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ــنــا علــى نبيِّ  مَ وســلَّ  ى هللاُ ، وصــلَّ العــاملنيَ  ربِّ  �ِ  احلمــدُ بســِم ِهللا الــرَّمحِن الــرَّحيِم، القــارئ:   هِ ، وعلــى آلِــدٍ حممَّ

ـــُن القـــيِِّم أمجعـــنيَ  هِ وصـــحبِ  ـــافيِة يف االنتصـــاِر للفرقـــِة  -رمحَـــُه هللاُ تعـــاىل-. قـــاَل اإلمـــاُم اب يف "الكافيـــِة الشَّ

  النَّاجيِة":

  فصٌل:

  قصانِ النُّ  عن موجبِ  هُ سبحانَ     هُ ها تنزيهُ عشرِ  هذا و�منُ 

  ك؟امن عشر عندَ الثَّ  وعُ هذا هو النَّ الشيخ: 

  أحسَن هللاُ إليكَ  ،نعمالقارئ: 

واحــد وعشــرين  تْ بلَغــ أنــواعٌ  العلــوِّ  ةَ أدلَّــ فيمــا مضــى أنَّ  ه قــدَّمَ ، فإنَّــالعلــوِّ  ةِ أدلَّــ امن عشــر مــن أنــواعِ الثَّــالشــيخ: 

 ةَ أدلـَّ فـإنَّ  العلـوِّ  ةِ أدلـَّ امن عشـر مـن أنـواعِ الثـَّ وعُ ، وهـذا هـو النَّـالبديهِ  ظمِ ها يف هذا النَّ رُ ها ويقرِّ يعرضُ  ا، وصارَ نوعً 

ه ه �نـَّ، إخبـارُ ه العلـيُّ ه �نـَّ: إخبـارُ مَ ، فمـن ذلـك كمـا تقـدَّ لـه أفـرادٌ  نـوعٍ  ا، كـلُّ جـد�  ها فكثـريةٌ ا أفرادُ وأمَّ  أنواعٌ  العلوِّ 

ة أدلَّــ  مــن أنــواعِ مــثًال  ...،، ومــنه وتعــاىل، هــذه أنــواعٌ ســبحانَ  شــيءٍ  كــلِّ   ه فــوقَ ه �نَّــ، إخبــارُ اســتوى علــى العــرشِ 

، ة العلــوِّ أدلـَّ مـن أنــواعِ  هـا أنــواعٌ ه كلُّ ه سـبحانَ بنزولِــ ة مــن اإلخبـارِ نَّ يف السُّـ ، ومــا جـاءَ الكتـابِ  ه �نــزالِ إخبـارُ  العلـوِّ 

  امن عشر.وهذا هو الثَّ 

  القارئ:

  قصانِ النُّ  عن موجبِ  هُ سبحانَ          هُ ها تنزيهُ عشرِ  هذا و�منُ 

  لطانِ ذو السُّ  هللاُ  جلَّ  شبيهِ والتَّ     مثيلِ التَّ  وموجبِ  وعن العيوبِ 

  �نِ  شريكُ  لهُ  يكونَ  عن أنْ            هُ سبحانَ  هُ نفسَ  هَ نزَّ  ولذاكَ 

، عــن نقــصٍ  نفســه عــن كــلِّ  هســبحانَ  هُ تنزيُهــ :ة العلــوِّ أدلـَّـ : مــن أنــواعِ يقــولُ  ، يف هــذا الفصــلِ أكــربُ  هللاُ الشــيخ: 

عليهـا  وميـرُّ  مِ القـيِّ  ها ابـنُ ، وعـن وعـن أشـياء سـيذكرُ غـوبِ ، وعن اللَّ عيبٍ  وعن كلِّ  والولدِ  احبةِ وعن الصَّ  ركاءِ الشُّ 

عيبًـا  علـى العـرشِ  واالسـتواءُ  العلـوُّ  ه لـو كـانَ : إنـَّينتهـي يقـولُ  العلـوِّ  ا علـى نفـاةِ ، وينتهـي أخـريًا رد� يف هذا الفصلِ 

علـى  ، مسـتوٍ شـيءٍ  كـلِّ   ه تعاىل فوقَ على أنَّ  ا يدلُّ ه به ممَّ نفسَ  ووصفَ ه ه تعاىل لنفسِ ه عنه، ال، بل أثبتَ نفسَ  لنزَّهَ 

 احبة والولـدِ ه عـن الصَّـنفسَ  هَ ه كما نزَّ نفسَ  هَ ا لنزَّ عيبً  املفرتون واجلاهلون لو كانَ  كما يقولُ   ذلكَ  ، فلو كانَ العرشِ 

  ريك.بيه والشَّ والشَّ 
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  القارئ:

  �نِ  شريكٌ  لهُ  يكونَ  عن أنْ      هُ سبحانَ  هُ نفسَ  هَ نزَّ  ولذاكَ 

ـلنفِسـ مـن هللاِ  ، هـذا تنزيـهٌ �ِ  هذا تنزيهٌ ]، ٢٣[احلشر: ُيْشرُِكوَن} َعمَّا ا�َِّ  {ُسْبَحانَ نعم الشيخ:  ركاء، ال ه عـن الشُّ

 لـه شـريكٌ  يكـونَ  عـن أنْ  هُ نفسَ  ه، نزَّهَ وصفاتِ   من أمسائِهِ ته وال يف شيءٍ ته وإهليَّ له سبحانه وتعاىل يف ربوبيَّ  شريكَ 

  ه.له سبحانَ  فال شريكَ 

  

  القارئ:

  ذي �تانِ  عن إفكِ  هُ سبحانَ    يف الورى  ظهريٌ  لهُ  يكونَ  أو أنْ 

ُهمْ  لَـهُ  {َوَمـاه تعـاىل: كمـا يف قولِـ  مـن اخللــقِ  لـه ظهـريٌ  يكـونَ  ه أنْ نفَسـ هَ نـزَّ  كـذلكَ الشـيخ:  مـا لــه ] ٢٢[سـبأ:} ِمـنـْ

ُهمْ  َلهُ  {َما: من معبود املشركني  الـَِّذينَ  اْدُعـوا {قُـلِ سـبأ:  سـورةِ  لـه، يف آيـةِ  فـال شـريكَ  ،]٢٢[سـبأ: َظِهـٍري} ِمـنْ  ِمنـْ

ــَماَواتِ  ِيف  َذرَّةٍ  ِمثْـَقــالَ  َميِْلُكــونَ  َال  ا�َِّ  ُدونِ  ِمــنْ  َزَعْمــُتمْ  ُهمْ  لَــهُ  َوَمــا ِشــْركٍ  ِمــنْ  ِفيِهَمــا َهلـُـمْ  َوَمــا اْألَْرضِ  ِيف  َوَال  السَّ  ِمــنـْ

إىل  ذي حيتـاجُ هـو الـَّ القـدرةِ  حمـدودُ  ،القـدرةِ   ضـعيفُ إالَّ  إىل املعـنيِ  ، فـال حيتـاجُ أي: معنيٍ  ،]٢٢[سبأ: َظِهٍري} ِمنْ 

، ال هــذا اخللــقِ  مــن شــأنِ  ه علــى شــيءٍ إىل مــن يعيُنــ فــال حيتــاجُ  ةِ القــوَّ  كامــلُ   القــدرةِ  تعــاىل كامــلُ  ه، وهللاُ مــن يعيُنــ

  .شيءٍ  على كلِّ  القادرُ  العليمُ  قُ فهو اخلالَّ  من شاءَ  هم أو هدايةِ ه يف َرْزِقهم أو خلقِ إىل من يعينُ  ه، ال حيتاجُ يعينُ 

  القارئ:

  وهوانِ  ةٍ أو ذلَّ  ن حاجةٍ مِ      هُ سبحانَ  هُ خلقَ  يويلَ  أو أنْ 

َوُقِل اْحلَْمُد �َِِّ الَِّذي ملَْ يـَتَِّخْذ َولَـًدا َوملَْ {، كما يف قوله: لِّ من الذُّ  له ويلٌّ  يكونَ  ه على أنْ نفسَ  أيًضا نزَّهَ الشيخ: 

ُْه َتْكبِـريًا  لــه ويلٌّ  ه أن يكـونَ نفَســ هَ فنـزَّ ]، ١١١[اإلسـراء: }َيُكـْن لَـُه َشــرِيٌك ِيف اْلُمْلـِك َوملَْ َيُكـْن لَــُه َوِيلٌّ ِمـَن الـذُّلِّ وََكــربِّ

  لـه أو حلاجـةٍ ه ذال� مـن خلِقـ لـه ويلٌّ  لـيسَ  ليلُ ال الـذَّ  فهـو العزيـزُ  ه فهو العزيـزُ تلحقُ  ةٍ ه لذلَّ ه لذلِّ يواليَ  �نْ  لِّ من الذُّ 

 مـن سـورةِ  األخـريةِ  إىل اآل�تِ  ، يشـريُ لِّ من الـذُّ  له ويلٌّ  ، فليسَ ةٍ به من ذلَّ  زُ أو يتعزَّ  ةٍ به من قلَّ  رُ به يتكثـَّ  زٍ أو لتعزُّ 

  اإلسراءِ 

  القارئ: 

  انِ املنَّ  الواحدِ   �ذنِ إالَّ       شافعٌ أصًال  لديهِ  يكونَ  أو أنْ 

 ِإالَّ  ِعْنـــَدهُ  َيْشـــَفعُ  الـَّـِذي َذا {َمـــنْ يف القـــرآن:  ه كثــريٌ  �ذنِـــإالَّ  ه أحـــدٌ عنــدَ  يشـــفعَ  ه تعـــاىل علــى أنْ تنزيُهـــالشــيخ: 

ُ لَِمْن َيَشـاءُ {]، ٢٥٥[البقـرة: �ِِْذنِِه} ًئا ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َأْن َ�َْذَن ا�َّ  وََكْم ِمْن َمَلٍك ِيف السََّماَواِت َال تـُْغِين َشَفاَعتُـُهْم َشيـْ
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  ه يف آ�تٍ تعـاىل نفَســ هللاُ  هَ ه فنـزَّ  �ذنِــه إالَّ عنـدَ  فاعةَ الشَّـ أحـدٌ  ال ميلــكُ  فاعةَ الشَّـ وال ميلـكُ ]، ٢٦[الـنجم:} َويـَْرَضـى

  ه، أعد البيتَ  �ذنِ إالَّ  ه أحدٌ عندَ  عن أن يشفعَ  كثريةٍ 

  القارئ: 

  انِ املنَّ  الواحدِ   �ذنِ إالَّ       شافعٌ أصًال  لديهِ  يكونَ  أو أنْ 

  وتعاىل هُ سبحانَ الشيخ: 

  القارئ: 

  مها نسبانِ  عن ولدٍ  وكذاكَ       عن والدٍ  هُ نفسَ  هَ نزَّ  وكذاكَ 

ومل  فهـو مل يلـدْ  والولـدِ  ه عـن الوالـدِ نفَسـ هَ نـزَّ ]، ٣[اإلخـالص: يُولَـْد} َوملَْ  يَلِـدْ  {ملَْ : اإلخـالصِ  كما يف سورةِ الشيخ: 

لـه   تعـاىل مل يكـنْ  ، وهللاُ هِ ولدِ  نظريُ  والوالدُ  هِ والدِ  نظريُ  ، فالولدُ تقتضي املشا�ةَ  الوالدةَ  ه وتعاىل، ألنَّ سبحانَ  دْ ولَ يُ 

  .اإلخالصِ  فهذه سورةُ } يُوَلدْ  َوملَْ  يَِلدْ  ملَْ { ا أحد،كفوً 

  القارئ: 

