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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
 .)ونقول إن هللا تعالى(وقفنا على العلو 

 .......    طالب:
 .نعمكله مقروء، 

 نهاية القراءة. )فلما سمع المعطل(
 طالب: القراءة يا شيخ وقفنا )فلما سمع المعطل(.

 مسألة العلو. )ونقول إن هللا تعالى(وبالشرح: 
لى هللا وســــلم وبــــارد علــــى عبــــرح ورســــوله نب نــــا محمــــر وعلــــى  لــــه الحمــــر   رع العــــالم  ، و ــــ

 ،أما بعر  ،وأ حابه أجمع  
يعنــم ممــا نع قــرح معا ــر أهــل الســنة وال ماعــة،  )ونقووول(: -رحمــه هللا تعــالى-فيقــوا المفلــ   

جل -هللا  ، نقوا أيًضا بعلو   -جل وعال-م مسألة القر ن والكالم  فة الكالم   إضافة إلى ما تقر  
ة الكث رة الم وافرة الم ظاهرة ال م أبلغها بعضهم إلـى ثبت باألدلة القطعي   على خلقه، والعلو    -وعال

)إن هللا تعوووالى فوووو  يعنـــم نع قـــر  )ونقوووول(، ألـــ  إلـــى مـــا يقـــرع مـــ  ألـــ  دل ـــل، مســـألة العلـــو  
نة فـم ومسـألة اسسـ واء جـاءي ف هـا األدلـة مـ  القـر ن والسـ علوى عرشوه( )مستو  السبع   سماواته(

يل ــب ب اللــه وعظم ــه، واسســ واء معلــوم بالنســبة  اســ واءً  -جــل وعــال-ســبع  يــاي مــ  ك ــاع هللا 
رم   علـى عر ـه  لمعناح وهو فم لغة العرع موجود معناح: عال و ـعر واسـ قر   ى المعون لون ُ  عن من ْم }الورح

تنون   ة كمـــا غ ـــر مماســـ   فـــول الســـماواي مـــ  ه، والعلـــو  العـــُر ي قلـــ   ، وس يق ضـــم أن  [5]طوووه:  اسوووم
المب رعة ينفون  ـفة اسسـ واء، ويفولـون اسـ وس باسـ ولى، ويريـرون   على عرشه(  )مستو  سيأتم.  

 الب ت المشهور لم ؟ 
 .......    طالب:

 لألخطل.
 .النصراني  طالب:

الشــاعر المعــروء جــاء بب ــت لــي  لـــه  النصــرانم، واســمه  يــاو بــ  غــوو، األخطــل النصــرانم  
 دل ــل قــاا: قــر اســ وس بشــر علــى العــرال مــ  غ ــر ســي  وس دم مهــرال.  ــاهر مــ  لغــة العــرع وس

ــالوا ــى  :قـ ــ وس إلـ ــ  اسـ ــا مـ ــا ولفظهـ ــون معناهـ ــاي ويحرفـ ــون انيـ ــ ولى، ف فولـ ــا اسـ ــ وس هنـ ــى اسـ معنـ
 فراًرا م  إثباي هذح الصفة ال م ثب ت بالقطع م  الك اع والسنة. ؛اس ولى

 معنى بائ ؟  ما على عرشه، بائُ مُ خلقه( )فو  سماواته مستو  
 طالب: منفصل ال ....... 
 طالب: منفصل يا شيخ.

 رها ال ملة ال م بعرها.هو معناح منفصل، لك  تفس   
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 .)ليس في مخلوقاته شيء مُ ذاته وال في ذاته شيء مُ مخلوقاته(
 طالب: عدم الحلول.

