلجتٌ َأرقَ رؤوسنا فوق وما لَنَا، تَحا لَنَا، فَومو ِليهإلَى رؤوسنا ناحية من نُد 
ةينَا نَاحلجُل َأرنَتَخَي ابِطٌ، َأنَّهفَِإذَا ه رقُد نَا َأندلَى َأحِل َأدببِح ابِطًا كَانلَى ها عم ،نَاكه نذَا لَكه يرتَقْد عتَنمم 

 الَْأرض ويطْوِي السموات يقْبِض َأنَّه بين كَما وتَعالَى، سبحانَه الْخَاِلق إحاطَة بيان بِه والْمقْصود حقِّنَا، في
ونَحو ا ذَِلكمم يهف انيب هاطَتخْ إحبِالْملُوقَات. 

  : شرح

  : جانبين من الحديث هذا حول الكالم صار إذن

 العلماء به يعل مما ذلك غير أو الغرابة أو باالنقطاع ، الحديثية الناحية من نقده وهو : المتن جانب من -
  . األحاديث

 اهللا إلى يصل أنه ، اإليصال به فالمراد ، صحته فرض على فإنه : المعنوية الموضوعية الناحية من وأما -
 ثم ، األرض مركز بلغ حتى ، االختراق هذا وقع أنه فرضا قُدر فلو ، شيء بكل محيط اهللا ألن ؛ وجل عز

 تعالى اهللا أن المراد فيكون ، بالجميع محيط واهللا ، باألرض محيطة السماوات فإن ، اآلخر الجانب من خرج
  . ملكه عن شيء يخرج ال ، شيء بكل محيط

  : متن

ِلهَأ ذَاوي قَرامِ فذَا تَمه يثدالْح :}وُل هالَْأو رالْآخو رالظَّاهو ناطالْبو وهبِكُلِّ و ءشَي يمل3: الحديد[} ع].  

  : شرح

 هللا ثابتة ، أربعة أسماء هذه ، والمكانية الزمانية اإلحاطة على دلت ، األربعة األسماء تضمنت التي اآلية وهذه
 النبي فسره كما األول أن ؛ وذلك ، الزمانية اإلحاطة على دال االسمان وهذان} واآلخر األول هو {وجل عز

 ، زمانية إحاطة فهذه] شيء بعدك فليس اآلخر وأنت ، شيء قبلك فليس األول أنت اللهم [وسلم عليه اهللا صلى
 بقوله االسمين هذه وسلم عليه هللا صلى النبي فسر حيث ؛ المكانية اإلحاطة على دال} والباطن والظاهر{
  . [شيء دونك فليس الباطن وأنت ، شيء فوقك فليس الظاهر أنت اللهم[

  : متن
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 اللَّه، لْمِع علَى هبطَ بَِأنَّه الْحديث َأهِل بعض وفَسره: قَاَل رواه لَما التِّرمذي فَِإن صحته، تَقْديرِ علَى كُلُّه وهذَا .[
ضعبو ةلُوِليواالتحادية الْح ظُني ي َأنذَا فه يثدا الْحلُّ مدلَى يع ِلهِمِل، قَواطالْب وهو الٌّ َأنَّهح هي بِذَاتكُلِّ ف 
 .ذَِلك ونَحو الَْأمكنَة وجود وجوده وَأن مكَانٍ،

  : شرح

 ، مكان كل في تعالى اهللا أن يزعمون الذين ، الجهمية حلولية : بهم المقصود الحلولية ، يقولون عما اهللا تعالى
 إذ ؛ لنا دليل الحديث هذا : فيقولون ، باألشياء متحد اهللا أن يزعمون الذين ، الصوفية اتحادية هم واالتحادية

 .  عظيما علوا يقولون اعم اهللا تعالى ، شيء بكل متحد اهللا وأن ، مكان كل في اهللا أن يعني

  : متن

 َأنَّه علَى يدلُّ " لَهبطَ بِحبِل َأدلَى لَو: " قَولَه فَِإن ثَابِتًا، كَان إن ذَِلك من شَيء علَى يدلُّ لَا الْحديثَ َأن: والتَّحقيقُ
سي لَيِلي فدلَا الْمي وِل، فبلَا الْحي ولْوِ فلَا الدي ورِ فغَي ،ا ذَِلكَأنَّهي وتَقْتَض َأنَّه نم لْكت ،ةيالنَّاح كَذَِلكو تَْأوِيلُه 

 .الِْإحاطَة علَى دالا يكُون ثُبوته بِتَقْديرِ بْل الْجهمية، تَْأوِيلَات جِنْسِ من الْفَساد، ظَاهر تَْأوِيٌل بِالْعلْمِ

 الْجملَة في إثْباتها في ولَيس والسنَّة، بِالْكتَابِ الْقيامة يوم تَكُون َأنَّها وعلم علَيها، قَادر اللَّه َأن علم قَد حاطَةُوالِْإ
 مقَدمةُ كَان وما عنْه، َأمسكْنَا لَمهنَع وماال نعلم، بما إلَّا نَتَكَلَّم لَا لَكن الشَّرع، ولَا الْعقَْل يخَاِلفُ ما

هِليلشْكُوكًا دا ميهف نْدضِ ععالنَّاسِ، ب كَان قُّهح َأن شُكي ،يهتَّى فح نيتَبي قُّ، لَهِإلَّا الْحكُتْ وسا فَلْيمع لَم لَمعي. 

 التَّقْديرِ، هذَا علَى لَه قَاصدين لَكُنَّا فَعلْنَاه َأنَّا فُرِض ولَو النَّاحية، تلْك إلَى يقْصده دهقَاص فَكَذَِلك هذَا، تَبين وِإذَا
ننَا لَكدقَص لَه دإلَى بِالْقَص لْكت ةالْجِه عتَنمي مقِّنَا؛ فح ِلَأن دالْقَص التَّام ازِمالْج وجِبي طَلَب ودقْصبِ الْمسبِح 

 .الِْإمكَانِ

 علَيها يعاقَب هْل الْفعِل عن الْمجردة النِّية في النَّاسِ تَنَازعِ علَى تَكَلَّمنَا لَما الْموضعِ هذَا غَيرِ في بينَّا قَد وِلهذَا
؟ لَا َأماقَبعنَّا ييب ا َأنةَالِْإرةَ دازِمالْج تُوجِب َل َأنفْعي رِيدا الْمم رقْدي هلَيع نم ،ادرتَى الْممو ْل لَمفْعي هورقْدم لَم 

تَكُن تُهادةً، إرازِمْل جب كُونا، يمه نمو مه َئةيبِس ا فَلَملْهفْعي لَم تُكْتَب ،هلَيع اتَ فَِإنكَهر تْ ِللَّهبكُت نَةٌ لَهسح. 