  مداين يكونُ  عن كفؤٍ  وكذاكَ      عن زوجةٍ  هُ نفسَ  هَ نزَّ  وكذاكَ 

لـه وال  ؤَ فهـو تعـاىل ال كُفـ ]،٢٢[البقـرة: أَنْـَداًدا} �َِِّ  َجتَْعلُـوا {فَـَال ]، ٤[اإلخـالص: َأَحـٌد} ُكُفًوا  َلهُ  َيُكنْ  {َوملَْ الشيخ: 

ــُه َولَــٌد َوملَْ َتُكــْن لَــُه َصــاِحَبةٌ {لــه  لــه وال صــاحبةَ  لــه وال مســيَّ  نــدَّ   أهــلِ  مــؤمنُ  وقــالَ ]، ١٠١[األنعــام: }َأىنَّ َيُكــوُن َل

  ]٣[اجلن:} َوأَنَُّه تـََعاَىل َجدُّ َربَِّنا َما اختَََّذ َصاِحَبًة َوَال َوَلًدا{: اجلنِّ 

  القارئ: 

  اإلنسانِ  خباطرِ  ورَ دكي ال ي     لْ ا مل يقعمَّ  نزيهُ ولقد أتى التَّ 

 مــن افــرتى علــى هللاِ  يف ذمِّ  ، وهــذا مــا وردَ عليــه مــا مل يقـلْ  أحــدٌ  ه عـن أن يقــولَ نفَســ ه نــزَّهَ ه يعــين أنَّــكأنـَّالشــيخ: 

ه تنزيَهـ نُ يف القرآن، فهـذا يتضـمَّ  } كثريٌ َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن اْفَرتَى َعَلى ا�َِّ َكِذ�ً {: ما مل يقلْ  على هللاِ  الكذب وقالَ 

، مُ مــا مل حيــرِّ  يف ذلــك حتــرميُ  ه ســبحانه وتعــاىل، ويــدخلُ إليــه مــا مل يقْلــ ضــافَ إليــه ويُ  بَ نَســويُ  قــالَ يُ  تعــاىل عــن أنْ 

  ، أعد البيتعلى هللاِ  الكذبِ  يف افرتاءِ  هذا داخلٌ  فكلُّ  ما حيلُّ  وحتليلُ 

  القارئ: 

  ورَ دكي ال ي      لْ قَ ا مل يُـ عمَّ  نزيهُ ولقد أتى التَّ 

  هكأنَّ   ،لْ قا مل يَ عمَّ الشيخ: 

  ؟لْ قَ يُـ ال، القارئ: 
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  لقيَ ه كأنَّ الشيخ: 

  [....]طالب: 

  كم بفتح الياء؟عندَ الشيخ: 

  لقيُ طالب: 

  ل!فيه �مُّ  ل! ما أدري وهللاِ قَ يُـ الشيخ: 

  حنن بفتحهاطالب: 

  بفتح الياء؟الشيخ: 

  نعمطالب: 

ه نفَسـ هَ ، ال، نـزَّ للمجهـولِ  " هـذا مبـينٌّ لْ َقـمـا مل يُـ ، "هُ لْ قا مل يَ عمَّ ه تعاىل "، تنزيهُ لْ قُ مل يَـ ا عمَّ " ،هذا أظهرُ الشيخ: 

 مـن الكـذبِ  ، يكـونُ فيمـا مل يقـلْ  هللاُ  ه، قـالَ فيمـا مل يقْلـ قال قـال هللاُ ، كأن يُ الكذبِ  ه وهذا هو افرتاءُ ا مل يقلْ عمَّ 

علـى هللا،  سـول وهـذا كـذبٌ علـى الرَّ  فهـذا كـذبٌ  وهـو مل يقـلْ  هللاِ  رسولُ  قالَ  سولِ على الرَّ  على هللا، كمن يقولُ 

ــنفَســ هَ نــزَّ  فــا�ُ  ــا َتِصــُف أَْلِســنَـُتُكُم اْلَكــِذَب َهــَذا َحــَالٌل { ،وال تقولــوا علــى الكــذبِ ، ا مل يَقــلْ ه عمَّ َوَال تـَُقولُــوا لَِم

 " يعــين هللاُ ، "هــذا حــاللٌ هُ َمــحرَّ  " أي: هللاُ : "هــذا حــرامٌ القائــلِ  فيــه قــولُ  هــذا يــدخلُ ]، ١١٦[النحــل: }َوَهــَذا َحــرَامٌ 

  ه وتعاىل.سبحانَ  ه: فيما مل يقلْ يف قولِ  ه داخلٌ ه، كلُّ أحلَّ 

  القارئ: 

  اإلنسانِ  خباطرِ  يدورَ  ال كي     يقلْ  مل عمَّا التَّنزيهُ  أتى ولقد

  ن إنسانِ مِ  قطُّ  إليهِ  ينسبْ    ومل  عمٍ عن طُ  نزيهِ إىل التَّ  فانظرْ 

عــن  هٌ ه تعـاىل منـزَّ ألنَّــ} يُْطَعـمُ  َوَال  يُْطعِـمُ  َوُهـوَ {]، ١٤[األنعــام: يُْطَعـُم} َوَال  يُْطعِـمُ  {َوُهـوَ تعــاىل:  هُ يعـين قولُـالشـيخ: 

 املسيحِ  ةِ إهليَّ  ليل على بطالنِ من الدَّ  ، وهلذا ذكرَ واحلاجةَ  يقتضي االفتقارَ  ربُ والشُّ  ، فاألكلُ عم وعن األكلِ الطَّ 

ــ ــيًال  ، ذكــرَ عــامَ الطَّ   �كــالنِ مــا كــا�َ ه ��َّ وأّمِ همــا هــم وجعلَ ا علــى مــن أهلََّ همــا، احتجاًجــإهليتِ   علــى بطــالنِ هــذا دل

ُ َهلُـُم اْآلَ�ِت ُمثَّ اْنظُـْر َأىنَّ يـُْؤَفُكـونَ {هللا قال:  من دونِ  نيِ إهلَ  ]، ٧٥املائـدة:[ }َكاَ� َ�ُْكَالِن الطََّعاَم اْنُظْر َكْيَف نـُبَـنيِّ

  وال يشربُ  وال �كلُ  }يُْطَعمُ  َال وهو { هُ } عبادَ يُْطِعمُ عم {عن الطَّ  هٌ فهو تعاىل منزَّ 

  القارئ: 

  وعن غشيانِ  نةٍ وعن سِ  نومٍ     وعن  عن موتٍ  نزيهُ التَّ  وكذلكَ 
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ه أنـَّ مـعَ  عـمِ ه عـن الطَّ نفسَ  هَ نزَّ  ، هللاُ يطعمُ  هللاَ  اس أنَّ من النَّ  أحدٌ  ه مل يقلْ أنَّ  معَ  ه يقولُ اين كأنَّ الثَّ  طرُ والشَّ الشيخ: 

  ، أعد البيت جتدهيطعمُ  هللاَ  أنَّ  واألممِ  وائفِ من الطَّ  أحدٌ  مل يقلْ 

  القارئ: 

  ن إنسانِ مِ  قطُّ  إليهِ  بْ نسَ يُ    ومل  عمٍ عن طُ  نزيهِ إىل التَّ  فانظرْ 

  ا يَنسبْ ، كأ�َّ نسبْ ومل ... يَ الشيخ: 

  القارئ: 

  ن إنسانِ مِ  قطُّ  إليهِ  ينسبْ    ومل  عمٍ عن طُ  نزيهِ إىل التَّ  فانظرْ 

  األشياء ةِ بقيَّ  اس، خبالفِ من النَّ  أحدٌ  إىل هللاِ  عمَ ه، مل يَنسب الطَّ يعين ومل ينسبْ الشيخ: 

  القارئ: 

  وعن غشيانِ  نةٍ وعن سِ  نومٍ    وعن  عن موتٍ  نزيهُ التَّ  وكذلكَ 

ـــــْوٌم} َوَال  ِســـــَنةٌ  َ�ُْخـــــُذهُ  {َال ، هـــــذا واضـــــحٌ الشـــــيخ:  ــــرة: نـَ ـــــلْ ]، ٢٥٥[البقـ  َميُـــــوُت} َال  الـَّــــِذي اْحلَـــــيِّ  َعلَـــــى {َوتـَوَكَّ

ــلْ {ميوتــون،  واإلنــسُ  واجلــنُّ  ذي ال ميــوتُ الَّــ ، هــو احلــيُّ فيــه ظــاهرةٌ  صــوصُ هــذا النُّ ]، ٥٨[الفرقــان:  اْحلَــيِّ  َعَلــى َوتـَوَكَّ

  أعد البيتَ  }َميُوتُ  َال  الَِّذي

  القارئ: 

  وعن غشيانِ  نةٍ وعن سِ  نومٍ    وعن  عن موتٍ  نزيهُ التَّ  وكذلكَ 

  َغَشَياِن عندك؟الشيخ: 

  ويف نسخة ِغْشَيانِ  ،يف َغَشَيانِ القارئ: 

ــالشــيخ:  ــالغشــي الَّــ ه يريــدُ يقتضــي أنَّــ ياقُ الّسِ يف  " أو كــذا اإلنســانُ عليــهِ  يَ : "ُغِشــكمــا يقــالُ   ي اإلدراكَ ذي يغطِّ

 ه، الغشـيانُ عنـه علُمـ يـزولُ  حبيثُ  ه ِغشيانٌ ، فال يلحقُ والِغشيانِ  واملوتِ  ومِ والنَّ  ةِ نَ عن السِّ  هٌ منزَّ  حالة َغشي، فا�ُ 

ـنة، قـالَ ذكر املـوت والنَّـ القرينةِ  هذا، بدليلِ  ه يريدُ أنَّ  ، فيظهرُ واإلدراكِ  من العلمِ  مينعُ  ا : ومـن غشـيان، أمَّـوم والّسِ

  ه الغشي.ويصيبُ  واملوتُ  نةُ والسِّ  ومُ ه النَّ يلحقُ  معروفٌ  اإلنسانُ 

  القارئ: 

  شيانِ وعن غِ  نةٍ وعن سِ  نومٍ    وعن  عن موتٍ  نزيهُ التَّ  وكذلكَ 

  إىل نسيانِ  بْ نسَ مل يُ  بُّ والرَّ         هِ عن نسيانِ  نزيهُ التَّ  وكذلكَ 
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 َال { ]،٥٢[طــه: يـَْنَســى} َوَال  َريبِّ  َيِضــلُّ  َال  ِكَتــابٍ   {ِيف ســيان، ه عــن النِّ نفَســ هَ ال إلــه إال هللا، وكــذلك نــزَّ الشــيخ: 

ــ هولُ هــو الــذُّ  ســيانُ ، والنِّ }يـَْنَســى َوَال  َريبِّ  َيِضـلُّ  ــا الــذُّ معلوًمـ ا كــانَ عمَّ ــا كــان معلوًمــهول عمَّ  {َنُســوا: هُ ا قولُــا، وأمَّ

ــ قــالَ  ]،٦٧[التوبــة: فـََنِسـيَـُهْم} ا�ََّ  ه يعلُمــ مــا كــانَ  ال يعلــمُ  هم وصــارَ ه نســيَ لــيس معنــاه أنَّــ ،همتــركَ  :رون: معنــاهاملفّسِ

ــ يف  نفــيٍ  كــلُّ   تنزيــهٍ  ا: كــلُّ أيًضــ ...، هــذه قاعــدةٌ ، كــلُّ العلــمِ  كمــالَ   يســتلزمُ  نةِ مــنهم فهــو تعــاىل ال...، فنفــي الّسِ

ـ ونفي املـوتِ ، علمٍ  كمالَ   نة يستلزمُ السِّ  ه، فنفيُ ضدَّ  كمالٍ   على إثباتِ  ه يدلُّ ه فإنَّ صفاتِ    شـي يسـتلزمُ نة والغِ والّسِ