فوووي )لووويس دسلـــة واضـــحة علـــى عـــرم الحلـــوا الـــذ  يقـــوا بـــه  وائـــ  مـــ  المب رعـــة:  وهـــذا يـــرا  
 .)بائُ مُ خلقه(هذا معنى  مخلوقاته شيء مُ ذاته وال في ذاته شيء مُ مخلوقاته(

 طالب: يا شيخ هل يستقيم في معنى العلو الجلوس أو القعود؟ 
 .اس قر  
 .......    طالب:

 اسس قرار. :، م  معانيه م  معانم اسس واءنعم
 ؟ والجلوس  طالب:

 فأجلسه.
 س.طالب: بعض السلف قالوا بالجلو 

 هذا الحريث فم كالم ألهل العلم. »فأجلسه بجانبه«فيه حريث: 
 .إن  ح    طالب:

 ؟ ماذا
 أثر ابُ عباس. طالب: إن صحح 

 .إن  ح  
 .-صلى هللا عليه وسلم-طالب: ....... ْديث النبي 

 الخبر. هذا إن  ح   -عليه الصالة والسالم-أجل  النبم  نعم
ي عليـه أجـر مـ  ذكـر و  ـالح يصـعر الكلـم الط ـي، ي رتـ   )وإنه تعالى إليه يصوعد الللوم الط(وب(

بـــ   النـــاي وهرايـــة ودسلـــة و ر ـــاد وتعلـــيم، هـــذا الكلـــم الط ـــي. والصـــعود يكـــون مـــ  األســـفل إلـــى 
تعــر   )وتعوورا المكئلوول والوورو( إليووه(مــا يكــون مــ  األســفل إلــى األعلــى، األعلــى، والصــعود إن  

 بمعنى؟ 
 .تصعد  طالب:

)وتعووور  مـــ  األر  إلـــى الســـماء،  -عليـــه الصـــالة والســـالم-النبم تصـــعر، والمعـــرا   ـــعود بـــ
ونن  المكئلل والرو( إليه( ننل  م محا تنع دُّ ار ه  أنلمفن سن دن انن م قم م  كن  .[5]السجدة:  }ف ي ينوم

 طالب: خمس(ُ ألف سنل.
 .ااآليتان وردت ،طالب: كك
ُن أنلمفن كالهما،  ) ممس  ار ه  خن دن انن م قم م  كن ننل   }ف ي ينوم  .[4]المعارا:  سن

 طالب: هذه المعارا يا شيخ.
ننل  هذح  ية المعار ، و ية الس رة:   .}أنلمفن سن
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عليــه -عطــ  الــروح علــى المالئكــة مــ  بــاع عطــ  الخــام علــى العــام، والمــراد بــالروح جبريــل 
 .-السالم

 طالب: وذلك لكهتمام؟ 
 ؟ ماذا

 طالب: يف(د االهتمام؟ 
كسه م  باع اسه مام بالخام والعناية بـه، هـذا أمـر معـروء عنـر عط  الخام على العام وع

جميــع األرواح، لكــ  منهـــا مــا يصـــعر ومنهــا أرواح الكفـــار س  ،أهــل العلــم. و ن قلنـــا ب ــن  الـــروح
 تصعر، أما أرواح المفمن   تصعر.

ء إلـى أمـرح ينـ ا مـ  السـما بمعنـى أن   ر األمور موُ السوماء إلوى األر  ثوم يعورا إليوه()وإنه يودب   
 األر  ثم يعر  إليه.

عليوووه الصوووكة -طالوووب: أْسوووُ هللا إليوووك يوووا شووويخ، بالنسوووبل ألروا( ....... فوووي ْوووديث  دم 
 ...ْديث -والسكم

  دم. اه ع   مامعروء أن  
 طالب: هل هذا يدل على أنه ....... تصعد؟ 

 س، تغلب دونها أبواع السماء.
  تقفل؟  طالب:

 هللا العافية، وتس   فم بئر فم األر  السابعة. تقفل، تغلب دونها األبواع نسأا
 .......  يعرا إليه  طالب:

 ذ.األوامر ت نف   ذ، ما كل  ذ، ب لغ أوًس ثم ن فذ، أو لم ي نف  بعرما يكون ن ف   
 طالب: يعني المراد ما أ ثبت في ....... المكئلل الذي يعرا ....... 

