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نبيِّنا حممٍَّد، وعلى آِلِه القارئ: بسِم ِهللا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد ِ� ربِّ العاملَني، وصلَّى ُهللا وسلََّم على 

يف "الكافيِة الشَّافيِة يف االنتصاِر للفرقِة  -رَمحُه ُهللا تعاىل-قاَل اإلماُم ابُن القيِِّم  وصحِبِه أمجعَني.

  النَّاجيِة": 

  فصٌل: 

  وهَو أقرُ�ا إىل األذهانِ   هذا وخامتُ العشريَن وجًها 

أنواِع أدلَِّة العلوِّ، ويف هذا الفصِل ويف هذا النَّوِع متام العشريَن وهو يقوُل: هذا هو النَّوُع العشرون من الشيخ: 

ْرَ�  "وهو أقرُ�ا إىل األذهاِن" ألنَّ مضمونَه االستدالُل �لنُّصوِص، والنُّصوُص سهلُة الفهِم ميسَّرٌة {َوَلَقْد َيسَّ

ا تصعُب على كثٍري من النَّاس، وهلذا قاَل: اْلُقْرَآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر} خبالِف االس تدالالِت العقليَِّة فإ�َّ

الَِّة على علوِّ هللاِ   "وهو أقرُ�ا إىل األذهاِن" وسيشُري يف هذا الفصِل إىل مجلٍة من األدلَِّة القرآنيَِّة والنَّبويَِّة الدَّ

  وفوقيَِّتِه.

  القارئ: 

  ُ�ا إىل األذهانِ وهَو أقر        هذا وخامتُ العشريَن وجًها 

ا قد نـَوََّعتْ    طرَق األدلَِّة يف أمتِّ بيانِ       سرُد النُّصوِص فإ�َّ

  ؟نـُوِّعت، عندكم نـَوََّعْت وإالَّ نـُوَِّعتْ الشيخ: 

  القارئ: نـَوََّعتْ 

  عندكم أيش؟الشيخ: 

  �لفتِح نـَوََّعتطالب: 

  كلُّها؟الشيخ: 

  نعم طالب:

ا تنوََّعتْ الشيخ:     يعيننـَوََّعْت كأ�َّ

  القارئ: 

ا قد نـَوََّعْت    طرَق األدلَِّة يف أمتِّ بيانِ    سرُد النُّصوِص فإ�َّ

  وسياقُة األلفاِظ �مليزانِ      والنَّظُم مينُعين ِمن استيفائِها 
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يُد اإلنساُن يعتذُر أنَّه قد ال يذكُر كلَّ ما ورَد أو يشُري إليه بسبِب النَّظِم ال يتأتَّى التَّعبُري عن كلِّ ما ير الشيخ: 

ذكرَُه؛ ألنَّ النَّظَم حمكوٌم �وزاٍن خبالِف الكالِم املنثوِر فإنَّه االستشهاد وذكر األدلَّة سهٌل، لكن ذكرها يف 

قد ضمََّن هذا النَّظَم اإلشارَة إىل مجلٍة كبريٍة من أدلَّة  -رَمحه هللاُ -النَّظِم هذا فيه صعوبٌة، ومَع ذلَك ابُن القيِّم 

  الكتاِب والسُّنَّة. أعد البيتَ  العلوِّ من

  القارئ: 

  وسياقُة األلفاِظ �مليزانِ      والنَّظُم مينُعين ِمن استيفائِها 

  منها وأيَن البحُر ِمن ِخلجانِ      فأشُري بعَض إشارٍة ملواضَع 

فاألدلَُّة من  يعين ما سأذكرُه قليٌل من كثٍري، قليٌل من كثٍري، فما سأذكرُه ما هو إالَّ إشارٌة وإالَّ الشيخ: 

  النُّصوص كثريٌة، وما سأذكرُه ال يفي، وأين البحُر من ِخلجاِن؟

  يف "ُخلجاِن" و "ِخلجاِن" �لضَِّم والكسِر للخاءِ القارئ: 

  كأنَّ فيها إْن شْئَت قْل هذه أو هذه يصلحُ الشيخ: 

  القارئ: 

ا    يف سبِع آ�ٍت ِمن القرآنِ      فاذكْر نصوَص االستواِء فإ�َّ

  هذا نوٌع، وقد جاَء ذكُر االستواِء يف القرآِن يف سبِع آ�ٍت.الشيخ: 

  القارئ: 

  ٍث قد غَدْت معلومَة التِّبيانِ    واذكْر نصوَص الفوِق أيًضا يف ثال 

  معلومٍة برَئْت ِمن النُّقصانِ      واذكْر نصوَص علوِِّه يف مخسٍة 

شوف [انظْر] اآلَن ذكَر أنَّه ثالثُة أنواٍع: نصوُص االستواِء، ونصوُص الفوقيَّة، ونصوُص العلوِّ، مثَّ الشيخ: 

يذكر لنا عدَد اآل�ِت الواردِة يف القرآِن، فآ�ُت االستواِء سبٌع، وآ�ُت الفوقيَّة ثالٌث، وآ�ُت العلوِّ مخٌس، 

العليُّ كم جاَء يف القرآن العليُّ جاَء يف مواضَع  ]،٢٥٥[البقرة: {َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم}��ِت العلوِّ كقوله: ويريُد 

: {َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم}، وجاَء {اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم} وجاءَ  ا مخٌس، وأوَُّهلا ما يف آيِة الكرسيِّ  عديدٍة، يقوُل: إ�َّ

 ِبُري}{َذِلَك ِ�َنَّ ا�ََّ ُهَو احلَْقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلَباِطُل َوَأنَّ ا�ََّ ُهَو اْلَعِليُّ اْلكَ ْلَكِبُري}، {اْلَعِليُّ ا

ا يف مخسِة مواضَع، أذكُر منها ال]، ٦٢[احلج: بقرة فجاَء العليُّ مقروً� �لعظيِم والكبِري، وابُن القيِِّم يقوُل: إ�َّ

  واحلج ولقمان والشُّورى فيها {َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم}

  واملتعالطالب: 
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  يف الرعد]، ٩[الرعد: {اْلَكِبُري اْلُمتَـَعاِل}والشيخ: 

  القارئ: 

  تنزيَلُه ِمن ربِّنا الرَّمحنِ      واذكْر نصوًصا يف الكتاِب تضمََّنْت 

ا، {تـَْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن هذا كذلك، اآل�ُت الَّيت فيها تنزيُل الالشيخ:  قرآِن، {تـَْنزِيُل} كم يف القرآِن؟ كثريٌة جد�

ا�َِّ}، آل حم كلُّها فيها ذكُر التَّنزيِل، ذكُر تنزيِل القرآِن، وهذه اآل�ُت الَّيت فيها اإلخباُر عن تنزيِل القرآِن هو 

  من مجلِة أدلَّة العلوِّ. أعد البيتَ 

  القارئ: 

  تنزيَلُه ِمن ربِّنا الرَّمحنِ      الكتاِب تضمََّنتْ واذكْر نصوًصا يف

  إسالُم واإلمياُن كالبُنيانِ     فتضمََّنْت أصَلِني قاَم عليهما الـــ 

يعين اآل�ُت الَّيت فيها التَّنزيُل، تنزيُل القرآِن تضمََّنْت أصلِني: أنَّ القرآَن كالُم ِهللا، وأنَّه تعاىل يف الشيخ: 

ا يكوُن من علوٍّ، وهلذا من عقيدِة أهِل السُّنَِّة أنَّ القرآَن منزٌل غُري خملوٍق، وأنَّه كالُم ِهللا العلوِّ، ألنَّ النُّ  زوَل إمنَّ

  منزٌل.