ـ كمــالَ   يسـتلزمُ  والوالــدِ  ، ونفــي الولـدِ احليـاةِ  كمـالَ  ال  ه واحــدٌ ه وأنـَّوحدانيِتــ كمـالَ   ظـري، يســتلزمُ فات ونفــي النَّ الّصِ

يسـتلزم  هنفـي يف صـفاته تعـاىل فإنـَّ وكـلُّ  ،يف القـرآن هـا واردةٌ يت ذكرهـا كلُّ هـذه األمثلـة الـَّ نفـي كـلُّ  له، فكـلُّ  مثلَ 

ومعـىن حمـض يعـين نفـي خـالص  ،حمـضٍ  بنفـيٍ  فُ وَصـال يُ  حمـضٍ  بنفيٍ  فُ وصَ ه تعاىل ال يُ ، أي: إنَّ الكمالِ  إثباتَ 

، العــدل لــم يســتلزم كمــالَ ، مثــل نفــي الظُّ ن كمــاًال ه يتضــمَّ فإنَّــ هللاِ  نفــي يف صــفاتِ  ، بــل كــلُّ علــى إثبــاتٍ  ال يــدلُّ 

  .احلكمة كمالَ   يستلزمُ ونفي اللَّعب والعبِث 

  

  القارئ: 

  وعن بطالنِ  عن عبثٍ  ـالِ    ويف األفعـ  عن ظلمٍ  نزيهُ التَّ  وكذلكَ 

  يســتلزمُ  احلكمــِة، نفــي الظُّلــم كمــالَ   يســتلزمُ  العــدِل، وهــذا كمــالَ   يســتلزمُ  هــذا ،هتُــذي ذكرْ هــذا هــو الَّــالشــيخ: 

   احلكمِة، فهو حكيٌم عْدٌل، سبحانَه وتعاىلكمالَ   يستلزمُ  العدِل، ونفي العبِث واللَّعِب كمالَ 

  القارئ: 

  محنِ الرَّ  ينايف قدرةَ  عجزٍ     وعن  عن تعبٍ  نزيهُ التَّ  وكذلكَ 

 ِمنْ  َمسََّنا {َوَما ]،٤٤[فاطر: }َما َكاَن ا�َُّ لِيُـْعِجَزُه ِمْن َشْيٍء ِيف السََّماَواِت َوَال ِيف اْألَْرضِ {نعم الشيخ: 

وال  وال تعبٌ  عجزٌ  هُ ال يلحقُ  هِ قدرتِ  ، فلكمالِ القدرةِ  كمالَ   يستلزمُ  والعجزِ  غوبِ اللُّ  فنفيُ  ]،٣٨[ق: لُُغوٍب}

  ، وهكذا وهكذا.لغوبٌ 

  القارئ: 

  فرانِ والكُ  هتانِ ذو البُ  اصُ حَ نْ فِ      هُ  قالَ قوًال  محنُ ولقد حكى الرَّ 

نا نا أموالَ فهو يستقرضُ  فقريٌ  هللاَ  أنَّ  زعمَ  هذا يهوديٌّ  ه بيانه، فنحاصُ ذي بعدَ الَّ  سيأيت يف البيتِ هذا الشيخ: 

َع ا�َُّ قـَْوَل الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ ا�ََّ َفِقٌري َوَحنُْن َأْغِنَياُء {بقوله:  هللاُ  وهو ما حكاهُ  ه فقريٌ على أنَّ  فهذا يدلُّ  َلَقْد مسَِ
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 من اليهود ذُِكَر أنَّه هو الَّذي قاَل: إنَّ َهللا فقٌري، مستدال� يهوديٌّ  ففنحاصُ  ،]١٨١[آل عمران:} َسَنْكُتُب َما َقالُوا

  قبََّحُه هللاُ ولعَنُه.]، ١١[احلديد: َحَسًنا} قـَْرًضا ا�ََّ  يـُْقِرضُ  الَِّذي َذا {َمنْ بقوله تعاىل: 

   القارئ:

  والكفرانِ  ذو البهتانِ  اصُ نحَ فِ       هُ  قالَ قوًال  محنُ ولقد حكى الرَّ 

  واإلمكانِ  جدِ الغىن ذو الوَ  ـابُ     أصحـ وحننُ  الفقريُ  هوَ  اإللهَ  نَّ إ

   بضّمِ الواوجدِ ذو الوُ الشيخ: 

  هكذا ويف نسخةٍ  ،هكذا يف نسخةٍ القارئ: 

  واِجلدى جدِ الوُ : قالُ : الغىن، ويُ ، الُوجدِ جدِ ذو الوُ ال، الشيخ: 

  القارئ: 

  ذي اإلحسانِ  نا سبحانَ أموالَ    ا ضً ستقرِ نا مُ أضحى ربُّ  ذاكَ لو 

 قولــه، مــن متــامِ  حكايــةِ  " هــذا مــن متــامِ نـاا ... أموالَ ًضــنــا مستقرِ أضــحى ربُّ : "هـذا معــىن كــالم اليهــوديِّ الشــيخ:  

ا  املني واجلــاهلني واملفــرتين علــو� الظَّــ عليــه، ســبحانه عــن قــولِ  دِّ للــرَّ  ســبحان" هــذه جــاءتْ "حكايــة قولــه، وكلمــة 

  ا. أعد األبياتكبريً 

  القارئ: 

   والكفرانِ  ذو البهتانِ  فنحاصُ     هُ  قالَ قوًال  محنُ ولقد حكى الرَّ 

  هوَ  اإللهَ  نَّ إ

  هقولُ ه، هذا هذا قولُ الشيخ: 

  القارئ: 

  واإلمكانِ  جدِ الغىن ذو الوُ  ـابُ    أصحـ  وحننُ  الفقريُ  هوَ  اإللهَ  نَّ إ

   ذي اإلحسانِ  نا سبحانَ أموالَ      ا ضً ستقرِ نا مُ أضحى ربُّ  ذاكَ لو 

املني الظـَّ ، سـبحانه وتعـاىل عـن قـولِ هـذا الكفـورِ  ه عـن قـولِ ، سبحانَ هذا الكفورِ  ه عن قولِ نعم سبحانَ الشيخ: 

  اا كبريً واملفرتين علو� 

  القارئ: 

  محنِ ن الرَّ مِ  ابنٌ  العزيرَ  أنَّ       هِ ن قومِ مِ  قائلٍ  وحكى مقالةَ 

  .هللاِ  ابنُ  املسيحُ  :صارىت النَّ " كما قالَ هللاِ  ابنُ  : "عزيرٌ ه قالَ أنَّ  اليهودِ  عن بعضِ  ا حكى هللاُ أيضً الشيخ: 
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  القارئ: 

  وزمانِ  يف موضعٍ  منصورةٌ      مقالةٌ  قطُّ  هذا وما القوالنِ 

ــهللاِ  ابـنُ  عزيــرٌ  :، ومــن قـالَ فقـريٌ  هللاَ  إنَّ  :مـن قــالَ  قــولُ   هــذه املقـالتنيِ ه يعـين إنَّ كأنَّــالشـيخ:   شــيءٌ  ا مل يكـنْ ، إ�َّ

  به له وتنتمي إىل القولِ  تنتصرُ  ه طائفةٌ من املقالتني يعتنقُ 

  القارئ: 

  وزمانِ  يف موضعٍ  منصورةٌ       مقالةٌ  قطُّ  هذا وما القوالنِ 

لفنحـاص  ، فهـذه مقالـةٌ من أميت اليهودِ  اذٍ ذَّ لشُّ  ا هي أقوالٌ إمنَّ  ةٌ وال أمَّ  ها طائفةٌ مل يعتنقْ  �طلتانِ  مقالتانِ الشيخ: 

ـ جلميعِ  مقالةً  تْ ا ليسَ كأن املشهور أ�َّ   ه قال، ألنَّ أنَّ  لبعض اليهودِ  وهذه مقالةٌ   هم، بعـضُ ا بعُضـا قاَهلـاليهود، إمنَّ

ُ َأىنَّ يـُْؤَفُكــــونَ {، هللاِ  ابـــنُ  عزيـــرَ  إنَّ  :هـــو مـــن قـــالَ  اليهـــودِ   }ُيَضــــاِهُئوَن قـَـــْوَل الـَّــِذيَن َكَفـــُروا ِمـــْن قـَْبـــُل قَـــاتـََلُهُم ا�َّ

  عندكم شرح الشَّيخ حممَّد؟] ٣٠[التوبة:

  إي موجود القارئ:

  أيش قال الشَّيخ على البيِت هذا؟ الشيخ:

  اسِ ن النَّ مِ   أفرادٌ إالَّ  هُ ما قالَ  أحدٌ  هُ مل يتبعْ  هذا القولَ  نَّ أيعين : القارئ: قالَ 

  هذا هو الشيخ:

  منصورٌ  قولٌ  فهوَ  ،بهِ  تشهدُ  طرِ الفِ  وكلُّ  ،اسِ النَّ  كلُّ   هُ قالَ  القارئ: والعلوُّ 

اٌذ مــن  الشــيخ: ــا قاهلــا شــذَّ ــٌة مــن األمــم وإمنَّ هــذا ســيأيت، هــذا ســيأيت، املهــمُّ أنَّ املقــالتِني يريــُد أنَّــه مل يقــْل �مــا أمَّ

  اليهود وأمثاهلم، والِغشياُن أيش قاَل عليها الشَّيخ؟

  فقط" وجلَّ  عن عزَّ  هٌ هذا منزَّ  كلُّ " قاَل: فقط قاَل:القارئ: 

  رَهإي زين ماشي، لكن ما فسَّ  الشيخ:

  الالقارئ: 

  تفضَّل، ألنَّه واضٌح  الشيخ:

  بس [لكن] نسخة الشَّيخ ُضِبَطْت �لفتح القارئ:

  أيه؟الشيخ: 

  َغشيان القارئ:



يخ عبدالّرحمن بن ناصر ال�ّ�اك  هـ ١٤٤٠
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 ١٠ ا ا | إاد

 

كلُّه واحٌد، الَغشياُن والِغشياُن قريٌب، سهٌل، إذا أرْدَت...، شوف [انظْر] قوله: "مل يـَُقل" و "مل يـَُقل"    الشيخ:

  .وقْفنا فيها، ما مل يَقلكيف ضبَطها الشَّيخ؟ الَّيت 

 لْ مل يـَُقـ وابُ ، والصَّـ: مل يَقـمْ ، ويف نسـخةٍ "لْ مل يـَُقـ" هُ : قولُـ، قـالَ لْ ا مل يـَُقـعمَّـ نزيـهُ : ولقـد أتـى التَّ القارئ: قالَ 

  م�لالَّ 

  هذا مْ يـُقَ  اتركْ الشيخ: 

  لْ مل يـُقَ القارئ: قاَل: والصَّواُب 

  مل يـَُقلْ الشيخ: 

  نعمالقارئ: 

  يف نسخة مل يُقم ، ألنَّ آخرُ  فرقٌ هذا الشيخ: 

  القارئ: مل يَقمْ 

  واب مل يَقلْ إًذا الصَّ الشيخ: 

  ، قولُُه "مل يـَُقْل"، ويف نسخٍة: مل يَقْم، والصَّواُب مل يـَُقلْ -هكذا ضبطَه يف البيِت يف النُّسخةِ -: قالَ القارئ: 

  [فقط] للياء، هل هي الم أو ميم بس ضَ تعرَّ نا فيه، يعين ما ذي اختلفْ الَّ  للموضعِ  ضَ إي ما تعرَّ الشيخ: 

يعـين أتـى التَّنزيــُه عـن شــيٍء مل يـَُقـْل، يعــين: مل يقـْل بـِه أحــٌد، مثـُل مــاذا؟ قـاَل: انظــْر إىل  :نعـم، قــالَ القـارئ: 