 عروجه؟ 
 .نعم  طالب:
نموم يقوا:   ب  ر  األم ا }ي دن ننل  م موح فن سون ار ه  أنلوم دن قوم انن م  م  كون وم ي يون ه  فو  ر ا  إ لنيوم مح ينعوم نرم   ثو  ى األم مناء  إ لون ُن السوح رن مو 
ونن  دُّ ن هللا تعــالى ي نــ ا أمــرح مــ  أعلـــى أب يقــوا ، ومعنــى انيــة إجمــاًس المعلـــ   [5]السووجدة:  تنعوو 

ُن : السماواي إلى أقصى تخوم األر  السابعة، كما قاا تعالى مو  مناونات  ون بمعن سن لنقن سن }َّللاح  الحذ ي خن
ُح  ننه  ر  بن(م نمم ل  األم ُح ينتنننزح ثملنه  نرم   م  ، ب   السماء واألر  المسافة خمسمائة عام، [12]الطك :  األم

 وب   كل سماء إلى سماء خمسمائة عام، س إله إس أنت ما أعظمك.
 .......    طالب:

 ؟ ماذا
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لوي الموراد لموا يعورا . ....... فينوه يودبر األمور موُ السوماء إلوى األر  ثوم   ما اتضوح  طالب:
  إليه؟ ايعر 

 هذا األمر.
مُ   .......  -جل وعك-طالب: يعني األمر هو أمر الْر
 نعم هذا األمر الذ  ن ا م  السماء.

 طالب: ....... العباد .......  
يه وتنف ذح بما فم ذلك األفعاا ال ـم هـم  لـة ، لك  هل الذ  يعر  األمر بعر ن وله ثم يعر  إلنعم

 ال نف ذ؟ هللا أعلم، هذا ال رق ب فم مثل هذا ما يف ر كث ًرا.
 طالب: أْسُ هللا إليك.

، المسـيح عيسـى ابـ  مـريم فوع بذاتوه إلوى هللا()ر   -عليـه السـالم-عيسى اب  مـريم   )وإن المسيح(
مــع  -عليــه الســالم-ه بالعظــائم، فــاج مع أمــ  اج مــع أو اتفــب ال هــود علــى ق لــه بعــر أن رمــوح ورمــوا 

مـ  الب ـت  -عليـه السـالم-فر فـع  ، به المسيح على واحر منهم -جل وعال-وألقى هللا    ،الحواري  
ه للمسيح إلى هفسء األقوام فق لوح وقالوا: ق لنا المسيح، والواقـع شب  الذ  اج معوا فيه، وخر  هذا الم  
 أن هللا رفعه إليه، فم أ  سماء؟ 

 .......    طالب:
 ابنم الخالة.

 طالب: الثانيل.
أ بعض النصارس أ أو بر  الثانية، ابنم الخالة عيسى ويح ى. م  المفس  أن بعض الك اع لما تبر  

ــ   العـــرع  ــبون ل ســـالم مـــع الخـــالء بـ ــاع الـــذي  ين سـ ــيح، ك ـــي بعـــض الك ـ ال هـــود مـــ  دم المسـ
  لوح! جهل، ال هل.قيقوا: والمسلم   كما يقولون يثبت أنهم ق لوح، 

 طالب: يكذب القر ن.
والعــرو يقــوا: س، ك ــي بعــض النصــارس  ة للضــر  غــاع عنــه أو غفــل عــ  هــذا، ومــ  بــاع المحــاد  

ئ المسيح فقاا بعض سفهاء المسلم   ل ثبت ال همة لل هود؛ ألنهم أعراء مـواجه   ذاد الوقـت يبر  
وه  يقوا:  -جل وعال- ق لوح، وهللا ،قبل ثالث   أو أربع   سنة، قاا: س س س ا قنتنلو  مون ]النسواء:  }ون

157]. 
 قتلوا شب(ًها. يقصد  طالب:

 عون ق ل المسيح نفسه.هم ير  .. س س هو يقصر 
 طالب: ال ال أعني رد هذا ....... 