  شرح

 ، وتعالى سبحانه اهللا وهو ، مقصوده يريد الداعي أن جهة من ، اهللا رحمه الشيخ كالم في المبحث هذا دخول
 ، العلو بطلب ، العلو طريق وهو ، طريق بأقرب اهللا إلى يتوجه فإنه ، النية صادق ، الطلب صادق كان فإذا
 .  [بسيئة هم ومن بحسنة هم من [وحديث ، التام والقصد اإلرادة مسألة في الشيخ خلأد الذي هو فهذا

  : متن

 خَطَرات هم: همانِ الْهم: َأحمد الِْإمام قَاَل كَما الْعزِيزِ، امرَأة وهم السلَام علَيه يوسفَ هم بين الْفَرقُ وقَع وِلهذَا
مهارٍ ورفُ. إصوسفَي هلَيع لَامالس ما همه كَهتَر ِللَّه يبفَُأث ،هلَيع لْكتتْ ومه مارٍ هرلَتْ إصا فَفَعتْ مرقَد هلَيع 
نيِل مصا، تَحهادرم ِإنو ْل لَمصحا يلَه طْلُوبالْم. 
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  : شرح

 عند ، آدم بني نفوس في يقع ما نفسه في وقع ، خَطْرة هم السالم عليه وسفي هم : الهمين بين فرق إذن
 لما عنه تعالى اهللا صرفه ، جازما وقصدا تاما هما يكن لم لما لكنه ، الغريزية الطبيعية والشهوة االستثارة

 بما هامراد تحصيل في سعت فلذلك ، جازما تاما كان وطلبها همها فإن ، المرأة وأما ، ربه برهان رآى
  . مرادها لها يتم لم وإن ، عليه قدرت

 ليس ، فتكلف ، ضربها يريد} بها وهم {، الزنا به تريد : أي} به همت ولقد {المفسرين بعض قول وأما
 اهللا قال ولهذا ، آدم بني نفوس في يقع ما نفسه في وقع آدمي هو بل ، كال ، ضربها يريد أنه بها همه مقصود

 وزجرها تأديبها عن ليصرفه ربه برهان يرى أن حاجة ال الضرب يريد والذي} بهر برهان رأى أن لوال{
 .  والفحشاء السوء عن صرفه الذي هو ، وتقواه خشيته من قلبه في قام ما ربه برهان وإنما ، وعقوبتها

  : متن

يناَلَّذقَالُوا و :اقَبعي ،ةادوا بِالِْإرتَجاح ِلهلَّى بِقَوص اللَّه هلَيع لَّمسانِ الْتَقَى إذَا: " وملسا الْمهِمفَييُل بِسفَالْقَات 
 وفي ، "صاحبِه قَتَْل َأراد إنَّه: " قَاَل الْمقْتُوِل؟ باُل فَما الْقَاتُل هذَا اللَّه، رسوَل يا: قَالُوا " النَّارِ في والْمقْتُوُل

ةايرِو " :كَ إنَّها انرِيصلَى حقَتِْل ع بِهاحذَا ". صفَه ادةً َأرادةً، إرازِمَل جفَعا وم رقْدي ،هلَيع ِإنو لَم رِكدي 
،هطْلُوبم وفَه نْزِلَةبِم َأةرزِيزِ، امتَى الْعفَم كَان دا، الْقَصازِمج لَزِم َل َأنفْعي دا الْقَاصقْ ميرد هلَيع نوِل مصح 

،ودقْصفَِإذَا الْم ا كَانرلَى قَادوِل عصح هودقْصم يمٍ بِطَرِيقتَقسم تَنَعام عم دالْقَص 

التَّام َأن لَهصحي كُوسٍ بِطَرِيقعم نم يدعب. 

 تَوجها إلَّا إلَيه يتَوجهوا أال له قَصدهم وتَمام تَعالَى ِللَّه ودعاِئهِم هِم،ضرورت عنْد الْعباد فعِل في امتَنَع فَلهذَا
 عدالْب من فيه سواه وما. الْقَرِيب الْمستَقيم، الصراطُ ِلَأنَّه الْجِهات؛ ساِئرِ دون الْعلُو إلَى فَيتَوجهوا مستَقيما،

افراِلانْحالطُّوِل وا وم ،يهف عفَم دالْقَص ي التَّامالَّذ واُل هي حاعالد ،ابِداِئِل الْعالسو طَرضالْم عتَنمي َأن هجتَوي 
هإلَى إلَّا إلَي ،لُوالْع عتَنميو َأن هجتَوي هإلَى إلَي ةى، جِهاكَ ُأخْرم عتَنمي َأن ِليدِل يببِطُ بِحهي ،هلَيذَا عذَا، فَهه اَللَّهو 
لَمَأع. 

 الْفطْرة بِتَبديِل لَا وتَقْرِيرِها، الْفطْرة بِتَكْميِل بعثُوا علَيهِم اللَّه صلَواتُ الرسَل فَِإن الشَّرِيعة جِهة من وَأما
 َأو يهودانه فأبوه الفطرة، على يولَد مولُود كُلُّ: " علَيه الْمتَّفَق الْحديث في وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى قَاَل غْييرِها،وتَ

هانرنَصي َأو ،هانسجما يكَم ةُ تُنْتَجهِيمةً الْبهِيمب ،اءعمْل جه ونستُح افيه ن؟ ماءعدج ". 