  التَّنزيِه عن طعٍم ومل ينسْب إليِه قطُّ ِمن إنسانِ 

ـالشـيخ:  عــم، ، نســبة الطَّ بــه أحـدٌ  ل" يعــين مل يقـلْ مل يـَُقـيخ كأنــه وجـه ضــم اليـاء، يعــين "إي طيــب هـذه وجــه الشَّ

عـم ومل يقـل ه نفسـه عـن الطَّ كتنزيِهـ  �ـا أحـدٌ  مل يقـلْ  عن أمـورٍ  هُ نفسَ  هَ نزَّ  ، هللاُ يعين، ضم الياء له وجهٌ  هذا له وجهٌ 

من  رب أحدٌ إليه األكل والشُّ  ، مل ينسبْ من إنسانٍ  ه إليه قطُّ ه مل ينسبْ عم أنَّ هذا �لطَّ  البيتَ  ، وهلذا أتبعَ به أحدٌ 

  .اس. نعم امضِ النَّ 

  

  القارئ: 

  وزمانِ  يف موضعٍ  منصورةٌ      مقالةٌ  قطُّ  هذا وما القوالنِ 

  األكوانِ  مباينُ  وهوَ  والعرشِ   الورى  فوقَ  هِ كونِ   مقالةُ  لكنْ  



يخ عبدالّرحمن بن ناصر ال�ّ�اك  هـ ١٤٤٠
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 ١١ ا ا | إاد

 

  ه فـوقَ ه �نـَّعـن نفِسـ تعـاىل أخـربَ  تعـاىل، فـا�ُ  هللاِ  علـوِّ  تقريرُ  القصيدِ  القصيد، بيتُ  إىل بيتِ  اآلن جاءَ الشيخ: 

ليمة، السَّـ والعقـولِ  طـرِ هـو مقتضـى الفِ  ه قـالَ بـه عـن نفِسـ ذي أخـربَ ، وهـذا الـَّعلـى العـرشِ  ه مستوٍ وأنَّ  شيءٍ  كلِّ 

  ، أعد.ليمةُ السَّ  والفطرُ  حيحةُ الصَّ  العقولُ 

  القارئ: 

  األكوانِ  مباينُ  وهوَ  والعرشِ     الورى  فوقَ  هِ كونِ   مقالةُ  لكنْ 

  لذي األذهانِ  رةً مقرَّ  تْ وغدَ   ا وغر�َ  البالدِ  شرقَ  تْ قَ قد طبـَّ 

  � هـذا اعتقـادُ  والعلـوِّ  ةِ الفوقيَّ  ..، عقيدةُ .، فمقالةُ مستقيمٍ  وعقلٍ  ةٍ سويَّ  ذي فطرةٍ  به كلُّ  يعين هذا قالَ الشيخ: 

  .إىل آخرهم، أعد البيتَ  سلِ ل الرُّ من أوَّ  رائعُ ه الشَّ تْ رَ ، هذا هو ما قرَّ والغربِ  رقِ يف الشَّ  سليمٍ  ذي عقلٍ  كلِّ 

  القارئ: 

  األكوانِ  مباينُ  وهوَ  والعرشِ      الورى  فوقَ  هِ كونِ   مقالةُ  لكنْ 

  لذي األذهانِ  رةً مقرَّ  تْ وغدَ    ا وغر�َ  البالدِ  شرقَ  تْ قَ قد طبـَّ 

  ": "ذي" اسم إشارةلذي األذهانِ "الشيخ: 

  "إليك عندي: "لدى األذهانِ  هللاُ  أحسنَ طالب: 

   لدى؟، عندك لذي وإالَّ العقالءِ  كلِّ   رة يف أذهانِ د، مقرَّ " جيِّ "لدى األذهانِ الشيخ: 

  لذي لذيالقارئ: 

  لذي؟الشيخ: 

  إي نعمالقارئ: 

 ريُ " تصــ، "لــدى األذهـانِ موافقـةً  " تصــريُ ، و "لــدى األذهـانِ يعـين هلــذه األذهـانِ  ، لـذي األذهــانِ حتتمــلُ الشـيخ: 

  ."لذي األذهانِ " يخُ الشَّ  ، كيف شرحَ املستقيمةِ  األذهانِ  ، أو لذي أصحابِ العقالءِ  يف أذهانِ  عندَ 

  

القارئ: قاَل: فصاَر تقريـُر هـذا التَّحليـِل أْن يُقـاَل: إنَّ العلـوَّ الـذَّايتَّ عنـَد َمـن صـفُة نقـٍص، وإذا كـاَن صـفَة 

األرَض شـرقًا وغـرً� فلمـاذا مل ينـّزِْه نفَسـُه عنـُه مـَع أنـَُّه سـبحانَُه وتعـاىل نقٍص مَع ظهورِِه وانتشـارِِه وأنـَُّه طبـَق 

ينّزُِه نفَسُه عـن العيـِب الـَّذي قيـَل والعيـِب الـَّذي قالَْتـُه طوائـُف والعيـِب الـَّذي مل يقْلـُه إالَّ أفـراٌد، فكلُّـُه نـزََّه 

  هللاُ نفَسُه عنها، فلماذا مل ينّزِْه نفَسُه عن العلوِّ؟!

  لدى لدى[لكن] ال، بس الشيخ: 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر ال�ّ�اك  هـ ١٤٤٠
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 ١٢ ا ا | إاد

 

  ما ذكَر شيًئاالقارئ: 

  على لذي وعلى لدى؟ مَ ما تكلَّ الشيخ: 

  إليكَ  هللاُ  أحسنَ  ،الالقارئ: 

  عن املعىن العامِّ  مَ تكلَّ الشيخ: 

  القارئ: 

   القرآنِ  مِ يف حمكَ  هُ سبحانَ            هُ نفسَ  هْ مل ينزِّ  شيءٍ  فأليِّ 

  األد�نِ  ها يف سائرِ وظهورِ   ها أمرِ  مِ تفاقُ  معَ  عن ذي املقالةِ 

 أنَّ  ، مـعَ على العرشِ  مستوٍ  العرشِ  ه فوقَ وأنَّ  شيءٍ  كلِّ   فوقَ  هللاَ  أنَّ  ، مقالةُ ه عن هذه املقالةِ نفسَ  هْ مل ينزِّ الشيخ: 

 ذلـك هللاُ  ومـعَ وا بـه، ، جـاؤُ سـلِ الرُّ  بـه كـلُّ  تْ ا، وجـاءَ وغر�َ  األرضِ  شرقَ  -هذه العقيدةُ - تْ قَ قد طبـَّ  هذه مقالةٌ 

ه ِتــه وفوقيَّ علـى علـوِّ  وتـدلُّ  رُ تقـرِّ  صـوصِ النُّ  ة، بـل كـلُّ تعـاىل عـن الفوقيَّـ هُ فيهـا تنزيُهـ ا وال آيـةً وال نص�ـ تعـاىل ال جنـدُ 

  .ه على العرشِ واستوائِ 

  القارئ: 

   القرآنِ  مِ يف حمكَ  هُ سبحانَ           هُ نفسَ  هْ مل ينزِّ  شيءٍ  فأليِّ 

  األد�نِ  ها يف سائرِ وظهورِ   ها أمرِ  مِ تفاقُ  معَ  عن ذي املقالةِ 

 املقالــةَ  أنَّ  يعــين مــن املعقــولِ  لــةِ املعطِّ  فــاةِ النُّ  قــولِ  ..، علــى حــدِّ  علــى فــرضِ مــثًال  الباطلــةُ  يعــين العقيــدةُ الشــيخ: 

مـن  قليلـةٌ  ا طوائـفُ أو قاَهلـ أفـرادٌ ا يت قاَهلـالـَّ املقـاالتِ  نبيـه علـى بطال�ـا، خبـالفِ في والتَّ �لنَّ  أحقُّ  املنتشرةَ  ائعةَ الشَّ 

  قليـلٌ هـا إالَّ يت مل يقلْ الـَّ نزيـه مـن املقـاالتِ �لتَّ  ا وأكثر القائلني �ا هي أحـقُّ انتشارً أكثَر كان   ..، فمااس، هي.النَّ 

  اس مجاعات أو أفراد.من النَّ 

  القارئ: 

  بيانِ التِّ  ةِ �دلَّ  هُ ويعيدُ     ا ا يبدي لنا إثبا�َ بل دائمً 

رهــــا ، يقرِّ كم �طلـــةٌ يت عنــــدَ الـَّــ هـــذه العقيــــدةَ  رُ يقــــرِّ  نزيــــه، بـــل هللاُ فـــي والتَّ النَّ  علـــى عــــدمِ  يعــــين مل يقتصـــرْ الشـــيخ: 

 {َوُهـوَ  ،]٢٥٥[البقـرة: اْلَعِظـيُم} اْلَعلِـيُّ  {َوُهـوَ }، اْلَعـْرشِ  َعَلى اْستَـَوى ُمثَّ الئل، {من الدَّ  دها �نواعٍ ها ويؤكِّ حُ ويوضِّ 

ُتمْ ]، ١٨[األنعام: }...ِعَباِدهِ  فـَْوقَ  اْلَقاِهرُ    وهكذا، أعد البيت]، ١٦[امللك: السََّماِء...} ِيف  َمنْ  {أَأَِمنـْ

  القارئ: 

  التِّبيانِ  �دلَّةِ  ويعيُدهُ       إثباَ�ا لنا يبدي دائًما بل



يخ عبدالّرحمن بن ناصر ال�ّ�اك  هـ ١٤٤٠
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 ١٣ ا ا | إاد

 

  األو�نِ  بعبادةِ  مقرونةٌ      كمعندَ  املقالةَ  ما تلكَ ال سيَ 

  ، أعد البيتالعافيةَ  هللاَ  ، نسألُ العافيةَ  هللاَ  نسألُ الشيخ: 

  القارئ: 

  األو�نِ  بعبادةِ  مقرونةٌ     كم عندَ  املقالةَ  ما تلكَ ال سيَ 

 ما هو قائمٌ  ذي يعبدُ الَّ  وأنَّ  األو�نِ  هم بعبادةِ عندَ  ، مقرونةٌ كم بنفي العلوِّ مقالتَ  يخ: إنَّ الشَّ  ه يقولُ كأنَّ الشيخ: 

 ا فــوقَ شــيئً  ، فمــن يعبــدُ العــرشِ  تعــاىل لــيس فــوقَ  ، فــا�ُ هللاِ  ا مــن دونِ أحــدً  هــذا يعبــدُ  العــرشِ  بنفســه وهــو فــوقَ 

 يف عـدادِ  هم يكـونُ عنـدَ  العلـوَّ  ، فمن يثبـتُ األو�نِ  بعبادةِ  كم مقرونةٌ ا عندَ كأ�َّ   املقالةُ  �، فهذهِ  هو عابدٌ  العرشِ 

  يخ؟الشَّ  يتَ الب املشركني، كيف شرحَ 

  يقولوَن: إنَّ الَّذين يقرُّوَن بعلوِّ ِهللا يعبدوَن الوثنَ : قالَ القارئ: 

  نعم هذا هوالشيخ: 

ذي ى، فالـَّوالعـزَّ  تَ الـالَّ  ذي يعبـدُ ا كالـَّجسـمً  تعبـدُ  ، فأنـتَ جسـمٌ  هللاَ  �نَّ  التزامٌ  �لعلوِّ  اإلقرارَ  ألنَّ القارئ: 

" يعـين: كم ... مقرونـةٌ عندَ  املقالةُ  ما تلكَ ال سيَ : جسًما وهلذا قالَ  عبدَ  هُ ، ألنَّ ��ِ  ، نعوذُ مشركٌ  �لعلوِّ  يقرُّ 