  القارئ: 

  إسالُم واإلمياُن كالُبنيانِ    فتضمََّنْت أصَلِني قاَم عليهما الـ 

ُه ِمن فوِق كلِّ مكانِ      كوُن الكتاِب كالَمُه سبحانَُه    وعلوُّ

  زاَدْت على السَّبعِني يف احلُسبانِ     وعداُدها سبعوَن حَني تـَُعدُّ أو 

ا، سورُة الشيخ:  ا، ومَع ذلَك ابُن القيِِّم حاوَل حيصيها أو أكثر من ذلك، وهذا كثٌري كثٌري جد� هي كثريٌة جد�

]، ٢[غافر: {تـَْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن ا�َِّ اْلَعزِيِز اْلَعِليِم}تَّنزيِل املؤمن حم كلُّها كلُّ سوِر آل حم كلُّها مفتتحٌة بذكِر ال

{ا�َُّ الَِّذي أَنـَْزَل اْلِكَتاَب كذلَك الشُّورى فيها ذكُر التَّنزيِل   ]،٢[فصلت: {تـَْنزِيٌل ِمَن الرَّْمحَِن الرَِّحيم}وفصلت 

  ...، كلُّ السُّور كلُّها فيها ذكُر التَّنزيِل.وكذلك ]،١٧[الشورى: ِ�حلَْقِّ َواْلِميزَاَن}

  القارئ: 

نِ    واذكْر نصوًصا ُضّمَِنْت رفًعا ومعرا    ًجا وإصعاًدا إىل الدَّ�َّ

]، ٤[املعارج: {تـَْعرُُج اْلَمَالِئَكُة َوالرُّوُح ِإلَْيِه...}كذلَك نصوص الَّيت فيها ذكُر العروِج، عروُج املالئكِة، الشيخ: 

{َرِفيُع وكذلَك  ]،١٠[فاطر: {َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعُه}والرَّفع  ]،١٠[فاطر: ْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب}{ِإلَ وصعود 

َرَجاِت}   ]١٥[غافر: الدَّ
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  القارئ: 

نِ    واذكْر نصوًصا ُضّمَِنْت رفًعا ومعرا    ًجا وإصعاًدا إىل الدَّ�َّ

  حسباِن فاطلْبها ِمن القرآنِ ـ     هَي مخسٌة معلومٌة �لعدِّ والــ 

َواْلَعَمُل الصَّاِلُح  {ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيِّبُ عدوها يف السَّجدة منها، ويف املعارج ويف سورِة فاطر الشيخ: 

  ]١٠[فاطر: يـَْرفـَُعُه}

ُ ِإلَْيِه}  -عليِه السَّالمُ - عيسى طالب:    ]١٥٨[النساء:{َبْل َرفـََعُه ا�َّ

ُ ِإلَْيِه}الشيخ:    كذلك {َبْل َرفـََعُه ا�َّ

  قصَّة اإلسراءطالب: 

  ذكروها؟ ال، هو يريُد اآل�ِت املصّرِحة �لرَّفع واإلصعاِد والعروِج، اآل�ُت املصّرِحُة.الشيخ: 

  القارئ: 

  تُنجي لقارئِها ِمن النِّريانِ    ولقد أتى يف سورِة امللِك الَّيت 

ُتْم َمْن ِيف هذا نوٌع آخُر وهو اإلخباُر �نَّ َهللا يف السَّماء، هذا ورَد يف آيتِني من سورِة امللِك الشيخ:  {أَأَِمنـْ

ُتْم َمْن ِيف السََّماِء} ]،١٦[امللك:السََّماِء}    أعد البيتَ ]، ١٧[امللك: {أَْم أَِمنـْ

  القارئ: 

  تُنجي لقارئِها ِمن النِّريانِ    رِة امللِك الَّيت ولقد أتى يف سو 

ا املنجيُة من عذاِب القِرب.الشيخ:    يشُري إىل ما ورَد يف سورِة امللِك وأ�َّ

  القارئ: 

  عنَد احملرِِّف ما مها نصَّانِ    نصَّاِن أنَّ هللاَ فوَق مسائِِه 

ُتْم َمْن ِيف السََّماِء} "يف" مبعىن على، الشيخ:  يعين: َمن على السَّماء، أو {َمْن ِيف السََّماِء} يعين: َمن {أَأَِمنـْ

، أو تكوُن مبعىن "على"، أي: َمن  يف العلوِّ، "يف" إمَّا أْن تكوَن على ��ا للظَّرفيَّة فيكون املعىن: َمن يف العلوِّ

ُتْم َمْن ِيف السََّماِء}   على السَّماِء، {أَْم أَِمنـْ

  القارئ: 

  قْلنا بسبٍع بل أتى بثمانِ    �لِعنِد الَّذي ولقد أتى التَّخصيُص 

ا عنَده عنَد ِهللا، عنَد احللوليَّة وعنَد نفاِة العلوِّ الشيخ:  أيًضا من أدلَّة العلوِّ: اإلخباُر عن بعِض املخلوقاِت أ�َّ

م   - القائلوَن �حللولِ - ليَس شيٌء يكوُن عنَد ِهللا، ال يكوُن شيٌء عنَد ِهللا بل هو كلُّ شيٍء هو عنَد ِهللا؛ أل�َّ
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كلُّ شيٍء عنَد ِهللا، ألنَّه يف كلِّ مكاٍن تعاىل ُهللا عن قوِهلم، فال يكوُن شيٌء خيتصُّ �لعنديَّة، وُهللا قد أخَرب 

]، ٢٠٦[األعراف:ُجُدوَن} {ِإنَّ الَِّذيَن ِعْنَد َربَِّك َال َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدتِِه َوُيَسبُِّحونَُه َوَلُه َيسْ �نَّ عنده املالئكَة 

فوصُف بعِض ]، ٣٨[فصلت: {فَِإِن اْسَتْكَربُوا فَالَِّذيَن ِعْنَد َربَِّك ُيَسبُِّحوَن َلُه ِ�للَّْيِل َوالنـََّهاِر َوُهْم َال َيْسَأُموَن}

ا عنَدُه يدلُّ على أنَّه ليس حاال� يف املخلوقاِت بل هو يف العلوِّ فوَق مجيعِ  املخلوقات، وبعض  املخلوفاِت ��َّ

{الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْولَُه ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد  املخلوقات...، وبعُض العباِد عنَده وهم املالئكُة املقرَّبون،

ْم َويـُْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْستَـْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمُنوا} 
   نعم أعد البيتَ  ]،٧[غافر:َر�ِِّ

  القارئ: 

  قْلنا بسبٍع بل أتى بثمانِ    تى التَّخصيُص �لِعنِد الَّذي ولقد أ

ا عنَده، وهذا يدلُّ الشيخ:  التَّخصيُص يعين ختصيُص بعِض املخلوقاِت، ختصيُص بعِض املخلوقاِت عنَده ��َّ

سائر املخلوقات، على القرِب، على قرِب بعِض املخلوقات منه تعاىل فَالَِّذيَن ِعْنَد َربَِّك هم أقرُب إىل ِهللا من 

ا مثان. ا سبُع آ�ٍت بل إ�َّ   هم عنَده، وهذا جاَء يف القرآن يف مواضَع يقوُل الشَّيُخ: إ�َّ

  القارئ: 

  عراِف مثَّ األنبياِء الثَّاين   منها صريٌح موضعاِن بسورِة األ 

  لسواُه ليَسْت تقتضي النَّصَّانِ      فتدبـَّْر التَّعيَني وانظْر ما الَّذي 

  �دي الظُّهوِر ملن لُه أذ�نِ      التَّحرِمي أيًضا �لٌث  وبسورةِ 

{َربِّ اْبِن ِيل ِعْنَدَك} فأثبَتْت أنَّ من األشياء  ]،١١[التحرمي: {َربِّ اْبِن ِيل ِعْنَدَك}تقوُل امرأُة فرعوَن: الشيخ: 

   منه تعاىلما يكوُن عنَده وهلذا اختاَرْت ودَعْت أْن يكوَن هلا بيٌت عنَده سبحانه فيه قرٌب 

  القارئ: 

َنْت    نفَس املراِد وقـُيَِّدْت ببيانِ      ولديِه يف مزَّّمٍِل قد بيـَّ

  ]٢٠[املزمل: {َوَما تـَُقدُِّموا ِألَنـُْفِسُكْم ِمْن َخْريٍ جتَُِدوُه ِعْنَد ا�َِّ}الشيخ: 

  القارئ: 

  ِمن راحٍة فيها وال تِبيانِ      ال تنقُض الباقي فما ملعطٍل 

  سرٌّ عظيٌم شأنُُه ذو شانِ      ورى ويف ُمزَّّمٍِل وبسورِة الشُّ 

  علًما بِه فهَو القريُب الدَّاين   يف ذكِر تفطِري السَّماِء فَمن يُِرْد 



يخ   هـ ١٤٤٠
ّ

 عبدالّرحمن بن ناصر ال�ّ�اكمؤسسة وقف الش

 

 ٧ ا ا | إاد

 

ا تتفطَُّر ]، ٥[الشورى: {َتَكاُد السََّماَواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْن فـَْوِقِهنَّ}الشيخ:  فيها الدَّاللُة على أنَّ َهللا فوَق أل�َّ

من جهة العلوِّ من هيبِة ِهللا وعظمِته سبحانه وتعاىل، {َتَكاُد السََّماَواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْن فـَْوِقِهنَّ} يف السَّماُء 

  العلوِّ فالتَّفطُُّر يف السَّماء يكوُن يف جانبها إىل العلوِّ جانبها الَّذي هو إىل العلوِّ إىل السَّفل.