 الْقَيم الدين ذَِلك اللَّه ِلخَلْق تَبديَل لَا علَيها النَّاس فَطَر الَّتي اللَّه فطْرةَ حنيفًا ِللدينِ وجهك فََأقم{: تَعالَى اللَّه وقَاَل
نلَكو لَا النَّاسِ َأكْثَر ونلَمعتْ ،]30: الروم[} ياءةُ فَجي الشَّرِيعف ةادبالْع اءعالدا وقُ بِمافوةَ، يطْرالْف لَافا بِخم 
هلَيُل علَاِل َأهالض نم ينشْرِكالْم ابِِئينالصو فَةتَفَلْسالْم ،مرِهغَيو موا فَِإنَّهرةَ غَيطْري الْفلْمِ فالْع ةادالِْإرو اجيعم 

 .الْموضعِ هذَا غَيرِ في بسطْنَاه قَد كَما والنَّقِْل، الْعقَْل وخَالَفُوا
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  :  شرح

 .  "تُنتَج "للمجهول مبني دائما الفعل هذا" البهيمة تنتج كما "قوله

 العقل جهة من هو إنما تقدم ما ان إلى إشارة ،" الشريعة جهة من وأما : "التفريع سبيل على الشيخ قول
 أقر ان إلى وانتهى ، الفطرية الناحية ومن ، العقلية الناحية من وبحثها ، المسائل هذه قرر قد فإنه ، والفطرة

 دعا إذا الداعي فإن وبالتالي ، نقطتين بين مسافة أقرب فإنه ، المستقيم الخط هو المقصود إلى للوصول طريق
 الفطرة بتكميل جاؤوا اهللا رسل أن ذلك بعد وبين ، يسرة وال يمنة يلتفت ال ، مباشرة العلو إلى يتجه فإنه ،

 يولد مولود كل [، الحسنة السوية الفطرة على العباد فطر قد تعالى فاهللا ، وتغييرها بتبديلها ال ، وتقريرها
 األنبياء مهمة فتكون ، الفطرة انحراف هو هذا] يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه فأبواه ، الفطرة على
 فهذا ، والسنة الكتاب بنور وترشيدها ، وتقريرها ، وتكميلها ، األصلية الفطرة إلى الناس رد هو ، رسلينوالم

 سيذكر التي األحاديث في كما ، للفطرة موافقة الباب هذا في النصوص جاءت ولهذا ؛ اهللا أنبياء به بعث ما
  . اآلن الشيخ

  : متن

قَدتَ وي ثَبنِ فييححالص نرِ مغَي هجو :إن لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسإذَا: " قَاَل و قَام كُمدإلَى َأح لَاةفَلَا الص 
 ، "قَدمه تَحتَ وَأ يسارِه عن ولَكن ملَكًا، يمينه عن فَِإن يمينه عن ولَا وجهِه، قبَل اللَّه فَِإن وجهِه، قبَل يبصقَن

 ." ثَوبِه في يبصقَ َأن َأذن َأنَّه: " رِواية وفي

 علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي َأخْبر لَما: وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي عن رواه الَّذي الْمشْهورِ، رزِينٍ َأبِي حديث وفي
لَّمسو ا َأنَّهم نسيخلو إال أحد م بِه هبفَقَاَل. ر و لَهزِينٍ َأبفَ: رنَا كَيعسا يوَل يسر اللَّه وهو ،داحو ننَحو 

 ." َأكْبر فَاَللَّه بِه، مخْليا يراه كُلُّكُم اللَّه آيات من آيةٌ الْقَمر هذَا! اللَّه آلَاء في ذَِلك بِمثِْل سُأنَبُئك: " فَقَاَل جميع؟

نملُومِ وعالْم َأن نم هجرِ إلَى تَوالْقَم هخَاطَبإذَا و رقُد َأن هبخَاطلَا ي هجتَوي هإلَّا إلَي هِهجبِو عم هنكَو ،قَهفَو وفَه 
 كَان وِإن لَه، التَّام قَصده مع ويخَاطبه يستَدبِره َأن الْفطْرة في الْممتَنعِ ومن فَوقَه، نهكَو مع بِوجهِه لَه مستَقْبٌِل

نًا، ذَِلككما مِإنَّمُل وفْعي ذَِلك نم سلَي هودقْصم ،تَهخَاطَبا مُل كَمفْعي نم سلَي هودقْصالتَّ مهجشَخْصٍ إلَى و 
 إلَيه، يتَوجه فَِإنَّما الْمانعِ زواِل مع فََأما الْخطَاب، هو ِليسمع غَيره، ويخَاطب بِوجهِه عنْه فَيعرِض بِخطَابِ،

فَكَذَِلك دبإذَا الْع إلَى قَام ،لَاةالص تَقْبُِل فَِإنَّهسي هبر وهو ،قَهفَو وهعدفَي نم لْقَاِئهلَا ت نم هينملَا يو نم ،اِلهمش 
وهعديو نم لُولَا الْع نفِْل، ما السيخاطب أنه قدر إذَا كَم رالْقَم. 

  : شرح

 نهى ، وسلم عليه اهللا صلى لنبيفا ، العلو وبين المقابلة بين منافاة ال أنه يبين ان ، بهذا اهللا رحمه الشيخ أراد
 ينفي ال ، وجهه تلقاء وكونه ، وجهه تلقاء اهللا بأن ذلك وعلل ، وجهه تلقاء الصالة في الرجل يبصق أن

 : تقول ، األفق خط على وبزغت ، الشمس طلعت إذا مثال أنت فها ، العلو تنفي ال المقابلة ألن ؛ العلو صفة
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 القمر وهكذا ، والمقابلة العلو بين منافاة فال ، السماء في هي ذلك ومع ، مرالق أو ، قبالتي أو ، أمامي الشمس
 تنافي ال والعلو فالمواجهة ، بوجهه إليه لتوجه ، يخاطبه أحدا أن قدر أن ولو ، السماء في يكون القمر فإن ،

 جهة من إليه يتوجه أن ودعائه لمناجاته الطريق وأن ، العلو في وبحمده سبحانه اهللا ان على يدل فهذا ، بينهما
 تلقاء المصلي قيبص أن ، وسلم عليه اهللا صلى النبي نهى ذلك فألجل ، شمال عن وال يمين عن ال ، العلو

 قيبص أن الئقا يكن لم ، تقابال أنهما قُدر لو ، اآلدمي مع اآلدمي أن فكما ، األدب خالف ذلك ألن ، وجهه
 .  يكرم نأ أحق فاهللا ، مذموما ذلك وعد ، يديه بين

  : متن

قَدتَ وي ثَبنِ فييححالص قَاَل َأنَّه " :ننْتَهِيلَي امَأقْو نفْعِ عر مارِهصي َأبف لَاةالص لَا َأو جِعتَر هِمإلَي مهارصَأب" ، 
 َأن: سيرِين بنِ محمد عن َأحمد وروى عنْه، منْهِي اءالسم إلَى بصره الْمصلِّي رفْع َأن علَى الْعلَماء واتَّفَقَ
لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسو كَان فَعري هرصي بف لَاةإلَى الص اءمتَّى السَل حَأنْز الَى اللَّهتَع :}قَد َأفْلَح نُونْؤمالْم 
ينالَّذ مي هف هِملَاتص ونع2 ،1: المؤمنون[} خَاش [فَكَان هرصلَا ب اوِزجي عضوم ،هودجذَا سا فَهمتْ ماءج بِه 

 وهو بِالْخُشُوعِ يْؤمر الَّذي الساِئَل الداعي ِلَأن ِللْفطْرة؛ تَكْميلًا الشَّرِيعةُ

 بصرِه وغَض الِْإطْراقُ، حالَه ينَاسب بْل ويسَألُه يدعوه من نَاحية إلَى ينْظُر َأن حالَه سبينَا لَا والسكُوتُ الذُّلُّ
هامَأم. 