  األو�نِ  بعبادةِ  مقرونةٌ  املقالةَ  تلكَ  ما أنَّ ال سيَ 

، األو�نِ  هم بعبــادةِ عنــدَ  مقرونــةٌ  ة والعلــوِّ الفوقيَّــ عقيــدةِ  إثبــاتُ  العلــوِّ  نفــاةِ  عنــدَ  ذي هــو ذلــكَ [....] الَّــالشــيخ: 

  .هللاِ  لغريِ  �ا فهو عابدٌ  فمن يقرُّ 

  القارئ: 

  األو�نِ  بعبادةِ  مقرونةٌ       كم عندَ  املقالةَ  ما تلكَ ال سيَ 

  صراينالنَّ كُ شرِ املُ  ليبَ الصَّ  دَ بَ عَ       ثٍ ملثلِّ  ا كمقالةٍ أو أ�َّ 

مـنهم  صـارى يعبـدون ثالثـةً النَّ  ثليـث، كمـا أنَّ التَّ صـارى يف لقـول النَّ  انظـريً  ةِ الفوقيَّـ عقيـدةُ  يعين أو تكونُ الشيخ: 

 بعبـادةِ  ه: "مقرونـةٌ ملا قبـل، لقولِـ دٌ صارى من هذا االعتبار، فهذا مؤكِّ النَّ  ة يشبهُ الفوقيَّ  ا، فمن يعتقدُ  مولودً إنسا�ً 

  ، أعد البيتلبانِ الصُّ  ادِ وعبَّ  اد األو�نِ لعبَّ  ة عندهم مشبهٌ للفوقيَّ  "، فاملثبتُ األو�نِ 

  القارئ: 

  صراينالنَّ  كُ شرِ املُ  ليبَ الصَّ  دَ بَ عَ     ثٍ ملثلِّ  ا كمقالةٍ أو أ�َّ 

 ادِ أو عبَّ  األو�نِ  ادِ لعبَّ  هٌ ة هو مشبِ �لفوقيَّ  ومن يقولُ  ةَ الفوقيَّ  من يثبتُ  كم � هذا � هذا، أنَّ يعين عندَ الشيخ: 

، سبحان هللا بعيدٌ  الل البعيد، ضاللٌ لبيس وهذا الضَّ �� من هذا التَّ  ، نعوذُ العافيةَ  هللاَ  ، نسألُ لبانِ الصُّ 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر ال�ّ�اك  هـ ١٤٤٠
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 ١٤ ا ا | إاد

 

فات فات توحيد نفي الصِّ الصِّ  ون نفيَ  صاروا يسمُّ ا، حىتَّ حق�   والباطلَ �طًال   رأوا احلقَّ م حىتَّ ت عقوهلُ سَ ُنكِ 

  .عظيمُ ة هو التَّ هم ونفي الفوقيَّ وحيد عندَ هو التَّ 

  القارئ: 

  الفرقانِ  لَ منزِ  اإللهُ  ليسَ    �ا  موصوفٍ  كلُّ ا  جسمً  كانَ   إذْ 

ة من الفوقيَّ  ه يلزمُ م يقولون أنَّ ر أ�َّ صوُّ هذا التَّ  ا، تعليلُ يخ آنفً الشَّ  هم كما ذكرَ كالمِ   يعين هذا توجيهُ الشيخ: 

ه ة، فيقولون إنَّ عن العلَ  هللاَ هون هم، هم ينزِّ كالمِ   ه من مجلةِ كأنَّ   القرآنِ  منزلُ  ، تعاىل هللاُ جسمٌ  هللاَ  ة وأنَّ جسميَّ 

  ، أعد البيتاظمِ من كالم النَّ  للقرآن، أو تكون اجلملةُ  ا، وهو تعاىل املنزلُ جسمً  عن أن يكونَ  هٌ تعاىل منزَّ 

  القارئ: 

  الفرقانِ  لَ منزِ  اإللهُ  ليسَ     �ا  موصوفٍ  ا كلُّ جسمً  كانَ   إذْ 

  "إذ كان جسما كل موصوف �ا" أي �ذه العقيدة، عقيدة الفوقية، إذ كان جسما كل موصوف �االشيخ: 

  الفرقانِ  لَ منزِ  اإللهُ  ... ليسَ القارئ: 

  كم؟ ليس اإللَه عندَ اإللُه وإالَّ  ، ليسَ اإللههو �ا ... ليس  موصوفٍ  كلُّ "،  ليس اإللهالشيخ: "

  القارئ: اإللهُ 

  [....]طالب: 

  عندكم �لفتحالشيخ: 

  أخرى �إللهِ  نسخةٍ يف القارئ: 

، اخربً  ريُ ، فيصا، ليس هو اإللهُ ا ليس إهلً جسمً  هم هذا املعىن، ما كانَ ا عندَ إهلً  ا ليسَ جسمً  ما كانَ الشيخ: 

  ...؟وإالَّ  ها خرب ليسَ يخ عليها؟ أيش جعلَ الشَّ  أيش قالَ 

  أحسن هللا إليك ،يخما ذكر الشَّ القارئ: 

  م على البيتما تكلَّ الشيخ: 

  ما ذكر شيئًاالقارئ: 

  نعم بعدهالشيخ: 

  القارئ: 

  نِ �َّ وا عابدي الدَّ ليسُ  اتِ �لذَّ     استوى  ن على العرشِ ملَ  فالعابدونَ 

  ؟، فالعابدونَ مَ ملا تقدَّ  هم، هذا إمجالٌ هذا كالمُ الشيخ: 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر ال�ّ�اك  هـ ١٤٤٠
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 ١٥ ا ا | إاد

 

  القارئ: 

  نِ �َّ وا عابدي الدَّ ليسُ  اتِ �لذَّ     استوى  ن على العرشِ ملَ  فالعابدونَ 

، احلقِّ  لإللهِ  ليسوا بعابدينَ  العرشِ  ملن هو فوقَ  ، العابدونَ مَ  بعدما تقدَّ هم إمجاًال كالمِ   هذا مضمونُ الشيخ: 

جتد  الثة إىل هذا البيتِ هم، فرد األبيات الثَّ مقصودَ  حُ ابقة، وهي توضِّ الثة السَّ الثَّ  لألبياتِ  إمجالٌ  فهذا البيتُ 

  فالعابدونا، أعد واضحً  األمرَ 

  القارئ: 

  نِ �َّ وا عابدي الدَّ ليسُ  اتِ �لذَّ     استوى  ن على العرشِ ملَ  فالعابدونَ 

 ملن على العرشِ ة واجلماعة، نَّ دون أهل السُّ ؟ املسلمون املوحِّ استوى ملن على العرشِ من هم العابدون الشيخ: 

  واضح ن" أعد البيتَ �َّ الدَّ  احلقِّ  ليسوا عابدين لإللهِ  استوى

  القارئ: 

  نِ �َّ وا عابدي الدَّ ليسُ  اتِ �لذَّ   استوى  ن على العرشِ ملَ  فالعابدونَ 

  محنِ الرَّ  جاحدِ  لِ هذا املعطِّ                 لدى  أو�نٍ  ادُ بَّ هم عُ لكنَّ 

  استوى فالعابدون ملن على العرشِ عندهم، كلمة عندهم،  يعين فيها تقديرٌ الشيخ: 

  نِ �َّ وا عابدي الدَّ ليسُ  اتِ �لذَّ القارئ: 

  نِ �َّ الدَّ  احلقِّ  هم، ليسوا عابدي اإللهِ يعين عندَ الشيخ: 

  القارئ: 

  محنِ الرَّ  جاحدِ  لِ هذا املعطِّ         لدى  أو�نٍ  ادُ بَّ هم عُ لكنَّ 

    قوهلم والزم قوهلمملضمونِ  هذا بيانٌ  كلُّ الشيخ: 

  القارئ: 

  هانِ والربُ  مقتضى املعقولِ  هوَ   هم كفرَ   لُ املعطِّ  قد جعلَ  ولذاكَ 

م  إ�َّ  :هللا، يعين قالَ  التزم كفر املثبتني لعلوِّ  هللاِ  ايف لعلوِّ ل النَّجعل املعطِّ  مَ : مقتضى ما تقدَّ يعين يقولُ الشيخ: 

ى وغريمها والعزَّ ت الالَّ  ادِ كعبَّ   ا من األجسامِ ا يعبدون جسمً إمنَّ  حقيقةً  هللاَ  ال يعبدونَ  م �ذا االعتقادِ أل�َّ  ؛ارٌ كفَّ 

  ليباد املسيح أو الصَّ وعبَّ 

  همكفرَ   لُ املعطِّ  قد جعلَ  ولذاكَ القارئ: 

  كفرهم، كفر من؟ كفر املثبتني لعلو هللا، القائلني �ن هللا فوق العرش، التزم كفرهمالشيخ: 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر ال�ّ�اك  هـ ١٤٤٠
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 ١٦ ا ا | إاد

 

  القارئ: 

  هانِ والربُ  مقتضى املعقولِ  هوَ       هم كفرَ   لُ املعطِّ  قد جعلَ  ولذاكَ 

العرش  ه فوقَ من يعتقد أنَّ  أنَّ  العقلِ  ، موجبُ العقلِ  هذا هو موجبُ  إنَّ  :وقالَ  ،همبكفرِ  يعين حكمَ الشيخ: 

  همبزعمِ  والربهانِ  العقلِ  ، هذا موجبُ احلقِّ  اإللهِ  لغريِ  لغري هللاِ  هو عابدٌ 

  القارئ: 

  هتانِ ذي البُ  عليكم فعلِ  بْ نكذِ         كم وملبكتبِ  ناهُ هذا رأيْ 

لة من املعطِّ  ناه إىل أولئكَ ناه ونسبْ ه ما قلْ إليهم أنَّ  بَ م ما ُنسِ القيِّ  ابنُ  دُ هم، يؤكِّ كالمَ   دُ هذا يؤكِّ الشيخ: 

  من أقواهلم. صرحيةً  ا صحيحةً هم نصوصً �ه يف كتبِ عليهم بل هذا وجدْ  مني مل نفرتِ املتكلِّ 

  القارئ: 

  ا ببيانِ شأ�ُ عنها وهذا     هُ خلقَ  رْ مل حيذِّ  شيءٍ  وأليِّ 

ـ أهـلِ  ..، مقالـةُ .إثبـاتِ  أي: مقالـةُ  مـا دامـت هـذه املقالـةُ  :يقـولُ  ،ملـا سـبقَ  هـذا �كيـدٌ الشيخ:  واجلماعـة  ةِ نَّ السُّ

ــ املنتشــرةِ  ه مــن هــذه العقيــدةِ خلَقــ هللاُ  رْ ملــاذا مل حيــذِّ   فــأليِّ  ؟صــحيحٍ  وعقــلٍ  ســليمةٍ  ذي فطــرةٍ  ائعة لــدى كــلِّ الشَّ

  ؟هؤالءِ  عندَ  ةِ والوثنيَّ  ركِ للشِّ  املستلزمِ  ه من هذا االعتقادِ خلقَ  رْ مل حيذِّ  شيءٍ 

  القارئ: 

  ا ببيانِ عنها وهذا شأ�ُ      هُ خلقَ  رْ مل حيذِّ  شيءٍ  وأليِّ 

ٍ فسادُ  هذا وليسَ    لنا على األذهانِ  الُ  حيُ حىتَّ      ها مببنيَّ

تعـاىل مل  ا، هللاُ علـى عقولنِـ الَ  ُحنـا حـىتَّ نً ها بيِّ فسادُ  ليسَ ها يت تقولون بفسادِ الَّ  هذه العقيدةِ  فسادُ  :يعينالشيخ: 