  القارئ: 

روَن بنقِلِه    جبًنا وضعًفا عنُه يف اإلميانِ    مل يسمِح املتأخِّ

رين مل يذكروا تفسَري هذه الفوقيَّة، تفسري قوله:  الشيخ: ري املفّسِ {ِمْن فـَْوِقِهنَّ}،  كأنَّه يشُري إىل أنَّه من متأّخِ

  {َتَكاُد السََّماَواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْن فـَْوِقِهنَّ}

  القارئ:

  سالِم هم أمراُء هذا الشَّانِ    تقدِّموَن فوارُس اإل بل قاَلُه امل 

؛ ألنَّ  هذا هو الظَّاهُر من اآليِة أنَّ قوَله:الشيخ:  {ِمْن فـَْوِقِهنَّ} يدلُّ على أنَّ هذا التَّفطَُّر جاَء من فوقهنَّ

ها التَّفطُُّر من فوق ال من ذلك هو الَّذي أقرُب إىل هللا، فتفطُّرهنَّ هيبة...، من هيبِة ِهللا وعظمِته سبحانَه فأ�

، أيش قاَل الشَّيخ حممَّد على تفسريِها؟ تفسُري املتقدِّمني  جهِة السَّفل بل من جهة العلوِّ ألنَّ َهللا يف العلوِّ

رين   .واملتأّخِ

  

روَن" يعين �م أهُل  القارئ: رون بنقِلِه ... جبًنا وضعًفا عنُه يف اإلمياِن، قولُُه: "املتأخِّ قاَل: مل يسمِح املتأخِّ

الكالِم ألنَّ أهَل الكالِم يكرهوَن كلَّ نصٍّ خيالُف بدعَتهم وما هم عليِه حىتَّ قاَل بعُضهم: أمتىنَّ أْن أمتكََّن 

]، ١١[الشورى: {لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء}يف قوِلِه: ]، ١١[الشورى: ِميُع اْلَبِصُري}{َوُهَو السَّ ِمن حكِّ قوِلِه تعاىل: 

ألنَُّه إذا قاَل: {لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء} فهذِه صفُة نفٍي، وقولُُه: {َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصُري} صفُة إثباٍت فيقوُل: 

: {َوُهَو السَِّميعُ  ا جاَءْت على خالِف ُمراِدِه.أ� أمتىنَّ أْن أمتكََّن ِمن حكِّ     اْلَبِصُري} ملاذا؟ أل�َّ

  طيب وغريه؟ تفسري اآلية الشيخ:

  ما ذكَر شيًئا الشَّيخ حممَّد القارئ:

ابن القيِّم يتكلَّم عن تفسري قوله: {َتَكاُد السََّماَواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْن فـَْوِقِهنَّ} يف آيِة الشُّورى، أمَّا ما  الشيخ:

  أنَّ ذلَك راجٌع إىل ثقل ِهللا ممَّا يناُل السَّماء من الثِّقل ثقل هللا فهذا فيه نظٌر. ذكروه من

  فيه تعليٌق آخُر يف نسخٍة أخرى القارئ:

  تعليق للشَّيخ حممَّد؟ الشيخ:



يخ   هـ ١٤٤٠
ّ

 عبدالّرحمن بن ناصر ال�ّ�اكمؤسسة وقف الش

 

 ٨ ا ا | إاد

 

ِب يقوُل:القارئ:  ظَم يقصُد الظَّاهُر أنَّ النَّا ال، حتقيُق الشَّيِخ بكٍر أو بعِض طالِبِه، جمموعٌة ِمن الطُّالَّ

اِم املتكلِّمَني لُه  ًبا ال�ِّ ِت جتنـُّ ريَن بعُض املنتسبَني للسُّنَِّة ممَّن جَنب عن إيراِد مثِل هذِه املرو�َّ �ملتأخِّ

نَّ} هِ �لتَّجسيِم والتَّشبيِه أمَّا الرَّازي الَّذي قاَل عنَد تفسِري قوِلِه تعاىل: {َتَكاُد السََّماَواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْن فـَْوقِ 

ا تكاُد  روى عكرمُة عن ابِن عبَّاٍس أنَُّه قاَل: {َتَكاُد السََّماَواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْن فـَْوِقِهنَّ} قاَل واملعىن أ�َّ

  يـَتَـَفطَّْرَن ِمن ثقِل ِهللا عليها، واعلْم أنَّ هذا القوَل سخيٌف، وجيُب القطُع برباءِة ابِن عبَّاٍس عنهُ 

  زيهذا يقولُه الرَّا الشيخ:

  نعم القارئ:

وهذا وإْن مل نقْل إنَّه سخيٌف لكن يف احلقيقِة فيه نظٌر عندي؛ ألنَّ َهللا تعاىل ال حيمُله شيٌء، هللاُ  الشيخ:

مستٍو على العرِش فهو املمِسُك للعرِش وما دوَن العرِش وليَس العرُش حامًال � تعاىل وال السَّموات حىتَّ 

ا تفطََّرْت من ثقلِ  ا تفطََّرْت من ثقله يُقال: إ�ِّ  ِهللا، فاألثُر فيه نظٌر يف إضافة الثِّقل إليه سبحانه وتعاىل وأ�َّ

  سبحانه، والرَّازي ليس غريًبا أن يقوَل: إنَّ هذا سخيٌف؛ ألنَّ عنَده األصَل نفي العلوِّ ونفي االستواِء.

  القارئ: 

  القوالِن تفسريِِه ُحِكَيْت بِه    وحممَُّد بُن جريِر الطَّربيِّ يف 

  قاَل رَمحُه هللاُ: فصلٌ 

  نقلوا شيًئا من كالِم ابن جريٍر عندكم؟ بعُض احملقِّقنيالشيخ: 

فسََّر الطَّربيُّ قوَلُه تعاىل يف سورِة الشُّورى: أنَّ السَّمواِت يتفطَّْرَن ِمن ثقِل  قاَل أحسَن ُهللا إليَك:القارئ: 

دِّيِّ وقتادَة وغريِهم، انظْر جامَع البياِن،  ِهللا عزَّ وجلَّ وعظمِتِه وجالِلِه وأسنَدُه إىل ابِن عبَّاٍس وكعٍب والّسِ

  أمَّا قولُُه تعاىل يف سورِة املزَّّمِلِ 

  فسَّرها أيش؟ مرَّة �نية يقولالشيخ: 

  القارئ: قاَل: فسََّر الطَّربيُّ قوَلُه تعاىل يف سورِة الشُّورى: أنَّ السَّمواِت يتفطَّْرَن ِمن ثقِل ِهللا عزَّ وجلَّ 

  من ثقِل ِهللا" هذه هي ايل [اليت] حملُّ �مُّلالشيخ: 

  القارئ: ِمن ثقِل ِهللا عزَّ وجلَّ وعظمِتِه وجالِلهِ 

  عظمِته وجاللِه" هذا ال إشكاَل فيهو الشيخ: 

دِّيِّ وقتادَة وغريِهم.   القارئ: وأسنَدُه إىل ابِن عبَّاٍس وكعٍب والّسِ



يخ   هـ ١٤٤٠
ّ

 عبدالّرحمن بن ناصر ال�ّ�اكمؤسسة وقف الش

 