سلَيو يلِّي نَهصالْم نفْعِ عر رِهصي بف لَاةا الصدلَى رِل عَأه اتالِْإثْب ينالَّذ قُولُونإنَّ: يلَى هشِ، عرا الْعكَم 
ظُنُّهي ضعاِل بهة، جيمهالْج ة فَِإنيمهالْج مهنْدقَ لَا عفَر نيشِ بررِ الْعقَعرِ، وحالْب يعمفَالْج ،اءوس لَوو كَان 
كَذَِلك لَم نْهي نفْعِ عرِ رصإلَى الْب ةجِه رْؤميو دبِرى، إلَى هُأخْر ِلَأن هذه هذهو نْدة عيمهالْج اءوس. 

 تَقَلُّب نَرى{: تَعالَى قَاَل وقَد الْعبد، َأحواِل ِلجميعِ شَاملًا الْبصرِ رفْعِ عن النَّهي لَكَان كَذَِلك الَْأمر كَان فَلَو َأيضا،
هِكجي واء فم144: البقرة[} الس[، سفَلَي دبى الْعنْهي نفْعِ عر رِهصطْلَقًا، با مِإنَّمو ي نُهِيف قْتي الْوالَّذ رْؤمي 

يهبِالْخُشُوعِ؛ ف ِلَأن رِ خَفْضصالْب نامِ ما الْخُشُوعِ، تَمالَى قَاَل كَما{: تَعخُشَّع مهارصَأب ونجخْري نم اثدالَْأج {
: الشورى[} خَفي طَرف من ينْظُرون الذُّلِّ من خَاشعين علَيها يعرضون وتَراهم{: تَعالَى وقَاَل ،]7: القمر[

45]. 

 السماء إلَى رفْعه بين فَرقَ لَا كَانلَ إلَه، السماء في ولَيس السماء إلَى الْبصرِ رفْعِ عن النَّهي كَان فَلَو َأيضا،
هدريعِ إلَى ومج ،اتالْجِه لَوو كَان هودقْصم ى َأننْهي النَّاس وا َأندتَقعي َأن ي اللَّهف ،اءمالس وا َأودقْصي بِقُلُوبِهِم 

هجإلَى التَّو ،لُوالْع نيلَب ملَه ا ذَِلككَم نيب ماِئر لَهكَامِ سالَْأح .  

  : شرح

 أقوام لينتهين [الصحيحين في الثابت ، وسلم عليه اهللا صلى النبي من النهي هذا أن بهذا تبين ، اهللا بحمد إذن
 عز هللا والخشوع ، األدب كمال منه المقصود أن] أبصارهم إليهم ترجع ال أو ، الصالة في أبصارهم رفع عن

 ما : أنها الصحيح تعريفها في كما الكبيرة ألن ؛ الكبائر من يعد البصر رفع أن به وتبين ، مناجاته حال وجل
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 ألن ؛ فيه يدخل فهذا " براءة أو غضب أو لعن به اقترن أو ، اآلخرة في وعيد أو ، الدنيا في حد عليه ترتب
  .  [إليهم ترجع ال أو [وعيدا فيه

 من رفعوا إذا سيما ال ، السماء إلى بصره يرفع ، يصلي حينما الناس ضبع - ولألسف - نرى ونحن
 فمثل ، السماء إلى ببصره يشخص ثم ، حمده لمن اهللا سمع : قائال ، الركوع من يرفع أحدهم تجد ، الركوع
 .  سجودهم موضع إلى وتصويبها ، أبصارهم بخفض ويؤمرون ، عليهم ينكر هؤالء

 فهمهم ، اهللا رحمه الشيخ ونقض ، السماء في ليس اهللا أن على الحديث بهذا ستدلواي أن ، الجهمية حاول وقد
 ، اإلثبات أهل على رد فيه ليس ، السماء في بصره رفع عن المصلي نهي وأن ، عدة أوجه من هذا الخاطئ

 لعقيدة إبطال هذا أن توهمت والجهمية ، عرشه على مستو سماواته فوق ، وتعالى سبحانه اهللا ان يثبتون الذين
 حال جهته في النظر يحدق أال ، اهللا مع والذل والخشوع األدب كمال من هو بل ، كذلك ليس واألمر ، العلو

 عندهم يكن لم ، ادعته أو الجهمية توهمته كما األمر كان ولو ، األدب كمال مقتضى هو هذا فإن ، مناجاته
 لكان إذن ؛ مكان كل في اهللا أن يزعمون بل ، وجل عز هللا العلو يثبتون ال ألنهم ؛ واألرض السماء بين فرق
 .  األمر هذا في بينة أخرى أوجها اهللا رحمه وذكر ، ممتنع وهذا ، شيء كل عن بصره يغض أن لزاما

  : اهللا رحمه فقال ، المتقدمين السلف سنن على ، متين بكالم الرسالة هذه ختم ثم

  : متن

 فَوقَ اللَّه لَيس َأنَّه فيه يذْكَر واحد حرفٌ الُْأمة سلَف قَوِل في ولَا رسوِله، سنَّة ولَا لَّه،ال كتَابِ في ولَيس فَكَيفَ
 لَه محايث ولَا خَارِجه، ولَا الْعالَمِ داخَل لَا َأنَّه َأو السماء، فَوقَ لَيس َأنَّه َأو الْعرشِ

 النَّفْيِ من الْجهمية يقُولُه ما جميع بْل! الْجِهات؟ ساِئر دون الْعلُو دعاه إذَا الْعبد يقْصد لَا َأنَّه َأو لَه، اينمب ولَا
ونمعزيو قُّ َأنَّهالْح سلَي مهعم فٌ بِهرح نتَابِ مك لَا اللَّهو نَّةس وِلهسلَا ،رل وقَو دَأح نم لَفس ةا، الُْأمهتَأِئمو 

