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 سم هللا الحمن الرحيمب
 العقيدة الواسطيةشرح 

 مسألة االستواء
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فددس سدد عة  [رة طدددلا( سددو 5)]}الددْرَحُ  ع ُعُىدد  اَلُعددَرَت اَسددُتُو  ولولددلا: ": -تعددلل  رح ددلا ه -فقددد لددلم ال  دد   
ُِ َفدس َسدْتَة ٍُْيدلما ْعدْم اَسدُتُو  ُعُىد  فس سورة األعدرا  لولدلا: ،  واضع ََ ُواأُلَر دمع ُهع اْلدَيخ ُخُىدُا الْسدُ لُوا }َإْ  ُرْبكع
مع ُهع اْلدَيخ ُخُىدُا الْسد: -عىيلا السالم-وللم فس سورة يو س [( سورة األعرا 55)]اَلُعَرَت  ُِ }َإْ  ُرْبكع ََ ُواأُلَر ُ لُوا

َُْيدَر  :ولدلم فدس سدورة الرعدد [( سدورة يدو س3)]َفس َسْتَة ٍُْيلما ْعْم اَسدُتُو  ُعُىد  اَلُعدَرَت   َ ََ }ُهع اْلدَيخ ُرُفدُع الْسدُ لُوا
( 5)]  اَلُعدَرَت اَسدُتُو  }الدْرَحُ  ع ُعُىدفدس سدورة طدلا: ولوللا  [( سورة الرعد2)]ُعُ دا ُتُرَوُ ُهل ْعْم اَسُتُو  ُعُى  اَلُعَرَت 

ولدلم فدس سدورة ٍلدم  [( سدورة الارلدل 55)]}ْعدْم اَسدُتُو  ُعُىد  اَلُعدَرَت الدْرَحُ  ع  ولدلم فدس سدورة الارلدل : [سورة طددلا
ُ ددل َفددس َسددْتَة ٍُْيددلما ْعددْم اَسددُتُو  ُعُىددالسددةدة:  ُِ ُوُ ددل ُبَيُ هع ََ ُواأَلَُر ( سددورة 5)]  اَلُعددَرَت }ْهع اْلددَيخ ُخُىددُا الْسددُ لُوا

ُِ َفس َسْتَة ٍُْيلما ْعْم اَسُتُو  ُعُى  اَلُعدَرتَ } وللم فس سورة الحديد: .[السةدة ََ ُواأَلَُر ( 5)]  هعُو اْلَيخ ُخُىُا الْسُ لُوا
 .[سورة الحديد

 أجمعين. بينا محمد وعلى آله وصحبهالحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ن
علىى صىٍة   -من القرآن الكريم-بيان األدلة من الكتاب  - تعالى رحمه هللا-في هذه اآليات التي ذكرها المصنف 

، وهىىي االسىىتواء علىىى فىىي صىىحيس السىىنة -عليىىه الصىىال والسىىام-لنٍسىىه، وأثبتهىىا لىىه نبيىىه  -جىىو وعىىا-أثبتهىىا هللا 
 العرش.
، واالسىىتواء ئٌن مىىن قلقىىه، مسىىتو  علىىى عربىىه، بىىا -سىىبحانه وتعىىالى-فىىاهلل  عنىىد أهىىو السىىنة يزلىىأ بىى ماء أر عىىة معىىان 

ىىىفىىىي ؛ ألنهىىىا جىىىاءت واالسىىىتقرار والصىىىعود هىىىي: العلىىىو واالرتٍىىىا  رها السىىىلف بهىىىذه المعىىىاني لغىىىة العىىىرب هكىىىذا، وفس 
، استوى بمعنى ارتٍع، واستوى بمعنى صعد استوى  ،، استوى بمعنى عاةاألر ع  .بمعنى استقرَّ

}الددْرَحُ  ع فيقولىىون: يؤولىىون االسىىتواء باالسىىتياء،  كغيرهىىا مىىن الصىىٍات الٍعليىىةن ينٍىىون هىىذه الصىىٍة والمبتدعىىة الىىذي
وهىذا وىوا األبىاعرل، يؤولىون االسىتواء باالسىتياء؛ ألن هىذا  يعنىي اسىتولى، [( سدورة طددلا5)] ُعُى  اَلُعدَرَت اَسدُتُو  