 ٩ ا ا | إاد

 

 أمَّا قولُُه تعاىل يف سورِة املزَّّمِِل ففسََّرُه �نَّ السَّماَء مثقلٌة يف ذلَك اليوِم متصدِّعٌة وأورَد يف �ييِدِه قوَل ابنِ 

، وقاَل قوَل جماهٍد: عبَّاٍس يعين تشقَُّق السَّ  َفِطٌر ِبِه}ماُء حَني ينزُل الرَّمحُن جلَّ وعزَّ قاَل: ]، ١٨[املزمل: {ُمنـْ

ُمثَقلٌة بِه. فالظَّاهُر أنَّ الباَء يف "بِه" عنَد الطَّربيِّ للظَّرفيَِّة، والضَّمُري راجٌع إىل اليوِم، وسبُب االنفطاِر 

ُرُه آيُة الشُّورى، ومل ُيشِر الطَّ  ربيُّ إىل اختالٍف يف �ويِل اآليِة وانظْر سورَة املزَّّمِِل يف تفسِري ابِن كثٍري. تفّسِ

  انتهى

َفِطٌر ِبِه} يعين: منفِطٌر يف ذلَك اليوِم الشيخ:  ) ١٧{َفَكْيَف تـَتـَُّقوَن ِإْن َكَفْرُمتْ يـَْوًما َجيَْعُل اْلِوْلَداَن ِشيًبا ({ُمنـْ

َفِطٌر ِبِه}   يعين فيه]، ١٨-١٧[املزمل: السََّماُء ُمنـْ

  القارئ: قاَل رَمحُه هللاُ فصٌل:

  قد جاَء يف األخباِر والقرآنِ      هذا وحاديها وعشروَن الَّذي 

كأنَّ هذا فرٌع عن الَّذي قبَله، كأنَّ هذا امتداٌد للفصِل السَّابِق، فيه اإلشارُة إىل ما جاَء يف الكتاِب الشيخ: 

  الَّة على علّوِه، أعد فصلوالسُّنَّة من النُّصوِص الدَّ 

  القارئ: هذا وحاديها وعشروَن الَّذي، أو وعشريَن؟ 

  وعشرونَ الشيخ: 

  القارئ: يف بعِض النُّسِخ وعشرينَ 

  نعمالشيخ: 

  القارئ: 

  قد جاَء يف األخباِر والقرآنِ      هذا وحاديها وعشروَن الَّذي 

  وجميُئُه للفصِل �مليزانِ      إتياُن ربِّ العرِش جلَّ جاللُُه 

{َوَجاَء َربَُّك للفصِل  -سبحانه وتعاىل-يعين: أراَد أْن يذكَر أنَّ من مجلة أدلَّة العلوِّ ما ورَد أنَّه �يت الشيخ: 

ا ]، ٢١٠[البقرة: ُم ا�َُّ}{َهْل يـَْنُظُروَن ِإالَّ أَْن َ�ْتِيَـهُ  ]،٢٢[الفجر:َواْلَمَلُك َصف�ا َصف�ا}  وُهللا تعاىل من أين �يت؟ إمنَّ

، فإذا جاء  �يت من العلوِّ، أ�يت من سفٍل؟ ال، �يت من أمياِن النَّاس ومشائِلهم؟ ال، أشرُف اجلهاِت هي العلوُّ

ا جييُء من العلوِّ  {َهْل يـَْنُظُروَن ]، ٢٥[الفرقان: َمَالِئَكُة تـَْنزِيًال}{َويـَْوَم َتَشقَُّق السََّماُء ِ�ْلَغَماِم َونـُّزَِل الْ سبحانه فإمنَّ

ُ ِيف ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم َواْلَمَالِئَكُة}   ]٢١٠[البقرة: ِإالَّ َأْن َ�ْتِيَـُهُم ا�َّ

  القارئ: 

  وجميُئُه للفصِل �مليزانِ     إتيـاُن ربِّ العـــــــــــرِش جـــــــلَّ جاللُـــــــــُه 



يخ   هـ ١٤٤٠
ّ

 عبدالّرحمن بن ناصر ال�ّ�اكمؤسسة وقف الش

 

 ١٠ ا ا | إاد

 

  ـرآِن تلفيِه صريَح بيانِ    التَّقسيِم والتَّنويِع يف القـ فانظْر إىل 

ويف آ�ٍت أخرى ذكر فيها  ]،٢٢[الفجر:{َوَجاَء َربَُّك} يف القرآِن ذكُر اإلتياِن، مرًَّة جاء بلفظ ا�يِء الشيخ: 

  الَّ َأْن َ�ْتِيَـُهُم} يف سورَتِني ، {َهْل يـَْنُظُروَن إِ ]٢١٠[البقرة: {َهْل يـَْنُظُروَن ِإالَّ َأْن َ�ْتِيَـُهُم}اإلتيان: 

  القارئ: 

  ـرآِن تلفيِه صريَح بيانِ    فانظْر إىل التَّقسيِم والتَّنويِع يف القـ 

  كالَّ وال ملٍك عظيِم الشَّانِ   إنَّ الــــــــمـــجيَء لــــــــــذاتِــــــــِه ال أمــــــــرِِه 

َم يف مسألِة النُّزوِل الرَّسول مل يقل...، الرَّسوُل قادٌر على أْن هو نفُسه تعاىل جييُء ال غريُه، كما الشيخ:  تقدَّ

وهكذا يف ا�يِء هو نفُسه جييُء ال  (ينزُل ربُّنا)يقوَل: ينزُل أمرُُه، أو تنزُل رمحُته، أو ينزُل ملٌك، لكنَّه قاَل: 

أمرُُه، أو َمن يقوُل {َوَجاَء َربَُّك} يعين: جاَء مَلٌك ِمن وجاَء ]: ٢٢[الفجر:{َوَجاَء َربَُّك} غريُه خالفًا ملن قاَل 

  مالئكِة ِهللا، هذا كلُّه من حتريِف الكلِم عن مواضِعه

  القارئ: 

  كالَّ وال ملٍك عظيِم الشَّانِ     إنَّ الــــــــمـــجيَء لــــــــــذاتِــــــــِه ال أمــــــــرِِه 

  ـا جميُء الرَّبِّ ذي الغفرانِ    َنهمــــــــ إْذ ذاِنَك األمراِن قد ذُِكَرا وبي

يعين يف آيِة األنعاِم ذكَر ُهللا جميَء الرَّبِّ وجميَء املالئكِة فكيف يقاُل جييُء ملٌك وقد قاَل تعاىل: الشيخ: 

فهذا مينُع من ]، ١٥٨[األنعام: آَ�ِت َربَِّك}{َهْل يـَْنُظُروَن ِإالَّ َأْن َ�ْتِيَـُهُم اْلَمَالِئَكُة أَْو َ�ِْيتَ َربَُّك أَْو َ�ِْيتَ بـَْعُض 

  هذا الـتَّأويل وهذا التَّحريف، أعد البيت

  القارئ: 

  ـا جميُء الرَّبِّ ذي الغفرانِ    إْذ ذاِنَك األمراِن قد ذُِكَرا وبيَنهمــــــــ 

  ِت وجميُء الرَّبِّ فامتنَع التَّأويُل.هذا يشُري إىل آيِة األنعاِم؛ ألنَّه ذُِكَر فيها جميُء املالئكِة وجميُء اآل�الشيخ: 

  القارئ: 

اِت بعَد تبنيُِّ الربهانِ    وِهللا ما احتمَل ا�يُء سوى جمي    َء الذَّ

ُتم ذوي عقٍل مَع الِعرفاِن؟    ِمن أيَن �يت � أويل املعقــــــــــوِل إْن    كنـْ

  ئِلنا وعن أمياِن؟   ِمن فوِقنا أو حتِتنــــــا أو عــن مشـــــــــا 

  بل من فوق، �تينا من فوق سبحانَه وتعاىلالشيخ: 

  القارئ: 
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  أبًدا تعاىل هللاُ ذو السُّلطانِ    وِهللا ال �تيهم ِمن حتِتهم 

  وعن الشَّمائِل أو عن األميانِ    كالَّ وال ِمن خلِفهم وأماِمهم

َ أنَّه �يت سبحانَه وتعاىل من فوق ألنَّه فوقإذً الشيخ:    ا فتعنيَّ

  القارئ: 