 ْ ٍ منها ومل يكـن فسـادُ  رْ ذي تزعمون ومل حيذِّ ها الَّ فسادَ  يبنيِّ م علـى عقـوهلِ  العبـادَ  أحـالَ  هللاَ  إنَّ  :قـالَ  يُ حـىتَّ  ها ببـنيِّ

هـو مقتضـى  علـى العـرشِ  ة واالسـتواءِ لفوقيَّـوا العلـوِّ  يت هي مقتضى الفطرة والعقل، إثبـاتُ الَّ  ةُ احلقَّ  بل هي املقالةُ 

  .ةِ ويَّ السَّ  والفطرةِ  العقلِ 

  القارئ: 

  يف اإلنسانِ  ها للوهمِ بظهورِ      م هلا كُ أفاضلُ  تْ دَ هِ قد شَ  ولذاكَ 

، ومقتضـى العقـلِ  ة هـو موجـبُ الفوقيَّـ عقيـدةَ  �نَّ  والكـالم مـن شـهدَ  للفلسفةِ  املنتسبنيَ  يعين من بعضِ الشيخ: 

 هم �نَّ أفاضـلِ  بعـضُ  ا، وهلـذا شـهدَ ا معاندً مكابرً   وال يكونُ عاقًال  ا ويكونُ فً منصِ  فيهم من يكونُ  وائفُ فهذه الطَّ 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر ال�ّ�اك  هـ ١٤٤٠
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 ١٧ ا ا | إاد

 

ـ أنـَّه يعـين أحـد الفالسـفة ظـينِّ ، ولعلَّـوالفطـرةُ  يت يقتضـيها العقـلُ الَّ  هي العقيدةُ  هذه العقيدةَ  ا يعـين ابـن رشـد ه رمبَّ

  .تْ دَ هِ قد شَ  ولذاكَ يخ عن هذا؟ الشَّ  ني، ماذا قالَ اإلسالميِّ  الفالسفةِ  من أعالمِ ه احلفيد، ألنَّ 

  

القارئ: قاَل: أنَّ أفاضَل هؤالِء قاُلوا إنَّ داللَة األدلَِّة على العلوِّ أظهُر وأبُني ِمن األدلـَِّة علـى عـدِم العلـوِّ، 

.بل حنُن نقوُل وال أدلََّة وال دليَل واحد على نفي    صفِة العلوِّ

  نعم �قي للفصل؟الشيخ: 

  بيت واحد وينتهي الفصلُ القارئ: 

  ، اختمْ �ِ  احلمدُ الشيخ: 

  القارئ: 

  للربهانِ  بل حتتاجُ  ذهانِ     ن نفي على األ مِ  وهُ ما قالُ  وخفاءُ 

ُ  صوصُ ت به النُّ نطقَ ذي � الَّ  ةُ ا الفوقيَّ ، أمَّ ة هذا هو اخلفيُّ للفوقيَّ  وه من نفي العقولِ ما زعمُ الشيخ:   فهـو البـنيِّ

  ، انتهى؟على ذوي العقولِ  ه هو اخلفيُّ ، وضدُّ والعقولِ  للفطرِ 

  انتهىالقارئ: 

  .ه هللاُ اس رمحَ د اهلرَّ يخ حممَّ الشَّ  لنا شرحَ  طيب اقرأْ الشيخ: 

  

تعاىل  هِ على علوِّ  ةِ الَّ الدَّ  ن الوجوهِ مِ  عشرَ  امنَ الثَّ  الوجهُ  هذا هوَ : -رَمحُه ُهللا تعاىل-القارئ: قاَل الشَّارُح 

ا، ا أو عيبً نقصً  ما يوجبُ  عن كلِّ  هِ يف كتابِ  هُ نفسَ  هَ قد نزَّ  هُ سبحانَ  ا�ََّ  أنَّ  هذا الوجهِ  ، وخالصةُ هِ تِ وفوقيَّ 

 عن أنْ  هُ سبحانَ  هُ نفسَ  هَ ، فنزَّ عن ذلكَ  ، تعاىل ا�َُّ هِ ن خلقِ مِ  �حدٍ  ا لهُ  أو تشبيهً ما يقتضي متثيًال  وعن كلِّ 

  .هُ معَ  ا للعبادةِ مستحق�  ، ويكونُ لطانَ والسُّ  امللكَ  هُ ينازعُ  شريكٌ  لهُ  يكونَ 

 هِ في، كقولِ النَّ  ذلكَ  على دليلِ  لةٌ مشتمِ  ، ومنها آ�تٌ رَ صَ حتُ  ن أنْ مِ  أكثرُ  يف القرآنِ  ريكِ نفي الشَّ  آ�تُ و 

َما اختَََّذ ا�َُّ ِمْن َوَلٍد وما كاَن َمَعُه ِمْن { :هِ وقولِ  ]٢٢[األنبياء: }َلْو كاَن ِفيِهما آِهلٌَة ِإالَّ ا�َُّ َلَفَسَد�{تعاىل: 

عن  هُ سبحانَ  هُ نفسَ  هَ نزَّ  كَ اوكذ ]٩١[املؤمنون: }بـَْعضٍ ِإلٍه ِإذًا َلَذَهَب ُكلُّ ِإلٍه ِمبا َخَلَق وَلَعال بـَْعُضُهْم َعلى 

وما َهلُْم ِفيِهما ِمْن ِشْرٍك وما {تعاىل:  هِ ، كقولِ دبريِ أو التَّ  ن اخللقِ مِ  ءٍ يف شي لهُ  املعاونُ  املظاهرُ  ، وهوَ هريِ الظَّ 

ُهْم ِمْن َظِهريٍ   ، قالَ أو حاجةٍ  ن ذلٍّ مِ  واليهِ ي هِ ن خلقِ مِ  ويلٌّ  لهُ  يكونَ  عن أنْ  هُ نفسَ  هَ ونزَّ  ]٢٢[سبأ: }َلُه ِمنـْ

َو ُقِل اْحلَْمُد ِ�َِّ الَِّذي َملْ يـَتَِّخْذ َوَلدًا وَملْ َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِيف اْلُمْلِك وَملْ َيُكْن { :يف آخِر سورِة اإلسراءِ  تعاىل



يخ عبدالّرحمن بن ناصر ال�ّ�اك  هـ ١٤٤٠
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 ١٨ ا ا | إاد

 

 فيقبلُ  هِ ذنِ إ بغريِ   يشفعُ أصًال  شافعٌ  لديهِ  يكونَ  عن أنْ  هُ نفسَ  هَ ونزَّ  ]١١١[اإلسراء: }َلُه َوِيلٌّ ِمَن الذُّلِّ 

 وذوي اجلاهِ  واألمراءِ  ادِ ن القوَّ م مِ ن حوهلَ مَ  نيا شفاعةَ يف الدُّ  امللوكُ  يقبلُ ، كما أو رهبةٍ  لرغبةٍ  هُ شفاعتَ 

  هم إليهم.هم منهم وحاجتِ خلوفِ 

 لهُ  ا�َِّ  ذنُ إ ، وهوَ افعِ مها يف الشَّ ، أحدِ نيِ  بشرطَ الَّ إا أبدً  ا ال تكونُ فإ�َّ  هُ سبحانَ  هُ عندَ  فاعةُ ا الشَّ أمَّ 

 }وال َيْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن اْرَتضى{تعاىل:  ، قالَ ا عنهُ مرضي�  يكونَ  أنْ  ، وهوَ لهُ  املشفوعِ اين يف والثَّ  فاعةِ �لشَّ 

َمَلٍك ِيف السَّماواِت ال تـُْغِين َشفاَعتـُُهْم َشْيئًا ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َأْن �ََْذَن ا�َُّ ِلَمْن  وَكْم ِمنْ { :وقالَ ] ٢٨[األنبياء:

  ]٢٦[النجم: }َيشاُء ويـَْرضى

 ءِ الكفو  وجةِ وعن الزَّ  ]٣[اإلخالص: }ملَْ يَِلْد وملَْ يُوَلدْ {: فقالَ  والولدِ  عن الوالدِ  هُ سبحانَ  هُ نفسَ  هَ نزَّ  وكذاكَ 

  تعاىل: املساوي قالَ  ظريُ النَّ  ذي هوَ الَّ 

ي�ا{: وقالَ  ]٤[اإلخالص: }َوملَْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحدٌ {  ا يستحقُّ ا ونظريً شبيهً  :أي ]٦٥[مرمي: }َهْل تـَْعَلُم َلُه مسَِ

: عن اجلنِّ  حكايةً  وقالَ  ]١٠١[األنعام: }َأىنَّ َيُكوُن َلُه َوَلٌد وملَْ َتُكْن َلُه صاِحَبةٌ {تعاىل:  ، وقالَ هِ امسِ  مثلَ 

  ]٣[اجلن: }وَأنَُّه َتعاىل َجدُّ رَبِّنا َما اختَََّذ صاِحَبًة وال َوَلداً {

 هُ ا مل يقلْ عمَّ  هُ نفسَ  هَ نزَّ  بهِ  وهُ ووصفُ  املبطلونَ  هُ ا قالَ عمَّ  هُ نفسَ  هَ كما نزَّ   هُ سبحانَ  هُ يعين أنَّ وقاَل رَمحُه هللاُ تعاىل: 

: تعاىل ، قالَ بهِ  هُ ا مل يصفْ أحدً  أنَّ  معَ  عمِ عن الطُّ  هُ نفسَ  هَ ، فنزَّ أحدٍ  خباطرِ   ال يقعَ حىتَّ  إليهِ  هُ ومل ينسبْ  أحدٌ 

ُذ َولِي�ا فاِطِر السَّماواِت واْألَْرِض وُهَو يُْطِعُم وال يُْطَعمُ { ا مَ { :هُ سبحانَ  وقالَ  ]١٤[األنعام: }ُقْل َأَغْريَ ا�َِّ َأختَِّ

ُهْم ِمْن ِرْزٍق وما ُأرِيُد َأْن ُيْطِعُمونِ   ومِ النَّ  نةِ سِ وعن  عن املوتِ  هُ نفسَ  هَ نزَّ  وكذلكَ  ]٥٧الذار�ت:[ }ُأرِيُد ِمنـْ

   سيانِ وعن النِّ  ماعُ اجلِ  ذي هوَ الَّ  شيانِ وعن الغِ 

  ما هي بواضحة، ألنَّ  االقرتانِ  فسري كأن فيه شيء، وكأن عندي بعيد هذا، لداللةِ عجيب هذا التَّ الشيخ: 

وتـَوَكَّْل {تعاىل:  قالَ  ن ذلكَ مِ  ءٍ اىل شي هُ ا مل ينسبْ أحدً  أنَّ  معَ  كرِ لذِّ ا ضدُّ  ذي هوَ الَّ  سيانِ وعن النِّ القارئ: 

ا مَ وَ {تعاىل:  وقالَ ] ٢٥٥[البقرة: }ال �َُْخُذُه ِسَنٌة وال نـَْومٌ {: وقالَ  ]٥٨[الفرقان: }َعَلى اْحلَيِّ الَِّذي ال َميُوتُ 

  ]٦٤[مرمي: }اَن رَبَُّك َنِسي�اكَ 

  هِ خلقِ  يف معاملةِ  لمِ عن الظُّ  كذلكَ   هُ نفسَ  هَ نزَّ و 

ذي �ملعىن الَّ  شيانُ ، والغِ ها ظاهرةٌ شواهدُ  ومُ والنَّ  نةُ والسِّ  شيان، املوتُ لقوله الغِ وهلذا ما جاب شاهد الشيخ: 

 نُ قرَ ، وهو يُ من اإلغماءِ  هو نوعٌ [الذي] شي ايل الغِ  عندي املرادُ  ، فاألظهرُ اله شاهدً  يخ ما ذكرَ ه الشَّ ذكرَ 