 دليو  وزعىىىي  يىىىر وارد، ال يمكىىىن أن يقىىىواا ثبىىىت بىىىألنىىىه إذ ؛أو إمكاننىىىا فيىىىهو  وزعىىىي، فتحريٍىىىه ثبىىىت بىىىدلياللٍىىى  
بلىىة أن يقىىوا هىىذه الكلمىىة ال تثبىىت، بىىو ثبتىىت أو  يىىره ممىىن ينٍىىي الصىىٍات ممىىن يتىىدين وينتسىىب إلىىى الق األبىىعر  

مىن آحىاد السىنة، ومعمىوا أن اآلحىاد ال  بأدلة ظنيىة بالقرآن بالدليو القازع، يعني إذا نامعوا في الصٍات التي ثبتت
 كاالستواء هنا.فا يستزيعون بحاا أن ينٍوا ما ثبت باألدلة القزعية، لعقائد، تثبت بها ا

، ويستدلون على تحىريٍهم فيقولون: معنى استوى استولىه يحرفون ،ال يمكن نٍيه، لكن يحرفون معناهلٍ  االستواء 
ن كىى للٍىى  والمعنىىى ، عىىن عدالتىىه وثقتىىه ه فضىىاال ان مجهىىوالال ال تعىىرن عينىىه وال ذاتىىببيىىت  ينسىىب لىىبعر البىىعراء، وا 

 يستدلون بقوا الباعر:ممن يحتج بقوله أو ال يحتج، فضاال عن كونه 
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 وىىىىىىىىىىىىىىىد اسىىىىىىىىىىىىىىىىتوى ببىىىىىىىىىىىىىىىىٌر علىىىىىىىىىىىىىىىىى العراوىىىىىىىىىىىىىىىىي
 

 مىىىىىىىىىىىىىن  يىىىىىىىىىىىىىر سىىىىىىىىىىىىىيف  أو دم  مهراوىىىىىىىىىىىىىي 
 

يعنىىي اسىىتولى علىىى العىىراذ، وحينئىىذ  يكىىون معنىىى اسىىتوى فىىي هىىذه هنىىا اسىىتوى مىىا فيىىه إال معنىىى اسىىتولى،  :يقولىىون 
ولىم بأنىه مولىد مصىنو ،  التحقيىأ حكىم جمىٌع مىن أهىو في هذا البيت، لكىن هىذا البيىتالنصوص هو معنى ما جاء 

غىة ال يوجىد فىي ل االستواء باالستياء،األوحاح، وال يوجد في لغة العرب تٍسير  بيثبت عمن يحتج بقوله من العر 
 .العرب تٍسير االستواء بغير األلٍاظ األر عة التي ثبتت عن سلف هذه األمة

عليىىه الصىىال -، وأقبىىر عنىىه نبيىىه كمىىا أقبىىر عىىن نٍسىىه -سىىبحانه وتعىىالى-و العلىىو واالرتٍىىا ، فهىىو فاالسىىتواء هىى
 على عربه بائٌن من قلقه.أنه مستو   -والسام

 في بيان معاني االستواء األر عة يقوا في نونيته: -تعالى رحمه هللا -ابن القيم 
 أر ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعٌ  اعبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارات عليهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى مفلهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 وهىىىىىىىىىىىىىىىىىىي اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىتقر ووىىىىىىىىىىىىىىىىىىد عىىىىىىىىىىىىىىىىىىا وكىىىىىىىىىىىىىىىىىىذلك
 ك وىىىىىىىىىىىىىد صىىىىىىىىىىىىىعد الىىىىىىىىىىىىىذ  هىىىىىىىىىىىىىو رابىىىىىىىىىىىىىعٌ وكىىىىىىىىىىىىىذا

 يقتىىىىىىىىىىىىىىىىىىار هىىىىىىىىىىىىىىىىىىذا القىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا فىىىىىىىىىىىىىىىىىىي تٍسىىىىىىىىىىىىىىىىىىيره
 واألبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعر  يقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا تٍسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىير اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتوى 

 