  ـلوِّ الَّذي هَو فوَق كلِّ مكانِ    وِهللا ال �تيهم إالَّ ِمن العـ 

  فصلٌ 

  إىل هنا، اقرْأ شرَح الشَّيخ حممَّدالشيخ: 

اتيَّة واحلادي والعشرين [....]طالب:    العشرين ما كأنه يذكر صفَة العلوِّ الذَّ

  ما عرفت قصَدكلشيخ: ا

   يف تشابه بَني العشرين واحلادي والعشرينطالب: 

  صحالشيخ: 

    العشرين ما كأنَّه يشريُ طالب: 

  أ� قْلُت لَك الفصل احلادي والعشرين كأنَّه امتداٌد للعشرينالشيخ: 

  ذكر اإلتيان ا�يء وهي صفاٌت فعليٌَّة، وايل قبلها ذكر [....]طالب: 

   نعم �الشيخ: 

  الشَّيخ اهلرَّاس؟القارئ: 

  نعم إيالشيخ: 

الَِّة على علوِِّه تعاىل على -رَمحُه هللاُ تعاىل-القارئ: قاَل الشَّارُح  : هذا هَو الوجُه العشروَن ِمن الوجوِه الدَّ

 على سرِد خلِقِه واستوائِِه فوَق عرِشِه، وهَو أقرُب هذِه الوجوِه كلِّها تناُوًال، وأسهُلها مؤونًة ألنَُّه يقومُ 

الَِّة على العلوِّ عنَد َمن أنصَف عقُلُه، ومل تُفِسْد فطرَتُه  النُّصوِص الصَّرحيِة ِمن كتاِب ا�َِّ عزَّ وجلَّ الدَّ

  األهواُء، ومل يوسْع هذِه النُّصوَص حتريًفا، ومل ُيَسّمِها �ويًال. 

  ومل َيُسْمَها �ويًال.الشيخ: 

  القارئ: ومل َيُسْمَها �ويًال.

يعتذُر عن عدِم قدرتِِه على إيراِد هذِه النُّصوِص هنا لتقيُِّدِه بقيوِد النَّظِم والقافيِة  -رَمحُه ا�َُّ -والشَّيُخ 

الَّيت ال جيوُز إخضاُع هذِه النُّصوِص هلا، فاكتفى �ْن يشَري إىل مواضِعها ِمن القرآِن، فذكَر أنَّ لفَظ 
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{ِإنَّ رَبَُّكُم ا�َُّ الَِّذي َخَلَق السَّماواِت  قولُُه يف سورِة األعراِف: االستواِء قد ورَد يف سبِع آ�ٍت وهيَ 

ٍم مثَُّ اْسَتوى َعَلى اْلَعْرِش يـُْغِشي اللَّْيَل النَّهاَر َيْطُلُبُه َحِثيثًا والشَّْمَس والْ  َقَمَر والنُُّجوَم واْألَْرَض ِيف ِستَِّة َأ�َّ

{ِإنَّ رَبَُّكُم ويف سورِة يونَس: ]، ٥٤[األعراف:اْخلَْلُق واْألَْمُر تَباَرَك ا�َُّ َربُّ اْلعاَلِمَني}  ُمَسخَّراٍت �َِْمرِِه َأال َلهُ 

ٍم مثَُّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش ُيَدبُِّر اْألَْمَر َما   ِمْن َشِفيٍع ِإالَّ ِمنْ ا�َُّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض ِيف ِستَِّة َأ�َّ

ُ رَبُُّكْم فَاْعُبُدوُه َأَفَال َتذَكَُّروَن} ُ الَِّذي رََفَع السَّماواِت ويف سورِة الرَّعد:  ]،٣[يونس: بـَْعِد ِإْذِنِه َذِلُكُم ا�َّ {ا�َّ

ْسَتوى} {الرَّْمحُن َعَلى اْلَعْرِش اويف سورِة طه:  ]،٢[الرعد:ِبَغْريِ َعَمٍد تـََرْوَ�ا مثَُّ اْسَتوى َعَلى اْلَعْرِش} 

ٍم مثَُّ اْسَتوى َعَلى ويف سورِة الفرقاِن: ]، ٥[طه: نـَُهما ِيف ِستَِّة َأ�َّ {الَِّذي َخَلَق السَّماواِت واْألَْرَض وما بـَيـْ

نَـ ويف امل: ]، ٥٩[الفرقان: اْلَعْرِش الرَّْمحُن َفْسَئْل ِبِه َخِبريًا} ُ الَِّذي َخَلَق السَّماواِت واْألَْرَض وما بـَيـْ ُهما ِيف {ا�َّ

ٍم مثَُّ اْسَتوى َعَلى اْلَعْرِش ما َلُكْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِيلٍّ وال َشِفيٍع َأ َفال تـََتذَكَُّروَن} ويف ]، ٤[السجدة: ِستَِّة َأ�َّ

ٍم مثَُّ اْسَتوى َعَلى اْلَعْرِش...سورِة احلديِد:  ] ٤[احلديد: }{ُهَو الَِّذي َخَلَق السَّماواِت واْألَْرَض ِيف ِستَِّة َأ�َّ

  اآليَة.

ا ورَدْت يف ثالِث آ�ٍت. وهَي قولُُه تعاىل يف سورِة األنعاِم:  {وُهَو اْلقاِهُر وأمَّا نصوُص الفوِق فقد ذكَر أ�َّ

ْرِسُل {وُهَو اْلقاِهُر فـَْوَق ِعباِدِه ويُـ وقوِلِه يف نفِس السُّورِة: ]، ١٨[االنعام: فـَْوَق ِعباِدِه وُهَو اْحلَِكيُم اْخلَِبُري}

وقوِلِه يف سورِة  ]٦١[األنعام:َعَلْيُكْم َحَفَظًة َحىتَّ ِإذا جاَء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت تـََوفـَّْتُه ُرُسُلنا وُهْم ال يـَُفرُِّطوَن} 

ُْم ِمْن فـَْوِقِهْم ويـَْفَعُلوَن ما يـُْؤَمُروَن}النَّحِل يف شأِن املالئكِة:    ]٥٠[النحل: {َخياُفوَن َر�َّ

ا ورَدْت يف مخسِة مواضَع وهَي قولُُه يف آخِر آيِة الكرسيِّ ِمن سورِة  وأمَّا نصوُص العلوِّ فقد ذكَر أ�َّ

ِيت َختافُوَن ويف سورِة النِّساِء:  ]،٢٥٥[البقرة: {َوَال يـَُؤُدُه ِحْفظُُهما وُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم}البقرِة:  {والالَّ

ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيًال ِإنَّ ا�ََّ كاَن ُنُشوزَُهنَّ َفِعُظوُهنَّ واهْ  ُجُروُهنَّ ِيف اْلَمضاِجِع واْضرُِبوُهنَّ فَِإْن َأَطْعَنُكْم َفال تـَبـْ

  ]٢٤[النساء: َعِلي�ا َكِبريًا}

{فَاْحلُْكُم ِ�َِّ اْلَعِليِّ ويف سورِة غافٍر:  ]،٩[الرعد: {عاِملُ اْلغَْيِب والشَّهاَدِة اْلَكِبُري اْلُمَتعاِل}ويف سورِة الرَّعِد: 

  ]١[األعلى: {َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اْألَْعَلى}ويف سورِة األعلى:  ]،١٢[غافر: اْلَكِبِري}

  وال شكَّ أنَّ هذِه النُّصوَص كلُّها صرحيٌة يف علوِِّه تعاىل فوَق خلِقِه 

   ما ذكَرهاترك بعض املواضع، سورة لقمان وسورة احلجِّ الشيخ: 

القارئ: وال شكَّ أنَّ هذِه النُّصوَص كلُّها صرحيٌة يف علوِِّه تعاىل فوَق خلِقِه واستوائِِه على عرِشِه وال جيوُز 

ْمنا ِمن عدِم وجوِد قرينٍة توجُب ذلَك الصَّرَف، وما يدَّعيِه أهُل  صرفُها عن ظاهِرها اىل معاٍن ُأخَر ملا قدَّ
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رينٍة عقليٍَّة وهَي حكُم العقِل �ستحالِة اجلهِة على ا�َِّ معاَرٌض �دلٍَّة ِمن العقِل التَّأويِل الباطِل ِمن ق

  والفطرِة أقوى منُه كما بيـَّنَّا.