 .  قَوِلهِم نَقيضِ علَى يدلُّ بِما مملُوءةٌ والَْأِئمة السلَف وَأقْواُل والسنَّةُ الْكتَاب بْل

  : شرح

 فوق ليس : يقولون أنهم : وهي ، يةالجهم تدعيها إنما ، منها السلف اهللا رحمه الشيخ برأ التي الجمل هذه كل
 فإن والسلوب، النفي من ذلك وأنواع ، له مباين وال ، له محايث وال ، خارجه وال ، العالم داخل وال ، السماء

 ، بكذا وليس بكذا ليس : المتتابع النفي هذا ، التقرير في السلف طريقة من وال ، القرآن طريقة من ليس هذا
 كلماتهم من وأيضا ، إله السماء فوق ليس أن يحاولون إنما : المبارك ابن قال كما ، العدم إلى يفضي فإنه

 دعاه إذا العبد يقصد بل ، كال : نقول بل ، الجهات سائر دون العلو ، دعاه إذا العبد يقصد ال أنه : الباطلة
 ، إصبعه تُكسر فإنه فعل ومن ، السماء إلى بإصبعه يشير أن يجوز ال : يقولون باطلهم من إنه بل ، العلو
 أو ألف مائة ، يديه بين والناس ، الوداع حجة في ، وسلم عليه اهللا صلى نبينا أن مع ، باهللا والعياذ قالوا هكذا

 السماء إلى إصبعه يرفع] فاشهد اللهم ؟ بلغت هل اللهم ، فاشهد اللهم ، بلغت هل اللهم [يقول كان ، يزيدون
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 العلو له ، وتعالى سبحانه الرب جهة إلى ، العلو جهة إلى يشير ؟ يشير من إلى ، الناس على بها وينكُت
  . المطلق

 فهذا] مؤمنة فإنها أعتقها : [قال ، السماء في : قالت ؟ اهللا أين : لها قال لما ، فطرتها على الجارية وهكذا
  . والسنة الكتاب منطوق هو كما ، الفطرة مقتضى

  : متن

مهو قُولُوني: ظَ إنراه ذَِلك ،ُل، كُفْرفَنَُؤو َأو ،ضلَى نُفَوفَع ِلهِمقَو سي لَيتَابِ فالْك ،نَّةالساِل وَأقْوو لَفالس 
ةالَْأِئمي وذَا فابِ ها إلَّا الْبم هرظَاه ،الْكُفْر سلَيا ويهف نانِ مي الِْإيمذَا فابِ هالْب ءشَي .  

 : رحش

 الكفر والسنة الكتاب ظاهر يكون ان ، المتكلمين هؤالء طريقة على تلزم التي ، الباطلة اللوازم من أن بمعنى 
 يقولوا أن ، ذلك جراء من فيلزمهم ، كفر أنه لخلقه ومباينته ، وجل عز اهللا علو إثبات أن يعتقدون كانوا إذا ،

 ظواهر إن : وقال ، بعضهم القبيح المنكر القول هذاب فاه وقد ، الكفر على تدل ، النصوص ظواهر إن: 
 ، بعضهم بها فاه ،} أفواههم من تخرج كلمة كبرت {، باهللا والعياذ ، الصراح الكفر على تدل والسنة الكتاب

 من بد ال عليه بناء وأنه ، الصراح الكفر على تدل ، والسنة الكتاب ظواهر بأن وادعى ، كتبهم في وحفظت
  : وقالوا ، وأنشدوه سلكوه الذي المسلك وهو ، ضتفوي أو تأويل

 تنزيها ورم أول أو فوضه ،،، التشبيها أوهم نص وكل

 الهدى على الداالن والسنة الكتاب يكون أن وعجبا ، الصراح الكفر على دالة النصوص أن ، قلوبهم في فوقع
 بهذه تأتي حتى ، الشيطان يستزلها ، المريضة العقول هكذا لكن ، ذلك عكس إلى ينقلبان ، والبيان ، والحق

  . السخافات

  : متن

لْبالسي والَّذ ونمعزي قُّ َأنَّهي الْحالَّذ جِبلَى ينِ عْؤمالْم َأو اصخَو يننْؤمالْم هقَادتاع مهنْدع قْ لَمنْطي بِه 
 هو عنْدهم لَيس وورثَتُهم الَْأنْبِياء بِه نَطَقَتْ واَلَّذي والْمرسلين، الَْأنْبِياء ورثَة من َأحد ولَا نَبِي، ولَا رسوٌل،
 .والْباطنِ الظَّاهرِ في ِللْحقِّ مخَاِلفٌ َأنَّه يعلَمون وحذَّاقُهم بْل الظَّاهرِ، في ِللْحقِّ مخَاِلفٌ هو بْل الْحقُّ،

  : شرح

 ، السلوب من ذلك وغير ، تعالى اهللا علو نفي من ، الجمل هذه قرروا الذين ، المتكلمين هؤالء نتحدى ونحن
 أو ، تابع تابع أو تابع أو صاحب عن بأثر أو ، صحيح بحديث أو ، محكمة بآية يأتوا أن ، النفي أي السلوب

 الصحابة عن اآلثار في وال ، السنة في وال الكتاب في هذا من شيء يوجد ال ، يقولون ما يؤيد تابع تابع تابع
 استقوا وإنما ، دعواهم في يسعفهم ما ، المفضلة الثالثة القرون من األئمة كالم في ليس ، وتابعيهم والتابعين
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 وهذه ، النهايات هذه إلى ذلك بهم فأدى ، المنطق واستعملوا ، اليونان كتب عربت لما ، الباطلة المعاني هذه
  . اإلسالم أهل على غريبة ، الحقيقة في هي التي ، الفاسدة لنتائجا

  : متن

نلَك ُؤلَاءه منْهم نم معزي َأن اءالَْأنْبِي لَم منْهكمي وا َأنبخَاطي إلَّا النَّاس لَافقِّ بِخنِ، الْحاطوا الْبسوا فَلَبكَذَبو 
ةلَحصِلم امالْع،قَاُل ةفَي ملَّا: لَهنِ نَطَقُوا فَهاطبِالْب هِماصِلخَو اءيالَْأذْك لَاءالْفُض إن ا كَانم ونَهمعزا يقح .  