  وما أشبهَ  واملوتِ  ومِ �لنَّ 
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 عملَ  يضيعُ  ، والذنبٍ  ا بغريِ أحدً  بُ فال يعاقِ  هِ خلقِ  يف معاملةِ  لمِ عن الظُّ  كذلكَ   هُ نفسَ القارئ: ونزََّه 

 عن احلكمةِ  الفعلِ  خلوُّ  وهوَ  والباطلِ  عن العبثِ  يف األفعالِ  هُ نفسَ  هَ . ونزَّ هِ ن أجرِ ا مِ شيئً  هُ صُ نقِ ، وال يُ عاملٍ 

ٍم لِْلَعِبيدِ مَ وَ {: وقالَ  ]٤٩[الكهف: } َيْظِلُم رَبَُّك َأَحداً َال وَ {تعاىل:  قالَ  لهُ  املقتضيةِ   }ا رَبَُّك ِبَظالَّ

نَـُهَما َوَما َواْألَْرضَ  السََّماءَ  َخَلْقَنا {َوَما: وقالَ  ]٤٦[فصلت: ا {: وقالَ  ]٢٧[ص: َ�ِطًال} بـَيـْ ُتْم َأمنَّ َأَفَحِسبـْ

نَـُهما الِعِبنيَ وما َخَلْقَنا {: وقالَ ] ١١٥:[املؤمنون }َخَلْقناُكْم َعَبثاً  * ما َخَلْقناُمها  السَّماواِت واْألَْرَض وما بـَيـْ

  ]٣٩-٣٨[الدخان: }ِإالَّ ِ�ْحلَقِّ ولِكنَّ َأْكثـََرُهْم ال يـَْعَلُمونَ 

َع ا�َُّ قـَْوَل {تعاىل:  هِ قولِ  نزولِ  يف سببِ  اسٍ عبَّ  عن ابنِ  روى عكرمةُ وقاَل رَمحُه ُهللا تعاىل:  الَِّذيَن َلَقْد مسَِ

 دخلَ  - عنهُ  ا�َُّ  رضيَ - يقَ الصدِّ  أ� بكرٍ  نَّ أ ،اآليةَ  ]١٨١[آل عمران: }...قاُلوا ِإنَّ ا�ََّ َفِقٌري وَحنُْن َأْغِنياءُ 

ن مِ  وكانَ  فنحاصُ  لهُ  قالُ منهم يُ  وا على رجلٍ قد اجتمعُ  ن اليهودِ مِ  ا كثريةً �سً  فوجدَ  املدراسِ  بيتَ 

ن مِ  ا رسولٌ دً حممَّ  أنَّ  لتعلمُ  كَ نَّ إ ا�َِّ فو  سلمْ أو  � فنحاصُ  ا�ََّ  قِ : اتَّ أبو بكرٍ  لهُ  فقالَ هم، هم وأحبارِ علمائِ 

� أ�  : وا�َِّ فنحاصُ  . فقالَ واإلجنيلِ  وراةِ كم يف التَّ  عندَ مكتو�ً  هُ جتدونَ  هِ ن عندِ مِ  �حلقِّ  قد جاءَ  ا�َِّ  عندِ 

 ا كما يزعمُ منَّ  ا ما استقرضَ ا غني� عنَّ  كانَ   ، ولوإلينا لفقريٌ  هُ وأنَّ  ن فقرٍ مِ  ن حاجةٍ مِ  ما بنا إىل ا�َِّ  بكرٍ 

إىل  فنحاصُ  ا، فذهبَ  شديدً ضر�ً  هِ على وجهِ  هُ وضربَ  -عنهُ  ا�َُّ  رضيَ - أبو بكرٍ  كم. فغضبَ صاحبُ 

على  كَ ما محلَ ( :-مُ الالسَّ  عليهِ - سولُ الرَّ  لهُ  . فقالَ يشكو أ� بكرٍ  -مَ وسلَّ  عليهِ  ى ا�َُّ صلَّ - ا�َِّ  رسولِ 

، م أغنياءُ وأ�َّ  فقريٌ  ا�ََّ  أنَّ  ا يزعمُ  عظيمً قوًال  قالَ  ا�َِّ  عدوَّ  نَّ إ ا�َِّ  : � رسولَ فقالَ  )� أ� بكرٍ  تَ ما صنعْ 

  .اآليةُ  تِ فنزلَ  ذلكَ  فنحاصُ  فجحدَ  هُ وجهَ  تُ ، فضربْ ا قالَ ممَّ  �َِّ  تُ غضبْ  ذلكَ  ا قالَ فلمَّ 

ا عزيرً  أنَّ  اليهودِ  هِ ن قومِ مِ  اجلهلةِ  بعضِ  حكى لنا مقالةَ  هذهِ  فنحاصَ  مقالةَ  -وجلَّ  عزَّ - كما حكى ا�َُّ و 

ن  مِ كال�   أنَّ  هم معَ علمائِ  وذهابِ  على بين إسرائيلَ  العمالقةِ  غلبةِ  بعدَ  هِ بقلمِ  وراةَ هلم التَّ  ملا كتبَ  ا�َِّ  ابنُ 

  . وزمانٍ  مكانٍ  يف أيِّ  مشهورةً  تْ ، وليسَ ظاهرٌ ها فسادُ  املقالتنيِ  هاتنيِ 

 هِ اشتهارِ  عدمِ  معَ  اليهودُ  هُ ا قالَ وعمَّ  قائصِ والنَّ  ن العيوبِ مِ  مَ ا تقدَّ عمَّ  هُ نفسَ  هَ قد نزَّ  هُ سبحانَ  ا�َُّ  فإذا كانَ 

 تْ إذا كانَ  هِ ا خللقِ مباينً  هِ عرشِ  فوقَ  هُ كونُ   وهيَ  املقالةِ  عن تلكَ  هُ نفسَ  هْ ا مل ينزِّ إذً  ءٍ شي ، فأليِّ هِ فسادِ  وظهورِ 

 أهلِ  مجاعِ إها و أمرِ  مِ وتفاقُ  املقالةِ  هذهِ  شهرةِ  تعاىل معَ  ا�َِّ  يف حقِّ  هُ اعتقادُ  ال جيوزُ  فاسدٍ  ملعىنً  نةً متضمِّ 

 هوَ  العكسَ  نَّ أ منها معَ  حذيرِ ها والتَّ على فسادِ  نبيهِ �لتَّ  هِ ن هذا كلِّ مِ  أحقُّ  هيَ  تْ عليها، فكانَ  األد�نِ 

 هِ قولِ  مثلَ  صريحٍ  واضحٍ  سلوبٍ أيف  هِ ها يف كتابِ رُ ها ويكرِّ ويعيدُ  املقالةَ  لنا هذهِ  يثبتُ  وجلَّ  عزَّ  ، فا�َُّ الواقعُ 

ُتْم َمْن ِيف السَّماءِ { تعاىل: ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم { ]٣[يونس: }مثَُّ اْسَتوى َعَلى اْلَعْرشِ { ]١٧[امللك: }َأَأِمنـْ
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 يت ال تقبلُ الَّ  ن اآل�تِ مِ  ذلكَ  إىل غريِ  ]٤[املعارج: }تـَْعُرُج اْلَمالِئَكُة والرُّوُح ِإلَْيهِ { ]١٠[فاطر: }الطَّيِّبُ 

  . �ويًال 

ـ واالفـرتاءِ  الكـذبِ  :أي -ذو البهتـانِ  -هُ وقولُـ : الـواوِ  بضـمِّ  "جـدِ ذو الوُ " :هُ وقولُـ ،فيـهِ  مبـا لـيسَ  الغـريِ  امِ وا�ِّ

  .واالشتهارُ  �دةُ الزِّ  :مِ فاقُ مبعىن الغىن والتَّ 

   املقالةِ  عن تلكَ  هُ نفسَ  ا�َُّ  هُ ينزِّ  يعين كيفَ وقاَل رَمحُه هللاُ تعاىل: 

  ؟ه هللاُ رمحَ  وقالَ  عندما تقولُ  ةٌ انتقاليَّ  يعين هذه جمموعاتٌ الشيخ: 

   نعم القارئ:

ــ مـــعَ  املقالـــةِ  عــن تلـــكَ  هُ نفَســـ ا�َُّ  هُ كيـــف ينـــزِّ   :يعــين  لعبـــادةِ  مســـاويةٌ  فهـــيَ  املقــاالتِ  ن أشـــنعِ كم ِمـــا عنـــدَ أ�َّ

ا، كم جسـمً �ـا عنـدَ  موصـوفٍ  كـلُّ   كـانَ   ذْ إ ليبِ الصَّ  ادِ عبَّ  املشركنيَ  ثةِ صارى املثلِّ النَّ  كمقالةِ   ، أو هيَ األو�نِ 

 وجــلَّ  عــزَّ  �َِّ  وا بعابــدينَ ُســيل هِ بذاتِــ ملــن اســتوى علــى العــرشِ  ا فالعابــدونَ جســمً  اإللــهُ  يكــونَ  أنْ  ويســتحيلُ 

ــدَ   مقتضــى العقــلِ  هــذا هــوَ  نَّ إم تُ كم وقْلــيف كتــبِ  م علــيهم �لكفــرِ تُ ، وهلــذا حكْمــأو�نٍ  ادُ هم عبَّــكم ولكــنَّ عن

 ها لـيسَ فسـادَ  أنَّ  منهـا مـعَ  هُ خلَقـ عنهـا وال حيـذرُ  وجـلَّ  عـزَّ  ا�َُّ  يسـكتُ  ا كيـفَ هذا شـأ�ُ  ، فمقالةُ والربهانِ 

 ٍ ـفضالؤُ  ، وهلذا قد اعرتفَ على العقولِ  هُ معرفتُ  الَ  حتُ حىتَّ  هِ يف نفسِ  ببنيِّ أو ملـا  للـوهمِ  وأوضـحُ  ا أظهـرُ كم ��َّ

  .إىل الربهانِ  حمتاجٌ  فهوَ  يت ختفى على األذهانِ الَّ  ن األمورِ مِ  فيِ هم يف النَّ مذهبَ  نَّ أا و ومهً  موهُ تُ يْـ مسَّ 

  انتهى

ــ شــرحُ  ا، يف احلقيقــةِ خــريً  هللاُ  جــزاكَ الشــيخ:  عــن األبيــات  ه يعــربُِّ ه؛ ألنَّــعلــى اختصــارِ  ريقــة بــديعٌ يخ �ــذه الطَّ الشَّ

 ورحـمَ ا، ا، جـزاه هللا خـريً عليـه متاًمـ واهدَ الشَّـ ، ويـذكرُ رِ للمتـدبِّ  واضحٍ  منثورٍ  إىل كالمٍ  ظمَ النَّ  لُ وحيوِّ  مبعناها القريبِ 

  اكم هللاُ ، حيَّ اجلميعَ  هللاُ 

  يف بعض األسئلةطالب: 

  من إىل؟ من إىل؟ كم بيت استغرقَ   ، هذا الفصلُ هللاُ   هللا، ما شاءَ ال إله إالَّ الشيخ: 

  وأربعةٍ  ستمائةٍ و  وسبعني إىل ألفٍ  من مخسمائةٍ طالب: 

  ؟ايعين كم بيتً الشيخ: 

  اأربعة وثالثني بيتً القارئ: 

  : مخسمائة وسبعني!يقولُ لكن الشيخ: 

  نعمالقارئ: 
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  إىل؟الشيخ: 

  ا، أربعة وثالثني بيتً وأربعةٍ  ستمائةٍ و  إىل ألفٍ القارئ: 

  بكم؟ ا تبدأُ لكن تقولون إ�َّ الشيخ: 

  وسبعني مخسمائةٍ و  ألفٍ القارئ: 

  وسبعني، ألف إي، قل يل كذا، اإلخوان يقولون: مخسمائةٍ الشيخ: 