وقاَل رَمحُه ُهللا تعاىل: أمَّا النُّصوُص الَّيت ورَدْت يف الكتاِب العزيِز مصّرِحٌة �نَّ هذا القرآَن منَزٌل ِمن عنِد 

  ، فقد تضمََّنْت أصَلِني عظيَمِني عليهما قاَم بناُء اإلسالِم وصرُح اإلمياِن.ا�َِّ عزَّ وجلَّ 

األصُل األوَُّل: أنَّ هذا القرآَن كالُمُه هَو سبحانَُه حقيقًة ال جمازًا، مبعىن أنَُّه تكلََّم بِه �لفاِظِه ومعانيِه 

  - صلَّى ُهللا عليِه وسلَّمَ -أدَّاُه اىل رسوِل ا�َِّ و  -عليِه السَّالمُ -بصوِت نفِسِه، ومسَعُه منُه األمُني جربيُل 

  كما مسَعُه.

واألصُل الثَّاين: أنَُّه سبحانَُه وتعاىل يف جهِة العلوِّ فوَق مجيِع األمكنِة، فإنَّ النُّزوَل يقتضي اهلبوَط ِمن 

 الكتاِب منزًال ِمن عنِدِه، أعلى اىل أسفَل، فلو مل يكْن سبحانَُه عالًيا فوَق خلِقِه مل يصحَّ اإلخباُر بكونِ 

وهذِه النُّصوُص املتضّمِنُة لنزوِل القرآِن ِمن عنِد ا�َِّ عزَّ وجلَّ ذكَر املصنُِّف أنَّ عدَدها سبعوَن أو تزيُد، 

ويطوُل بنا القوُل لو ذكْر�ها مجيًعا، فلنقتصْر على بعِضها على سبيِل املثاِل، فنقوُل: منها قولُُه تعاىل يف 

 {ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلِكتاَب ِمْنُه آ�ٌت ُحمَْكماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكتاِب وُأَخُر ُمَتشاِ�اٌت}آل عمران: سورِة 

 {َأفـََغْريَ ا�َِّ أَبـَْتِغي َحَكماً وُهَو الَِّذي أَنـَْزَل ِإلَْيُكُم اْلِكتاَب ُمَفصًَّال والَِّذينَ ويف سورِة األنعاِم: ]، ٧[آل عمران:

قِّ َفال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَرتِيَن} ويف سورِة ]، ١١٤[األنعام: آتـَْيناُهُم اْلِكتاَب يـَْعَلُموَن َأنَُّه ُمنَـزٌَّل ِمْن رَبَِّك ِ�حلَْ

ثـَبَِّت الَِّذيَن آَمُنوا وُهدًى وُبْشرى لِْلمُ النَّحِل:  قِّ لِيـُ  ْسِلِمَني}{ُقْل نـَزََّلُه رُوُح اْلُقُدِس ِمْن رَبَِّك ِ�حلَْ

{وِإنَُّه لَتَـْنزِيُل َربِّ اْلعاَلِمَني * نـََزَل ِبِه الرُّوُح اْألَِمُني * َعلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ويف سورِة الشعراء: ]، ١٠٢[النحل:

  ]١٩٥-١٩٢[الشعراء: ِمَن اْلُمْنِذرِيَن * بِِلساٍن َعَرِيبٍّ ُمِبٍني}

فقد ذكَر  -سبحانَهُ -وأمَّا النُّصوُص الَّيت تضمََّنْت رفَع بعِض األشياِء أو عروِجها أو صعوِدها إليِه 

ا يف مخسِة مواضَع ِمن القرآِن، األوَُّل قولُُه تعاىل يف سورِة آِل عمراَن خطاً� لعيسى  عليِه -املصنُِّف أ�َّ

ُرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا وجاِعُل الَِّذيَن {ِإْذ قاَل ا�َُّ � ِعيسى ِإّينِ : -السَّالمُ  ُمتَـَوفِّيَك وراِفُعَك ِإَيلَّ وُمَطهِّ

-عليِه السَّالمُ -ويف سورِة النِّساِء اخبارًا عنُه ]، ٥٥[آل عمران: اتـَّبَـُعوَك فـَْوَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإىل يـَْوِم اْلِقياَمِة}

{ُيَدبُِّر اْألَْمَر ِمَن السَّماِء ِإَىل ويف سورِة امل:  ]،١٥٨[النساء:  َعزِيزًا َحِكيمًا}{َبْل رَفـََعُه ا�َُّ ِإلَْيِه وكاَن ا�َُّ : 

{ِإلَْيِه َيْصَعُد ويف سورِة فاطٍر:  ]،٥[السجدة: اْألَْرِض مثَُّ يـَْعُرُج ِإلَْيِه ِيف يـَْوٍم كاَن ِمْقدارُُه َأْلَف َسَنٍة ِممَّا تـَُعدُّوَن}

{تـَْعُرُج اْلَمالِئَكُة والرُّوُح ِإلَْيِه ِيف ويف سورِة املعارج:  ]،١٠[فاطر: ُب واْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعُه}اْلَكِلُم الطَّيِّ 

يًال}   ]٥-٤[املعارج: يـَْوٍم كاَن ِمْقدارُُه َمخِْسَني َأْلَف َسَنٍة * َفاْصِربْ َصْرباً مجَِ
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(سورٌة ِمن القرآِن ثالثوَن آيًة : -صلَّى ُهللا عليِه وسلَّمَ - ورَد يف سورِة امللِك الَّيت قاَل فيها رسوُل ا�َِّ 

ُتْم َمْن ِيف  نصَّاِن صرحياِن يف أنَّ ا�ََّ عزَّ وجلَّ يف السَّماِء ومها قولُُه تعاىل: شفَعْت يف صاحِبها) {َأَأِمنـْ

ُتمْ   َمْن ِيف السَّماِء َأْن يـُْرِسَل َعَلْيُكْم حاِصباً السَّماِء َأْن َخيِْسَف ِبُكُم اْألَْرَض فَِإذا ِهَي َمتُوُر * َأْم َأِمنـْ

الَُّة على ختصيِص بعِض األشياِء بكوِ�ا عنَدُه  ]١٧-١٦[امللك:َفَستَـْعَلُموَن َكْيَف َنِذيِر}  وأمَّا النُّصوُص الدَّ

  فقد جاَء ذلَك يف سبعِة أو مثانيِة مواضَع: 

نَّ الَِّذيَن ِعْنَد رَبَِّك ال َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعباَدتِِه وُيَسبُِّحونَُه وَلُه {إِ األوَُّل: قولُُه تعاىل يف سورِة األعراِف: 

، والثَّاين: يف سورِة األنبياِء: {وَمْن ِعْنَدُه ال َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعباَدتِِه وال ]٢٠٦[األعراف:َيْسُجُدوَن} 

يَن هم سكَّاُن السَّمواِت بكوِ�م عنَدُه دليٌل على أنَّ فتخصيُص املالئكِة الَّذ]، ١٩[األنبياء:َيْسَتْحِسُروَن} 

  املُراَد �ا عنديَُّة مكاٍن.

ُ َمَثًال لِلَِّذيَن آَمُنوا...}والثالث: يف سورِة التَّحرِمي قولُُه تعاىل:    ]١١[التحرمي: {وَضَرَب ا�َّ

{ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ اآل�ِت، وعنديَُّة حكٍم مثل: العنديَُّة املضافُة إىل ِهللا أنواٌع: عنديَُّة مكاٍن كما يف الشيخ: 

هذِه عنديَُّة حكٍم ليسوا عنَد ِهللا...، ال تدلُّ على قرِ�م من ِهللا {ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد ]، ٢٢[األنفال:ِعْنَد ا�َِّ} 

ِهللا أنواع، واملقصوُد منها يف هذا املوضع هي ا�َِّ} يعين: يف حكِمِه تعاىل، وهي أنواُع العنديَِّة املضافِة إىل 

  عنديَُّة املكاِن، أمَّا عنديَُّة احلكِم وغريها فلها شأٌن آخُر، ليَست من هذا الباِب الَّذي حنُن فيه.