 ما فيه خالء. ،س س
 لآليل؟  اطالب: ما يقول هذا إنلارً 
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يقــوا مثــل هــذا الكــالم؟ ل ثبــت العــراوة لح ا هــو مصــادمة لبيــة بــال  ــك، لكــ  المســك   مــا الــذ  حــر 
 ب   ال هود والنصارس والمسلم  .

 طالب: ....... قتله ْكًما يقصد ْكًما.
ويفيــرهم  ،مــا ق لنــا المســيح ا:يقولــو  أن معنــى فمــاجهــل جهــل هــذا، و س  ،يــا ابــ  الحــالا س تعــذر

فـم حـاا حـرع مـع العـرع، معنى هذا؟ ألنهـم  ماق لوح،  بل :بعض النصارس أنهم ما ق لوح، ويقوا
يسمونهم العـرع أو المسـلم  ، فـم حـاا حـرع ف ثب ـون ال همـة، ف ريـر أن يثبـت ال همـة؛ ألنـه علـى 

 العراوة تش عل. نرير أنح  نحر زعمه أنه لو نف ت ال همة خفت العراوة ب نهم و 
 طالب: ....... يكف(نا أن يقول قتلل أنبياء.

مـا فيـه إ ـكاا، لكـ  بـرًس مـ  أن تنفـى العـراوة بـ   ال هـود  اويق لون فم ال ـوم سـبع   نبيـ   ،هم ق لة
وه  يقـوا:  -جل وعال-وغ رهم، هذا يرير أن يثب ها عل هم على حساع النص القر ن. هللا  منا قنتنلو  }ون

مم  ب  هن لنه  ُم ش  لنل  لنب وه  ون منا صن وأن المسيح ر فـع بذاتـه،  ،يعنم  ب هه هو الذ  ق  ل [157]النساء:   ون
لقم عليه السنة والنوم ثم ر فع. والمراد بذلك ر فع حقيقة. والموي المذكور فم انية المراد به النوم أ  

 باستفال.
 .الوفاة.......    طالب:
 الوفاة.
 .......    طالب:

س، الوفـــاة، المـــراد بهـــا النـــوم، ثـــم ر فـــع إلـــى الســـماء، وينـــ ا فـــم  خـــر ال مـــان، واألدلـــة علـــى ذلـــك 
اسمه ال صريح بما تـواتر فـم نـ وا المسـيح،  ـيخكم  ـيخ األزهـر  ا  ك ابً  حيحة و ريحة، وأل  

 يقوا محمود  ل وي؟ ماذا 
  ؟ماذاعُ   طالب:

 ع  المسيح ون وله؟ 
 نفى نزول المسيح.  طالب:

 عليه. نفى ن وا المسيخ، نفى ن وا المسيح ورد  
 ؟ امصري   أليس هوطالب: يا شيخ والذي قال ال(هود قتلوا المسيح 

 عرء بقومك؟ نت أ أدر  عنك، أ ما
 .......    طالب:

لبعــرح  المقصـود أن بعـض مــ  ين سـي إلـى العلــم ممـ  أعطـى نفســه بعـض الحريـة فــم الـرأ  ضـل  
و عمالـــه العقــل أكثــر و عطائـــه العقــل أكثــر ممـــا يســ حب، ويكريــك أن تقـــرأ فــم تفســـ ر  عــ  الــنص   

 ، وبعض أفكار الشيخ محمر عبرح.وتنظرال واهر 
 يخه جمال الديُ.طالب: وش
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 ع، وفيه نوع تأث ر منهما على الشيخ محمر ر  ر رضا.م هم بال شي   جماا الري  يخه 
 مصري.  غ(رطالب: مع أنه 

 هو؟  ما
 طالب: لبناني هو.

 ؟ ماذا
 طالب: محمد رش(د رضا.

 سور  أ له.
 طالب: لبناني.