  : شرح

 ال ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سنة وهذه ، اهللا كتاب هذا : له وقيل ، بذلك عليه احتُج إذا يقول بعضهم
 ألن ؛ األمور بحقائق ويخاطبوهم العامة يباشروا أن لألنبياء يمكن ال : قالوا ، تزعمون مما ئاشي فيها نجد

 كنتم إن أصحابهم خواص من األذكياء بذلك خاطبوا أفال : لهم فيقال ، ذلك تتحمل وال ، لذلك تتسع ال عقولهم
 .  األمر هذا في جوابا يحيرون فال ؟ صادقين

  : متن

قَدو ملع َأن اصِل خَوسالر ملَى هع اتا الِْإثْبضَأي َأنَّهو قْ لَمنْطبِالنَّفْيِ ي دَأح منْهإلَّا م َأن بكْذلَى يع ،مهدا َأحكَم 
 مخْتَلَقٌ وهذَا بينَهما، كَالزنْجِي وكُنْت يتَحدثَانِ كَانَا بكْرٍ وَأبا وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي إن: عمر عن يقَاُل

ِل بِاتِّفَاقلْمِ، َأهالْع كَذَِلكا وَل منُق نع يلِل عَأهو هتيب :َأن مهنْدا علْمنًا عاطخَاِلفُ بي ري الظَّاهالَّذ نْدورِ عهمج 
ةالُْأم. 

قَدتَ وي ثَبف احِالصا حرِهغَيو نع يلع يضر اللَّه نْهع َأنَّه لَم كُني مهنْدع نم لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسو رس 
سلَي نْدلَا النَّاسِ، عو تَابك كْتُوبا إلَّا مم ي كَانف ،يفَةحا الصيهفاتُ،: ويكَاك الدقْتََل وأال يراألس وفي ملسم 

 .بِكَافرِ

  : شرح

 بين ديننا ، مبذول وشيء مكنون شيء ديننا في ليس ، وباطن ظاهر ديننا في ليس ، الحق هو هذا ! هللا الحمد
 أحد يتوارثه ، مغيب شيء الشرع في وليس ، أحد دون أحدا وسلم عليه اهللا صلى النبي يخص لم ، ظاهر
 بكر وأبو وسلم عليه اهللا صلى النبي كان "عنه اهللا رضي عمر إلى المنسوب لمرويا الحديث وهذا ، أحد دون

 باطل هذا ، والرموز األسرار من عندهما لما يقوالن ماذا أدري ال : أي" بينهما كالزنجي وكنت ، يتحدثان
 ، عليه يطلع ال باطنا علما ثم ان ليزعموا ؛ ونسبوه ، الزنادقة ألقاه وإنما ، له أصل ال ، موضوع مختلق
 عندهم أن ، بيته أهل وعن عنه نفى ، عنه اهللا رضي عليا فإن ، عنه اهللا رضي علي إلى ينسب ما وكذلك

 مسلم يقتل وأال األسير وفكاك الديات مقادير من شيء فيها : الصحيفة عن وقال ، الظاهر يخالف باطنا علما
  . ذلك ونحو ، بكافر

  : متن
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ثُم إنَّه نم علُومِالْم َأن نم لَهعج ا اللَّهيادلِّغًا هبانِ مسبِل بِيربِينٍ، عإذَا م لَا كَان تَكَلَّما إلَّا قَطُّ يخَاِلفُ بِمقَّ يالْح 
ناطالْب ،ييققالْح ولَاِل إلَى فَهِليسِ الضالتَّدو بَأقْر نْهى إلَى مدانِ، الْهيالْبطُ وسبو دالر هِملَيع لَه عضوم رغَي 

  . هذَا

  : شرح

 في مفيد مسلك واللوازم ،" اللوازم "يسمى الحجاج في بلغ ومن اإلخوات ايتها ويا اإلخوان أيها يا المسلك هذا
 ، فاسد هقول على يترتب ما أن أثبتّ فإذا ، فساد من كالمه على يترتب بما خصمك تلزم أن وهو ، النقاش

 إما : أمرين أحد فأمامه ، وكذا وكذا كذا كالمك من يلزم : قيل فإذا ، الملزوم فساد على يدل الالزم فساد فإن
 .  مقالته أصل من يتنصل أن ذلك من فيلزم ، منه يبرأ أن وإما ، األصل فساد على ذلك فيدل ، به يلتزم أن

  : متن

 وهو بعضا، بعضه يصدقُ حقٌّ كُلُّه وغَيرِه الْبابِ هذَا في وسلَّم علَيه اللَّه ىصلَّ النَّبِي عن جاء ما أن والمقصود
 الصرِيح، الْعقَْل يخَاِلفُ لَا الصحيحة، والقصود الصرِيحة، الْعقُوِل من فيهِم جعَل وما الْخَلَاِئق، ِلفطْرة موافقٌ

 وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل عن الثَّابِتَ الصحيح النَّقَْل ولَا الْمستَقيمةَ، الْفطْرةَ ولَا الصحيح، الْقَصد اولَ

 من ظَنَّه شَيًئا اعتَقَد َأو علَيه، دلَّي لَم ما منْه فَهِم َأو النُّقُوِل، من بِباطِل صدقَ من: تَعارضها يظُن وِإنَّما
اتيقْلالْع وهو نالجهليات، م َأو نم الْكُشُوفَات وهو نالكسوفات م إن كَان ا ذَِلكارِضعنْقُوِل ميحٍ ِلمحِإلَّا صو 
ضارقِْل عرِيحِ، بِالْعالص َأو يحِ، الْكَشْفحا الصم ينْقُولًا ظُنُّهم نع لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع ،لَّمسو كُونيا وبكَذ 

،هلَيع ا َأوم ظُنُّها لَفْظًا ياللَى دع ءلَا شَيو كُونا يالد ،هلَيا عكَم وهي ذَكَرف ِلهلَّى قَوص اللَّه هلَيع لَّمسو " :رجالْح 
 حيثُ " يمينه وقَبَل اللَّه صافح فكأنما وقبل اهللا صافَح فَكََأنَّما وقَبلَه صافَحه فَمن الَْأرضِ، في اللَّه يمين لَْأسودا

 علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي عن ثَابِتًا اللَّفْظُ هذَا كَان لَو - منْهم غَلَطٌ وهذَا التَّْأوِيِل إلَى يحتَاج وَأمثَالَه هذَا َأن ظَنُّوا
لَّمسو  - ذَا فَِإناللَّفْظَ ه رِيحي صف َأن رجالْح سلَي وه نم فَاتص قَاَل إذْ اللَّه :}وه ينمي ي اللَّهضِ فالَْأر {

هيدضِ فَتَقْيلُّ بِالَْأردلَى يع َأنَّه لَيس وه هدلَى يع فَلَا الِْإطْلَاق كُوني دةَ الْيييققالْح لُهقَوو} نفَم هافَحص لَهقَبا وفَكََأنَّم 
افَحص َل اللَّهقَبو ينَهمي {رِيحي صف َأن هحافصم لَهقَبمو سا لَيحافصم لَا ِللَّهلًا وقَبم م؛ِليهين ِلَأن هشَبالْم سلَي وه 
هشَبالْم ،بِه قَدَأتَى و ِلها: " بِقَوفَكََأنَّم" ، يهةٌ ورِيحي صف ،ِإذَا التَّشْبِيهو ا اللَّفْظُ كَانرِيحي صف َل َأنَّهعج نْزِلَةبِم 
 .الْمبِينِ ِللْكَذبِ قَاِئلًا الْيمينِ حقيقَةُ َأنَّه ظَاهره َأن عتَقَدا من كَان الْيمينِ نَفْس َأنَّه لَا الْيمينِ،

  : شرح

 مسألة هذه أن يظن من منهم ، الناس مختلف من ويقع الخطأ يجري كيف ، الخطأ موارد يبين أن الشيخ أراد
 أن يظن من ومنهم ، يحصح غير وهو صحيح النقل هذا أن يظن من ومنهم ، للعقل مخالفة وهي ، عقلية
 المشهور المثال بهذا مثل وقد ، اللبس عنها ينشأ التي الخطأ موارد هي فهذه ، ذلك خالف ومعناه ، كذا معناه

 مختلف الحديث ها ،" يمينه وقبل اهللا صافح فكأنما صافحه أو قبله فمن ، األرض في اهللا يمين األسود الحجر"
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 ثم ، عنهما اهللا رضي عباس ابن على موقوفا صح ربما وإنما ، فوعامر يثبت ال أنه : والصحيح ، صحته في
 ، هؤالء ذهن إلى تبادر الذي الوهم امتناع على يدل ما ، ولفظه الحديث ذات في فإن ، صحته فرض على
 اهللا يمين "الحديث في قال قد إنه ثم ، به المشبه غير المشبه أن المعلوم ومن ، به ومشبها مشبها جعل قد فإنه
 هي التي يمينه ليس أنه على دليال ، األرض في تقييده فصار ، السماء في اهللا أن المعلوم ومن" األرض في

 جهة من ُأتي فإنما ، ظاهره من خاطئا فهم اعتقد من أن ذلك من فيتبين ، النصوص بها جاءت التي صفته
 .  فهمه فساد

  : متن

 َأن تَبين قَد التَّاسعِ، الْفَلَك غَير َأو التَّاسع الْفَلَك هو كَان سواء الشَّكِْل، كُري عرشُالْ يكُون َأن بِتَقْديرِ كُلُّه فَهذَا
هطْحس وقْفُ هس ،خْلُوقَاتالْم وهاِلي وا الْعهلَيع نيعِ ممبِ، جانوالْج َأنَّهلَا و وزجي َأن كُوني ءا شَيمي مف 
اءمضِ السالَْأرو ،قَهفَو َأنو دا إلَى الْقَاصقَ مشِ فَورذَا الْعيرِ بِها التَّقْدإنَّم دقْصإلَى ي ،لُولَا الْع وزجي يف ةطْرالْف 

 كَونه مع بِوجهِه يستَقْبِلُه َأيضا هو بْل الستِّ، هجِهات من ُأخْرى جِهةٌ يقْصد َأن قَصده تَمامِ مع الشِّرعة في ولَا
 إذَا هذَا مثَْل َأن وبين الَْأعلَى الْمثَُل وِللَّه بِالْقَمرِ الْمثَِل من مثَلًا وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي ضربه كَما منْه، َأعلَى
ازج رِ يفالْقَم وهةٌ وآي نم اتآي الَى اللَّهلَى فَالْخَاِلقُ تَعَأع ظَمَأعو. 

 من الْعالَمِ فَوقَ هو بْل الشَّكِْل، كُري لَيس الْعرشَ َأن قُدر إذَا وَأما

ةي الْجِهالَّت يه هجضِ، والَْأر َأنَّهقَ وفَو الَْأفْلَاك ،ةيا الْكُركَم َأن هجضِ والَْأر وعضوقَ ِللَْأنَامِ الْمفَو فصن 
 فَعلَى الشَّكِْل، كُري ولَيس سواه ما فَوقَ الْعرشَ َأن فيها يقَدر الَّتي الْمقَاديرِ من ذَِلك غَيرِ َأو الْكُري، الَْأرضِ

 .الْجِهات من ذَِلك غَيرِ إلَى لَا الْعلُو إلَى إلَّا اللَّه إلَى نَتَوجه لَا تَقْديرٍ كُلِّ

فَقَد رظَه لَى َأنَّهيرٍ كُلِّ علَا تَقْد وزجي َأن كُوني هجإلَى التَّو إلَى إلَّا اللَّه ،لُوالْع عم هنلَى كَوع هشرنًا عايبم 
 فَوقَها َأنَّه ذَِلك مع قُدر َأو قَبضته في كَانَتْ إذَا بِها يحيطُ كَما بِالْمخْلُوقَات محيطٌ َأنَّه ذَِلك مع قُدر وسواء قه،ِلخَلْ
نرِ مغَي ا َأنهقْبِضيطَ يحيا، وبِه ولَى فَهنِ عييرالتَّقْد كُونا يقَهفَو نًامايا، بلَه فَقَد نيتَب لَى َأنَّهذَا عيرِ هي التَّقْدف 

لَى الْخَاِلقعذَا ويرِ هي التَّقْدشِ، فرلَا الْع ملْزي ءشَي نذُورِ محالتَّنَاقُضِ، الْمذَا وهزِيُل وكُلَّ ي ،ةها شُبِإنَّمتَنْشَُأ و 
 .فَاسدينِ ينِاعتقَاد في الشُّبهةُ