  

 قاَلْت َربِّ اْبِن ِيل {وَضَرَب ا�َُّ َمَثًال لِلَِّذيَن آَمُنوا اْمَرَأَت ِفْرَعْوَن ِإذْ القارئ: يف سورِة التَّحرِمي قولُُه تعاىل: 

  ]١١[التحرمي: ِعْنَدَك بـَْيتاً ِيف اْجلَنَِّة وجنَِِّين ِمْن ِفْرَعْوَن وَعَمِلِه وجنَِِّين ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني}

ا إىل لفِظ وقاَل رَمحُه ُهللا تعاىل: وأمَّا بقيَُّة املواضِع فإنَُّه وإْن مل يصّرِْح فيها بلفِظ العنِد فإنَّ اإلضافَة فيه

{ِإنَّ َلَدْينا َأْنكاًال "لدى" الَّذي هو مبعىن "عنَد" ودالٌّ على نفِس املراِد منها، وذلَك مثُل قوِلِه تعاىل: 

 {َهلُْم ما َيشاُؤَن ِفيها وَلَدْينا َمزِيٌد}وقولُُه:  ]،١٣-١٢[املزمل: وَجِحيمًا * وَطعامًا ذا ُغصٍَّة وَعذاً� َألِيمًا}

ٍم لِْلَعبِ {قَاَل  ]٣٥[ق: ُل اْلَقْوُل َلَديَّ وما َأَ� ِبَظالَّ ْمُت ِإلَْيُكْم ِ�ْلَوِعيِد * ما يـَُبدَّ  يِد}ال َختَْتِصُموا َلَديَّ وَقْد َقدَّ

  ]٤[الزخرف: {َوِإنَُّه ِيف ُأمِّ اْلِكتاِب َلَدْينا َلَعِليٌّ َحِكيٌم}ويف سورِة الزُّخرِف  ]٢٩-٢٨[ق:

  ٍل سرٌّ عظيٌم، شأنُُه ذو شأٍن يف ذكِر تفطِري السَّماِء ... إخل. وأمَّا قولُُه: ويف مزَّمِّ 

َفِطٌر ِبِه َكاَن َوْعُدُه َمْفُعوًال}فهَو إشارٌة اىل قوِلِه تعاىل ِمن هذِه السُّورِة:  فالضَّمُري ]، ١٨[املزمل: {السَّماُء ُمنـْ

يعين: أنَّ السَّماَء ]، ١٧[املزمل:َعُل اْلِوْلَداَن ِشيًبا} يف "بِه" ُحيتَمُل أْن يعوَد اىل اليوِم يف قوِلِه: {يـَْوًما جيَْ 
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تنفطُر يف هذا اليوِم وتتشقَُّق، وتكوُن الباُء مبعىن يف، وُحيتَمُل أْن يعوَد إىل ا�َِّ عزَّ وجلَّ وإْن مل يسبْق لُه 

ياِق، ويؤيُِّدُه قولُُه بعَد ذلَك: {َكاَن َوْعُدهُ   َمْفُعوًال} فإنَّ عوَد الضَّمِري هنا على ذكٌر، ألنَُّه مفهوٌم ِمن الّسِ

ا�َِّ يف غايِة الظُّهوِر، ويكوُن معىن انفطاِر السَّماِء ��َِّ عزَّ وجلَّ تشقَُّقها عنَد نزوِلِه لفصِل القضاِء بَني 

 َل اْلَمالِئَكُة تـَْنزِيًال}{ويـَْوَم َتَشقَُّق السَّماُء ِ�ْلَغماِم ونـُزِّ عباِدِه كما يف قوِلِه تعاىل يف سورِة الفرقاِن: 

  ]٢٥[الفرقان:

ريَن مثُل ابِن كثٍري وغريِِه جبُنوا عن إيراِد هذا القوِل الثَّاين ومل يصّرِْح بِه إالَّ  ريَن ِمن املفّسِ ولكنَّ املتأخِّ

لَّ. وقد حكى ابُن جريٍر املتقدِّموَن ِمن جهابذِة اإلسالِم الَّذيَن هم أعلُم هذِه األمَِّة مبعاين كالِم ا�َِّ عزَّ وج

  القوَلِني يف تفسريِِه.

الَِّة على العلوِّ والفوقيَِّة ما نطَقْت بِه آ�ُت  وقاَل رَمحُه ُهللا تعاىل: الوجُه احلادي والعشروَن ِمن الوجوِه الدَّ

يامِة لفصِل القضاِء بَني الكتاِب الكرِمي، وورَدْت بِه األخباُر الصَّحيحُة، ِمن إتيانِِه عزَّ وجلَّ وجميِئِه يوَم الق

ُهُم ا�َُّ ِيف ظَُلٍل ِمَن اْلَغماِم واْلَمالِئَكُة وُقِضَي اْألَْمُر} العباِد، كقوِلِه تعاىل:  {َهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ َأْن �َْتِيـَ

ُ يف] ٢١٠[البقرة: ظلِل الغماِم و�يت  يعين: ما ينتظُر هؤالِء إالَّ وقوَع ذلَك األمِر العظيِم، وهَو أْن �تَيهم ا�َّ

مَعُه املالئكُة وُقِضَي األمُر، يعين فرَغ ِمن حساِ�م، وَعْطُف املالئكِة هنا على ا�َِّ ينفي �ويَل املعطِّلِة �نَّ 

   ]٢٢[الفجر:{َوجاَء رَبَُّك واْلَمَلُك َصف�ا َصف�ا} اإلتياَن للَمَلِك، فهَو كقوِلِه: 

{َهْل تياَن الرَّبِّ عزَّ وجلَّ هَو إتياُن أمرِِه كما يف قوِلِه تعاىل يف سورِة النَّحِل: ولكْن قد يقوُل املعطُِّل إنَّ إ

فريدُّ عليِه بتلَك اآليِة الَّيت �خُذ خبناِقِه وال  ]٣٣[النحل: يـَْنظُُروَن ِإالَّ َأْن �َْتِيَـُهُم اْلَمالِئَكُة َأْو �َِْيتَ َأْمُر رَبَِّك}

{َهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ َأْن �َْتِيَـُهُم اْلَمالِئَكُة َأْو �َِْيتَ رَبَُّك َأْو �َِْيتَ بـَْعُض جيُد لتأويِلها مساًغا أعين قوَلُه تعاىل: 

ديَد هنا بَني إتيانِ  ]،١٥٨[األنعام: آ�ِت رَبَِّك} الرَّبِّ واملالئكِة، واآل�ُت أوضُح دليٍل على أنَّ  فإنَّ الرتَّ

املراَد جميُء ذاتِِه ال أمرِِه، فإنَُّه مذكوٌر بَني األمَريِن اآلخَريِن ومها جميُء امللِك واآل�ِت، فكيَف جيوُز �ويُلُه 

ن أيَن �يت إًذا؟ واجلهاُت �حِدمها، وإذا ثبَت جميُء الرَّبِّ وإتيانُُه جلَّ شأنُُه �ذِه اآليِة القاطعِة، فمِ 

ماُل، واألماُم واخللُف، فليقْل لنا هؤالِء املعطِّلِة أيُّ  ، هَي الفوُق والتَّحُت، واليمُني والشِّ املعروفُة ستٌّ

تعاىل ا�َُّ عن -هذِه اجلهاِت خيتاروَن ليكوَن منها جميُء الرَّبِّ وإتيانُُه، ال يعقُل أبًدا أْن جييَئهم ِمن حتِتهم 

وكذلَك ال يُعَقُل أْن جييَئهم ِمن خلِفهم وال ِمن أماِمهم، وال عن أمياِ�م وال عن مشائِلهم، فلم يبَق  -كَ ذل

  إالَّ أْن �تَيهم ِمن العلوِّ املطَلِق الَّذي هَو فوَق األمكنِة مجيًعا.