ومع دعوة ال وح ر السلرية  ،ةوغالبه اإل اب ،س س، على كل حاا أي ا كان أ له الرجل على خ ر
 عليه بعض المالحظاي، وهللا يعفو عنا وعنه.

 .اطالب:  م(ُ  م(ُ جزاك هللا خ(رً 
فووع بذاتووه إلووى هللا، وإن رسووول هللا  يعنــم نقــوا، فــ ن  (-صوولى هللا عليووه وسوولم-)وإن المسوويح ر 

 ألنها وقعت فم مقوا القوا. ؛مكسورة فم المواضع كلها
م تخـري  سـن  أبـم داود ....... لكـم؟ معـروء للمـ  ، المـ   حقـك، يقـوا فضل الـرحيم الـودود فـ

 ما رأيكم فم .......؟ هو تفص ل، تخري  فيه نوع تفص ل وأيش هو؟ 
 طالب: يسأل عُ المزي .......  
 ....طالب: ال أنا أقول الشيخ قال 

 جماا الري  الم  .
 ؟ قلت ماذا ْضرتك ما أعرفللُ  ،طالب: ال أنا أعرف المزي 

 الشيخ ياسر ما تعرفه؟ ولماذا ذكر الم   إذا جاء ذكرح. 
را بووه إلووى هللا ْقيقوول( -صوولى هللا عليووه وسوولم-)وإن رسووول هللا  ن إ :علــى مــ  يقــوا للــرد    عوو 

 العرو  به إلى السماء أو اإلسراء قبله فم المنام.
 أو بالرو(.  طالب:

أ سر  به إلى ب ت المقري ثم ع ر  به ومنهم م  قاا بالروح، لك  ع ر  به حقيقة بروحه وجسرح، 
 إلى السماء.

-فم حريث البراء بـ  عـازع الـذ  ذكـرح النبـم  )وإن أروا( المؤمن(ُ تصعد إلى هللا عند الوفاة(
مفصاًل فيه أحواا األمواي م  المفمن   والمنافق   فقاا: أما المفم  وأمـا   -عليه الصالة والسالم

ويل. فأرواح المفمن   تصـعر إلـى هللا عنـر الوفـاة عنـر مـوتهم، الكافر والمنافب، إلى  خرح حريث  
فـول هـذا  )وتقف ب(ُ يديه، وإنه تعالى هو القاهر فو  عباده(يعنم علـى هللا،   )فت عر  عليه(

)وإن المؤمن(ُ والمكئلل المقرب(ُ يخافون ربهم مُ والفوقية تعنم العلو،  )فو  عباده(الشاهر: 



 

 

 
 

8 

بةةةن ال ةةةيم يةةةة ا مةةةة  - نون  (   14)امل د

 
8 

ونن العلــو: كــذلك الفوقيــة تعنــم  فوووقهم( منر  ؤم ا يوو  ونن موون عنلوو  ينفم مم ون ق ه  وم ُم فوون مم موو  بحهوو  اف ونن رن ]النحوول:  }ينخوون
وهو الـراعم، ومـ  سـنة الـرعاء ومـ   ،السائل   جمع سائل )وإن أيدي السائل(ُ ترفع إليه(،  [50

 ..أســباع اإلجابــة رفــع ال ــري ، وفــم رفــع ال ــري  أحاديــث كث ــرة جمعهــا الســ و م فــم ك ــاع اســمه
 :يريــه إلــى الســماء فــر ح جاهــل فقــاا الوعــاء فــم أحاديــث رفــع ال ــري  فــم الــرعاء. ورفــع داع  فــض 

 ما ت ناوا؟  ،ثكل ك أمك
هـذح مـ  أسـباع  »وذكر الرجل أشعث أغبور يط(ول السوفر يمود يديوه إلوى السوماء يوا رب يوا رب«

تح(ي موُ عبوده »إن هللا ليسوويمـر يريـه إلـى السـماء:  ا،اإلجابة، كونـه أ ـعث أغبـر وكونـه مسـافرً 
 .إذا رفع يديه أن يردهما صفًرا«

والوبعض  ،طالب: اإلشكال يا شيخ في صفل الرفع، فين بعضوهم يرفوع يديوه كوذا فتصو(ر مقلوبول
 يعني صارت كفها على ظهر األر . ،الرسول رفع يديه ْتى وضعها :جاهل ....... يقولون 

 وجاهل هو؟ 
 ؟ ماذا  طالب:

 هو جاهل؟ 
... فووي االستسووقاء ....... لموواذا؟ قووال ألن الرسووول وضووع كفووه علووى طالووب: أهوول العلووم ....