  مخسمائة وسبعنيو ألف القارئ: 

  إي ما مسعت ألف، مخسمائة وسبعنيلشيخ: ا

   



يخ عبدالّرحمن بن ناصر ال�ّ�اك  هـ ١٤٤٠
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 ٢٢ ا ا | إاد

 

  األسئلة: 

: هل األفضُل الرَّدُّ علـى أهـِل الكـالِم �حلجـِج الكالميَّـِة، أم األفضـُل االكتفـاُء �لكتـاِب والسُّـنَِّة ١السؤال

الكــالِم: "مـا أعــرُف هــذا، يف ردِّ �طِلهـم كمــا نُِقـَل عــن اإلمـاِم أمحــَد أنـَُّه كــاَن يقـوُل عنــَد مسـاِع حجــِج أهـِل 

  أقوُل بِه"؟ -صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمَ -أعطوين شيًئا ِمن كتاِب ِهللا أو سنَِّة رسوِل ِهللا 

، ةٌ عقليَّـ فيـه حجـجٌ  ، والقرآنُ ةِ القرآنيَّ  واحلججِ  ةِ العقليَّ  من احلججِ  ما أمكنَ  بكلِّ  الباطلِ  ردُّ  هو األصلُ اجلواب: 

 االسـتداللَ  ، فمن حيسـنُ الكتابِ  نصوصُ  تهُ نَ ا تضمَّ هي ممَّ  ةُ العقليَّ  ةُ ، فاألدلَّ ةٍ عقليَّ  ةٍ �دلَّ  على املشركني احتجَّ  هللاُ 

ال  ةٌ لفظيَّـ ةٌ أدلـَّ اآل�تِ  ه يـرى أنَّ �آل�ت؛ ألنـَّ قد ال يكفيه االسـتداللُ  ةٍ عقليَّ  ةٍ ك �دلَّ ذي جيادلُ يرد، والَّ  العقليَّ 

 مـا يســتطيعُ  ة والبيــان عليـه أن يســتعملَ وا�اهــد �حلجَّـ اعي إىل هللاِ ، فالـدَّ فاســدةٌ  أصـولٌ ه ه عنــدَ ، ألنـَّالعلــمَ  تفيـدُ 

  .ةُ رعيَّ الشَّ  ةُ هو األدلَّ  األصلُ  كانَ   ، وإنْ اخلصمَ  يت تناسبُ الَّ  دودِ والرُّ  من احلججِ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــَز ابـــُن القـــيِِّم اجلوزيـَّـِة عـــن شــيِخِه شـــيِخ اإلســـالِم ابــِن تيميـــَة ٢الســؤال ِمـــن خـــالِل  -ُه هللاُ رمحَــ-: مبـــاذا متيـَّ

  مؤلَّفاتِِه؟

ـــَز علـــى شـــيِخه، لكـــن األســـلوب ميكـــن، ميكـــن لـــه اجلـــواب:  عيـــِه أحـــٌد أنَّ ابـــَن القـــيِِّم متيـَّ وأيُّ متيُّـــٍز؟! هـــذا مل يدَّ

ِم، أسلوب مثل هذا الـنَّظم، ابـُن تيميـَة مـا لـه نظـٌم مـن هـذا النَّـوع، وإالَّ األصـُل ابـن تيميـَة هـو املـؤثُِّر يف ابـِن القـيِّ 

  فُمجَمُل علِم ابِن القيِِّم استفاَدُه من مؤلَّفاِت وكالِم شيِخِه، فدعوى التَّميُِّز هذا غُري مسلٍَّم.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َيِت الفلسفُة علَم الكالِم؟٣السؤال   : ملاذا مسُِّ

ـ األصـلُ  فالفالسـفةُ  ،مونواملتكلِّ  الفالسفةُ  ، مها طائفتانِ شيءٌ  والفلسفةُ  شيءٌ  الكالمِ  ال، علمُ اجلواب:  م ال أ�َّ

هــؤالء ال يؤمنــون  ،هكأرســطو ومــن أشــبهَ   اليــو�نِ  كفالســفةِ   األمــمِ  علمــاءُ  ، الفالســفةُ حقيقــةً  ســاالتِ يؤمنــون �لرِّ 

  .اآلخرِ  واليومِ  م ��ِ إميا�ِ  معَ  سفةِ روا �لفل�ثَّ  مون طوائفُ مون ال، املتكلِّ ا املتكلِّ ساالت، وأمَّ �لرِّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علوِّ ِهللا فأنكَرُه وقاَل: "ربُّنا الَّذي نعبـُدُه غـُري ربِّكـم"، فهـل جيـوُز : �قَش أحٌد صاحًبا رافضي�ا يف ٤السؤال

  أْن نقوَل لُه مبثِل ما قاَل �نَّ ربَّنا أيًضا غُري ربِِّه؟

 ك فأنـتَ ا معبـودُ ه، وأمَّ �ا نفسَ  يت وصفَ فات الَّ �لصِّ  موصوفٌ  العرشِ  ه فوقَ ذي نعبدُ نا الَّ ربُّ  إي نعم،اجلواب: 

ه أنـَّ ذي تـزعمُ يخ: الـَّالشَّ  قصدَ  [لعلَّ  العرشِ  ه فوقَ أنَّ  ذي تزعمُ الَّ  ، فاإللهُ العرشِ  ه فوقَ ا �نَّ موصوفً  ليسَ ه تقول أنَّ 
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ـ وهـو موصـوفُ  العـرشِ  ن فــوقَ � هـو َمـ، معبـودُ هـو معبــود� هـذا صـحيحٌ  لـيسَ  ]العـرشِ  فـوقَ  لـيسَ  يت الَّــ فاتِ الّصِ

ا، عـدمً  يعبـدُ  لَ املعطِّ ، إنَّ ...اجلهميَّ  نَّ : إةِ نَّ السُّ  أهلِ  بعضُ  ال، وهلذا قالَ  اجلهميِّ  ا معبودُ ه، وأمَّ �ا نفسَ  وصفَ 

  ا.صنمً  يعبدُ  هَ املشبِّ  وإنَّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رُك األصغُر داخٌل حتَت مشيِة ِهللا وقد يغفُر هللاُ لصاحِبِه؟٥السؤال   : هل الشِّ

ــ أنَّ  هــذا هــو األقــربُ  ، لعــلَّ هــذا هــو األقــربُ  لعــلَّ اجلــواب:   ُدونَ  َمــا {َويـَْغِفــرُ : يف عمــومِ  يــدخلُ  األصــغرَ  ركَ الشِّ

  ]٤٨[النساء: َيَشاُء} لَِمنْ  َذِلكَ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : هل التَّسبيُح يردُّ القدَر؟٦السؤال

  التَّسبيح؟هذا ليَس بشيٍء، الشيخ: 

  القارئ: نعم

هذا كالٌم ال أصَل لُه، التَّسـبيُح مـا يف عالقـة أنـَّه يـردُّ القـدَر أو ال يـردُّ القـدَر، الـَّذي قيـَل فيـه الـدُّعاء،  :اجلواب

بــدَّ، فمــا هـل الــدُّعاُء يــردُّ القــدَر؟ نعـم، نقــوُل: إنَّ الــدُّعاَء قــد يـردُّ القــدَر الَّــذي مل يســبْق علـُم ِهللا �نَّــه يكــوُن وال 

َرها هللاُ علـــى  ســبَق يف علــِم ِهللا أنـَّـه كـــائٌن وال بــدَّ ال يــردُّه شـــيٌء ال بــدَّ مــن وقوِعـــِه، لكــن بعــض األمـــوِر الـَّـيت قــدَّ

  (ال يردُّ القدَر إالَّ الدُّعاُء).أسباٍب قد يردُّها، وهلذا جاَء يف احلديِث: 

َر ولطفَ طالب:    يقولون: قدَّ

َر ولطَف، صحيحٌ  الشيخ:   قدَّ

  عبارٌة صحيحٌة؟ طالب:

َر عليــَك هــذا احلــادَث لكــنَّ هللاَ لطــَف بــَك فلــم يكــْن شــنيًعا ومل  الشــيخ: َر هــذا األمــَر مــَع اللُّطــِف، قــدَّ إي، قــدَّ

  يكن سبًبا ملوِتَك.

ــْوِم ١٤٣اْلُمَســبِِّحَني (فـََلــْوَال أَنَّــُه َكــاَن ِمــَن {�لنِّســبة للتَّســبيح يــردُّ القــدَر يقولــون  طالــب: ) لََلِبــَث ِيف َبْطِنــِه ِإَىل يـَ

َعثُونَ    ]١٤٤-١٤٣[الصافات: }يـُبـْ

  هذا سبٌب لنجاتِه. الشيخ:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــاعَة، ويســتدلُّ حبـديِث عمــَر عنــَدما جــاَء جربيــُل ٧السـؤال يِن السَّ : مــا ردُّ� علــى َمــن جيعــُل ِمـن مراتــِب الــدِّ

يِن اإلسالُم واإلمياُن واإلحساُن والسَّاعُة؟   يسأُل النَّيبَّ ويقوُل: مراتُب الدِّ

ـاجلواب:  ـينيَّـالدِّ  ين ال، هـي مـن العقائـدِ الـدِّ  ، لكـن مـن مراتـبِ سـولُ عنـه الرَّ  لَ ا ُسـئِ هـي ممـَّ اعةُ ال، السَّ  اعةُ ة، السَّ

ــ ، واإلميــانُ العقائــدِ  ، لكــن هــي مــن مجلــةِ مــن املراتــبِ  تْ لكــن ليَســ هــي مــن االعتقــاداتِ  القيامــةِ  وقــوعُ   اعةِ �لسَّ

  .اآلخرِ  �ليومِ  اإلميانِ  يف داخلٌ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رُك األصغُر أعظُم أم الكبائُر؟٨السؤال   : هل الشِّ

ــ عــن بعــضِ  جــاءَ اجلــواب:  ــ علــى أنَّ  مــا يــدلُّ  لفِ السَّ ــ ، يعــين جــنسُ رِ مــن الكبــائِ  أكــربُ  ركَ الشِّ مــن  أكــربُ  ركِ الشِّ

  ، لكن اجلنس.، ما يلزمُ كبريةٍ   من كلِّ  أصغر أكربَ  شركٍ  كلُّ   أن يكونَ  ، لكن ما يلزمُ رِ الكبائِ  جنسِ 

رُك اخلفيُّ أعظُم أم الكبائُر؟   القارئ: ويقوُل: وهل الشِّ

  .أصغرَ  وقد يكونُ  أكربَ  قد يكونُ  اخلفيُّ  ركُ والشِّ ، األصغرِ  ركِ الشِّ  هو من نوعِ  اخلفيُّ  ركُ الشِّ اجلواب: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؟-عليِه السَّالمُ -طالب: التَّسبيُح أال يُعتَربُ دعاًء؟ تسبيُح يونَس 

ــــهَ  {َال نعــــم،  ..، فيــــه دعــــاءٌ .ه قــــالَ إي دعــــاء ألنَّــــالشــــيخ:  ــــتَ  ِإالَّ  ِإَل ــــتُ   ِإّينِ  ُســــْبَحاَنكَ  أَْن ــــنَ  ُكْن  الظـَّـــالِِمَني} ِم

 وحيـد، توحيـدٌ فيـه التُّ  تسبيح فقط، وجـاءَ  لم، ما جاءَ ه اعرتاف �لظُّ ه بقولِ ه قرنَ .، ألنَّ .ه.مقصودَ  ألنَّ ] ٨٧[األنبياء:

  .الظَّالِِمَني} ِمنَ  ُكْنتُ   ِإّينِ  ُسْبَحاَنكَ  أَْنتَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  {َال ، نبِ �لذَّ  واعرتافٌ  وتسبيحٌ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  