 كُريا كَان إذَا َأنَّه يعتَقد ثُم كُريا، اللَّه يكُون َأن وجب فَوقَه، واَللَّه كُريا كَان إذَا الْعرشَ َأن يظَن َأن: َأحدهما
حصفَي هجا إلَى التَّوم وه يكُر عِ كَالْفَلَكالتَّاس نيعِ ممج ،اتكُلٌّ الْجِهو ننِ مذَينِ هيقَادتلَاٌل، خَطٌَأ اِلاعضو فَِإن 

اللَّه عم هنقَ كَوشِ، فَورالْع عمِل والْقَو شَ بَِأنرالْع يكُر اءوس كَان وه عالتَّاس َأو هرلَا غَي وزجي َأن ظَني َأنَّه 
 عما وتَعالَى سبحانَه صفَاتها في ولَا َأقْدارِها، في لَها مشَابِه َأنَّه يظَن َأن يجوز لَا كَما َأشْكَاِلها، في ِللَْأفْلَاك ابِهمشَ

 في الْفَلَك داخِل منْزِلَة بِعنْده الْمخْلُوقَاتُ تَكُون نَأ من وَأكْبر َأعظَم َأنَّه تَبين قَد بْل كَبِيرا علُوا الظَّاِلمون يقُوُل
،ا الْفَلَكِإنَّهو هنْدع غَرَأص نم ةصمالْح الْفَلْفَلَةوِ ونَحو ي ذَِلكف دنَا، يدةُ كَانَتْ فَِإذَا َأحصمالْح ْل. الْفَلْفَلَةُ َأوب 
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مهري الدالدو،نَار ةُ َأوي الْكُرالَّت بلْعا يبِه انيبالص ونَحو ،ي ذَِلكف دانِ يالِْإنْس َأو تَهتَح وِ َأونَح ،ْل ذَِلكه روتَصي 
 َأعظَم الَْأعلَى الْمثَُل وِللَّه واَللَّه فَلَك؟كَالْ الِْإنْسان يكُون َأن بِه وِإحاطَتَه ذَِلك علَى الِْإنْسانِ علُو استَشْعر إذَا عاقٌل

نم َأن ظُني ذَِلك ،ا بِهِإنَّمو ظُنُّهي ينا {الَّذموا ورقَد قَّ اللَّهح رِهقَد ضالَْأرا ويعمج تُهضقَب موي ةاميالْق 
 .[67: الزمر[} يشْرِكُون عما وتَعالَى حانَهسب بِيمينه مطْوِياتٌ والسماواتُ

كَذَِلكو مهقَادتي اعالثَّان :وهو ا َأنم فَلَكًا كَان فَِإنَّه حصي هجالتَّو هإلَي نم اتتِّ الْجِهخَطٌَأ الس ِل بِاتِّفَاققِْل، َأهالْع 
ينالَّذ ونلَمعَئةَ، ييُل الْهَأهقِْل والْع ينالَّذ ونلَمعي َأن دالْقَص ازِمالْج وجِبَل يعف ودقْصاإلمكان بحسب الْم. 

 الْعلُو، إلَى إلَّا يهإلَ الْقُلُوب تَتَوجه َأن يجوز لَا وَأنَّه والشَّرعِ، الْعقِْل في خَطٌَأ الْمقَدمتَينِ من واحد كُلَّ َأن تَبين لقد
 غَيره، َأو التَّاسع الْفَلَك هو الْعرشُ كَان سواء التَّقْديرات من يفْرض تَقْديرٍ كُلِّ علَى الْجِهات من غَيرِه إلَى لَا

اءوس يطًا كَانحم بِالْفَلَك يالشَّكِْل كُر َأو كَان قَهفَو نرِ مغَي َأن كُونا، ييكُر اءوس الْخَاِلقُ كَان انَهحبيطًا سحم 
خْلُوقَاتا بِالْميطُ كَمحا يي بِهف ،هتضقَب َأو ا كَانقَهفَو نم ةجِه لُونَّا الْعرؤوسنا، تلي التي م وند ةى الْجِهالُْأخْر. 

 الْعلُو بِقَصد نَدعوه إنَّما دعونَاه، إذَا تَعالَى اللَّه وكَان باطلَةً، السَؤاِل مقَدمتَي من كُلٌّ كَان ض،فُرِ تَقْديرٍ َأي فَعلَى
وند ،رِها غَينَا كَمرلَى فُطع ذَِلك. 

 .أعلم واهللا ،متَعددة وجوه من السَؤاِل عن الْجواب يظْهر وبِهذَا

  : شرح

  : جهتين من هو إنما الضالل منشأ أن ، اهللا رحمه الشيخ بين

 ال فإنه ، فاسد وفهم باطل وهذا ، كريا يكون أن تقتضي بالمخلوقات تعالى اهللا إحاطة أن اعتقاد جهة من إما -
 وهذه ، الكرية لوقاتالمخ هذه بل ، كذلك يكون أن من وأجل وأعظم أعلى تعالى اهللا فإن ، منه ذلك يلزم

 بخلقه تعالى اهللا إحاطة وبين الكرية هذه بين تالزم فال وبالتالي ، أحدنا كف في كالخردلة ، المستديرة األفالك

.  

 يمكن ال فإنه ، أيضا باطل وهذا ، الست الجهات جميع من إليه التوجه يصح بأنه اعتقادهم : فهو الثاني وأما -
 .  الطرق أقرب ألنه ؛ العلو جهة وهو ، طريق أقرب من إليه يتوجه أن إال

 الكتاب عليه دل ما وأن ، جليلة شريفة مسألة العلو مسألة أن لنا وتبين ، الرسالة هذه على الكالم تم وبهذا
 وإنما ، والمتكلمون المتفلسفة أثاره الذي اللغط إلى الحاجة دون ، مباشرة المقصود إلى وصل قد ، والسنة

 نص على اإلنسان اعتماد أن ، الفاسدة والتوهمات ، النزاع من هؤالء أحدثه ما هو ، لمباحثاتا هذه إلى ألجأ
 هو ، وقهره صفاته في علوه كما ، ذاته في مطلقا علوا وتعالى سبحانه الرب علو إثبات في ، والسنة الكتاب

 .  وتعالى سبحانه الرب على القلب ويجمع ، القلب من العبودية يستنبط الذي

 أودية في متفرقة قلوبنا يجعل وأال ، إليه الوجه وإسالم ، وطاعته محبته على قلوبنا يجمع أن تعالى اهللا سألفن
 .  الدنيا

 .  أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى هذا
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