 األر  .......  
 .نعم

 طالب: و خر فسرها بالطريقل ....... 
والحريث مح مل ألوجـه، ومـ  أهـل النظـر مـ   -عليه الصالة والسالم-إذا جاء حريث ع  النبم 

 ة تقوا له جاهل؟ قه على وجه م  الوجوح المح مل الع العلم أو م  العلماء م   ب  
 .......    طالب:

 ورأس م  هو أعلم منه ورأينا.
 طالب: وابُ رجب انتصر لهذا القول في فتح الباري.

تق نـع  ارأينا م  هو أكبر م  ذلك م    وخنا مـ  يفعـل، فكونـك أنـت مـا اق نعـت أو سـمعت  ـيخً 
ع مادهـا علـى النظـر بقوله قاا لـي  هكـذا مـا يعنـم أنـه لـي  بصـحيح؛ ألن تطب ـب األمـور ال ـم ا 

مــ  خــالا القــوا يصــعي، إس لــو و  ــ  برقــة. هــو مــ  المبالغــة فــم الرفــع و ــل األمــر إلــى أن 
كانـت ههورهــا إلــى الســماء، هــذا الم ــرجح. لكــ  كونـه فهــم أن ههورهــا إلــى الســماء يقــاا ف هــا كــذا 

  ما يالم وس ي غلط.ف
هذح كلها أمور م  دواعـم  يا رب«»يط(ل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب 

ومــ  أســباع اإلجابــة، والــرعاء بهــذا اسســم الــرع ذكــر العلمــاء فــم تفســ ر  خــر ســورة  ا  ،اإلجابــة
 رضوان؟  ايا أبماذا عمران أن م  دعا بيا رع اس   ي له، ل
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مم   طالب: ابن لنه  تنجن  .[195] ل عمران:  }فناسم
مم أنن     طالب: بُّه  مم رن ابن لنه  تنجن يع  عنمنلن عنام ل  }فناسم  .[195] ل عمران:  ي الن أ ض 

 أكثر، فم السورة نفسها؟  أوالرعواي خم  
 طالب: خمس.

 خم ، وهللا المس عان.
 يا رب خمًسا استج(ب له؟ :طالب: ما ف(ها أثر مرفوع أن مُ قال

 وهللا المسألة أنا أعرء أنها اس نباط م  أهل العلم م   خر سورة  ا عمران.
إذا مرضـت رفعـت رأســها  إنـه رأس بعـض الـرواع   :بعضـهم يقـوا دي السوائل(ُ ت رفوع إليوه()وإن أيو

 إلى السماء! 
 طالب: سبحان هللا!

وائجهم ت عر  عليه(  .)وإن أيدي السائل(ُ ت رفع إليه، ْو
 طالب: عر  الحوائج ....... السابق كله إثبات لصفل العلو.

 بال  ك.
وائجهم تعر  علي  ه( ....... طالب: للُ هنا )ْو

 طالب: مقترنل بما قبلها.
 ال ملة تقرأ مع ال م قبلها.، نعم

 طالب: وترفع ....... 
 والحوائ  ترفع.