  انتهى
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شرِح هذا النَّظم �ده الطَّريقة ألنَّه أحسْنَت أحسْنَت، رَمحه ُهللا، لقد أبدَع وأحسَن الشَّيُخ اهلرَّاُس بالشيخ: 

ُ فيه مضموَن هذه األبياِت يف هذه الفصوِل، جزاه هللاُ خريًا.   شرٌح سهٌل مفصٌَّل يبنيِّ

  

   



يخ   هـ ١٤٤٠
ّ

 عبدالّرحمن بن ناصر ال�ّ�اكمؤسسة وقف الش

 

 ١٧ ا ا | إاد

 

  :األسئلة

: أليَس األثُر الوارُد عن ابِن عبَّاٍس أنَّ السَّماَء تنفطُر ِمن ثقِل ِهللا عليها يشهُد لُه احلديُث: ١السؤال

  ونصوُص خلِقِه سبحانَُه لبعِض املخلوقاِت بيِدِه؟ ُر رجَلُه على جهنََّم فتقوُل: قْط قْط)(يضُع اجلبَّا

ال، ما يشهُد له وال...، هذا فيه إثباُت الثِّقِل، هذا فيِه إثباُت الثِّقِل، والثِّقُل يقتضي أْن يكوَن هللاُ اجلواب: 

ِش وما دوَن العرِش، فال نقوُل: إنَّ السَّمواِت أو العرَش حمموًال، وُهللا تعاىل ليس حمموًال، بل هو املمِسُك للعر 

 أنَّه حيمُل َهللا تعاىل وأنَُّه لذلك يثقُل عليها، فالَّذي أوجَب التَّحفَُّظ هو أنَّ إضافَة الثِّقِل إىل ِهللا وأنَّ السَّماءَ 

َس، وهللاُ ت   عاىل غينٌّ عن العرِش وما دوَن العرِش.تتفطَُّر من ثقِله يتضمَُّن أو ُيشِعُر حبمِلها له تعاىل وتقدَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اآليَة، هَو ِمن قبيِل ما  ]١٤٣[األعراف: {فـََلمَّا َجتَلَّى رَبُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه دَك�ا...}: هل قولُُه تعاىل: ٢السؤال

 {َتَكاُد السََّماَواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْن فـَْوِقِهنَّ}[اآليُة هَي: فسَُّروا بِه آيَة: كأنَُّه يـَتـََفطَّْرَن ِمْن فـَْوِقِهنَّ، 

  ]]٥[الشورى:

  جلالله تعاىل وعظمِته وهيبِته.يشبُهُه، يعين: أنَّ هللاَ ملا جتلَّى للجبِل انساَخ اجلبُل ومل يستقرَّ �بًتا اجلواب: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟٣السؤال   : ما حكُم إهداِء الوروِد احلمراِء يف عيِد احلبِّ

ا من صوِر التَّشبُِّه �لكفَّاِر وموافقِتهم على أعياِدهم اجلاهليَِّة الباطلِة، فهذا ال جيوُز، ال جيوُز هذاجلواب: 

  إهداُؤها وال بيُع الوروِد يف ذلَك اليوِم؛ ألنَّ ذلَك كلَّه إعانٌة على الباطِل.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ما حكُم هذا الدُّعاِء: "اللَّهمَّ ارْمحين رمحًة عظيمًة يتحدَُّث عنها أهُل اجلنَِّة قروً�"؟٤السؤال

 ُهللا برمحٍة ينفرُد �ا عن أهِل اجلنَّة، هذا هذا دعاٌء ُمبتدٌَع، فيه خياٌل ال أصَل لُه، ودعاٌء �ْن خيتصَّهُ اجلواب: 

ُث  ُر �لقرون "قروً� يتحدَّ فيه اعتداٌء، هذا فيه اعتداٌء يف الدُّعاِء وخياٌل وافرتاٌء، وأنَّ دواَم وخلوَد أهِل اجلنَّة يُقدَّ

  �ا أهُل اجلنَِّة قروً�" فهذا كالٌم مبتدٌَع منَكٌر.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ما حكُم هذا القوِل إذا ُأطِلَق على اخلالِق أو املخلوِق، وهَو: "لو أصبَحِت األشجاُر أقالًما ٥السؤال

   كلماِت الشُّكِر جلفَّ البحُر ونفَدِت األشجاُر قبَل أْن أوَيف لَك حقََّك"؟والبحُر ِحربًا هلا ألكتَب لكَ 
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ُه ِمْن هذا جاَء يف القرآِن يف حقِّ ِهللا صحيٌح حقٌّ اجلواب:  َا ِيف اْألَْرِض ِمْن َشَجرٍَة أَْقَالٌم َواْلَبْحُر َميُدُّ {َوَلْو أَمنَّ

َعُة َأْحبٍُر َما نَِفَدْت َكِلمَ  وال جيوُز هذا يف حقِّ املخلوِق، هذا من الكذِب واملنَكِر، ]، ٢٧[لقمان: اُت ا�َِّ}بـَْعِدِه َسبـْ

ن يعين كأنَّه شبـََّهه �ِ�، أمَّا التَّعبُري به يف حقِّ ِهللا فهذا ال مانَع منه لكن مل �ِت هذا الثَّناُء وهذا التَّمجيُد، حن

ُر �لبحوِر ما نفَدْت   نقوُل: إنَّ كلماِت ِهللا لو ُكِتَبْت بكذا وكذا من األشجاِر واألقالِم واملداِد الَّذي يُقدَّ

كلماُت ِهللا"، فنخُرب مبا أخَرب هللاُ به وال نزيُد وال نتكلَُّف عباراٍت وألفاظًا ال أصَل هلا، وال ريَب أنَّ الثَّناَء على 

، الرَّسوُل يقوُل: -عليه الصَّالُة والسَّالمُ -وُل ِهللا ال حدَّ له، ال يستطيُع أحٌد أن حيصَي ثناًء عليه، حىتَّ الرَّس

  (ال ُأحصي ثناًء عليَك أنَت كما أثنْيَت على نفِسَك).

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ما حكُم زواِج امرأٍة ِمن رجٍل بنيَِّة الطَّالِق للرُّجوِع إىل زوِجها األوَِّل؟٦السؤال

 جيوُز هلا ذلَك، ال جيوُز أن تقصَد التَّحليَل، وتتزوَّج ال عن رغبٍة يف ذلك الرَّجِل بل من أجِل الاجلواب: 

التَّحليل، وإْن كاَنت األحاديُث الواردة يف شأِن الرَّجل املطلِِّق أن يتزوََّجها يف شأِن الرَّجل الَّذي ينكُح املرأَة 

اخلني يف قوله عليِه الصَّالة والسَّالم: ليحلَّها، فإْن تواطَأ مَع املطلِِّق كان كلٌّ  (لعَن ُهللا اْلُمَحلَِّل  منهما من الدَّ

، لكن هل يصحُّ؟ أمَّا نكاُح احمللِِّل فالصَّواُب أنَّه ال يصحُّ وال حيُِلُّ املطلَّقة، أمَّا إذا قصَدت املرأُة َواْلُمَحلََّل َلُه)

ذلك، لكن هذا ال مينُع من صحَّة النِّكاِح، ألنَّ األمَر ليَس يف يِدها، قد التَّحليَل فالَّذي يظهُر أنَّه ال حيلُّ هلا 

ليِل على  تتزوَُّج للتَّحليِل وهي ال متلُك الطَّالَق، ويف هذا حبٌث عنَد شيِخ اإلسالِم يف كتاِبه املعروِف: "إقامُة الدَّ

  إبطاِل التَّحليِل" ذكَر هذه املسألَة.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : دلُّوين على كتاٍب فيِه ذكُر أحكاِم الزَّواِج وحقوِق وواجباِت الزَّوَجِني؟٧السؤال

غار والكبار،  -هاصغريُها وكبريُ -كتُب الفقِه كلُّها اجلواب:  فيها هذا، كتُب الفقِه املدوَّنة فيها هذا كلُّه، الّصِ

"زاُد املستقنِع" وشروحه و"املغين" وكتُب املذاهِب األخرى كلُّها، �ٌب من أبواِب الفقِه "ذكُر حقوِق الزَّوجِني 

 يف أبواِب كتاِب النِّكاِح جتْد ما على بعِضهما"، ومن األبواِب: "�ُب ِعشرِة النِّساِء"، فافتْح أيَّ كتاٍب واقرأْ 

  تطلُبُه ِمن ذلَك.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  