 طالب: لفظ العر  ال يف(د العلو؟ 
لــه  ــفة العلــو المطلــب، علــو  -جــل وعــال-هللا  )وإنووه سووبحانه هووو العلووي األعلووى بكوول اعتبووار(

 .-جل وعال-و كلها له الذاي وعلو القرر وعلو القهر، أنواع العل
 طالب: أْسُ هللا إليك يا شيخ ....... علو الذات فقط؟ 

 ي ؟ أ
 .......    طالب:
 الذاي هم الذي  يح اجون إلى تأويله. ألن علو  نعم؛ 
 .......    طالب:

لي  بعلم القرر مهما كان فم برع ه، واألمر الذ   :ما يس طيع م  ين سي إلى اإلسالم أن يقوا
مسـلًما ين سـي إلـى اإلسـالم  ر أن  الـذاي. مـ  ي صـو   تقرير عقائرهم الفاسرة هو علـو  يح اجونه فم  

مسلًما يقوا هذا الكالم، نسأا هللا العافية. مـ   ر أن    ي صو  يقوا سبحان ربم األسفل! م    يرير أن
 رضوان؟  ا  قاله يا أبذ ال
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 .......  طالب: ما أذكر للُ ....... أن أْد المبتدعل قال سبحان ربي األسفل
 طالب: ابُ عربي؟

 س س.
 .......    طالب:

هم نقلت ع  بشر ب   ياو المريسم هو الذ  قاا: سبحان ربم األسفل، وهذا يوجـر فـم   ،س س
بـاع العقـل والنظـر، فيكـون ويضـع لـه حـواج  تح ـ ح مـ  اسس رسـاا فـم ات   ،قلي  الي العلم وقفة

ح، والــذ  يقــوا: أس بــذكر هللا تــ داد الــذنوع وتــنطم  هــذا أو غ ــر  اقائــرح وســائقه الــرل ل؛ ألن بشــرً 
م  جنر إبلي  فارتقى بم الحاا ح ى  ـار إبلـي   البصائر والقلوع. والذ  يقوا: وقر كنت امرأً 

رون مـ  دون هللا؟ نسـأا هللا العافيـة، مـا الـذ  أو ـلهم عبـ  وي    ،قر فـ هم الوسيـةع   م  جنر . هفسء ت  
 إلى هذا الحر؟ 
لبـت مـ  فالسـفة س  ،وتعـروهما  ، وقـوا رسـولهخالفوا قوا هللا وأجـروا عل همـا علـى قول همـا قواعـر ج 

منهـا.  فعوقبوا بما هو أ ر   ،قالوها وأل موا بلوازمها فال  موها ،ون إلى األديان بصلة، واس  ررجوايم   
د   مــا عنــر ذ تقولــه، الــأن ملــ وم، مــا هــو ضــرور  ب  مــا ي ــ م بــه انن مــا هــو ذ فطالــي العلــم الــ

 أو ترخم لنفسك العنان وتس رر  م  ح ث س تشعر. ،وس تعط لنفسك ،عليه نص تحر  فيه
  يغ ـــر بمثـــل هـــذا؟ لكنـــه المســـخ ذ   العاقـــل الـــمـــ  جنـــر إبلـــي . يعنـــم مـــ   يقـــوا: وقـــر كنـــت امـــرأً  

للقلوع، ويقرر  يخ اإلسالم وغ رح وابـ  القـيم أن مسـخ القلـوع أ ـر مـ  مسـخ األبـران، النـاي مـا 
ا ســوي ا ويــراح مــ  الغــر قــردً  يقــررون  كــان األمــر أعظــم  اهــذا األمــر قــررح، لكــ  لــو أنــه يــرس  خصــً

يــذهي الــرجالن لمعصــية  ،بكث ــر. وذكــر ابــ  القــيم أنــه فــم  خــر ال مــان يــذهي الــرجالن لمعصــية
  ويمضم الثانم إلى معص  ه. ،فيمسخ أحرهما خن يًرا

 .......    طالب:
 ؟ ماذا

 طالب: وال يتعظ.
ممسوخ. والمسخ والخس  يكثران فم  خر هذح األمة، وذكر اب  القيم فم إغاثة اللهفان   ما ي عظ،

  ثاًرا كث رة ترا على هذا. نسأا هللا السالمة والعافية.
 