 وىىىىىىىىىىىىىىىىد حصىىىىىىىىىىىىىىىىلت للٍىىىىىىىىىىىىىىىىار  الزعىىىىىىىىىىىىىىىىان 
 ارتٍىىىىىىىىىىع الىىىىىىىىىىذ  مىىىىىىىىىىا فيىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىن نكىىىىىىىىىىران
 وأبىىىىىىىىىىىىىىو عبيىىىىىىىىىىىىىىدل صىىىىىىىىىىىىىىاحب البىىىىىىىىىىىىىىيباني
 أدرى مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن الجهمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالقرآن
 بحقيقىىىىىىىىىىىىىىىىة اسىىىىىىىىىىىىىىىىتولى مىىىىىىىىىىىىىىىىن البهتىىىىىىىىىىىىىىىىان

 

: وأبىىو عبيىىدل صىىاحب البىىيباني يقتىىار هىىذا أبىىو عبيىىد؟ ألنىىه يقىىوا أوأبىىو عبيىىدل  ؟صىىاحب البىىيباني صىىاحب مىىن
إمىام مىن أئمىة المسىلمين، فىي  ،القوا، هو المقصود به أبو عبيدل أو أبو عبيد؟ أبو عبيد القاسم بن سىام معىرون

الدين، وأما أبو عبيدل معمر بىن المثنىى فهىو مىن أئمىة اللغىة مبىهوٌد لىه بىذلك، ولىه  هذا الباب وفي  يره من أبواب
أبىو عبيىدل؟ الىذ  بىين يىد  ممىا  أوبىو عبيىد أ يثبت المجام، وألف في مجام القرآن، فهىو المقصىود، لكنه فيها با 

إذا كىىان المىىراد صىىاحب البىىيباني ادمىىام أحمىىد  ،بىىن مىىانع يقىىوا: وأبىىو عبيىىدل صىىاحب البىىيبانيافىىي حابىىية البىىي  
ن كان أ  ، فأيهما؟حبه أبو عبيدلصا بو عمرو البيباني اللغو  المعرونفصاحبه أبو عبيد كما هو معرون، وا 

؛ ألنهىم مىا عنىدهم مقالٍىات فىي لكىن المقىام بىأبي عبيىد  أليىأمسألة لىب  أبىي عبيىد بىأبي عبيىدل سىهو يعنىي، يعني 
. وأيضىاال النقىوا فىي راجىع بىروحها وينظىر فىي المسىألةيوعلى كو حاا يراجع األصو، تراجع النونية، و هذا الباب، 

العلىىو للحىىاف   كتىىابا فىىي اجتمىىا  الجيىىوش ادسىىامية البىىن القىىيم، وفىىي هىىذه المسىىألة وفىىي مسىىألة العلىىو تجىىدونه
 .-رحمه هللا-الذهبي 

 واألبىىىىىىىىىىىىىىىىىىعر  يقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا تٍسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىير اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتوى 
 

 بحقيقىىىىىىىىىىىىىىىىىىة اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىتولى مىىىىىىىىىىىىىىىىىىن البهتىىىىىىىىىىىىىىىىىىان 
 

، ضىع مكىان اسىتوى اسىتولى ؟"سىتولىاى "تأويلها بى ، هو يستقيمهو يستقيم استوى بمعنى عا وارتٍع وصعد واستقر
لهىذا االسىتياء  م، يعنىي إيجىاداالسىتياء ال يكىون إال بعىد عىد الْرَحُ  ع ُعُى  اَلُعَرَت اَسدُتُو  } استولى في اآليات،

قاليىاال منىه عليىه علىى سىبيو التنىما معهىم  -جو وعا-ه ئفهو كان العرش وبو استياوهذه الغلبة بعد أن لم تكن، 
تعىالى هللا عمىا يقولىون علىواال كبيىراال،  ،-جىو وعىا-ثم استولى عليه هللا  ا؟! معناه أنه كان العرش قاليال -جو وعا-

 .وهذا من بؤم تحريف النصوص
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هذه المقالٍات يجرُّ بعضها بعضاال، يبدأ ادنسان بالمقالٍة اليسيرل، ثم يعاوب بما هو أعظىم منهىا، وكلمىا بعىد عىن 
األبىعرية وىالوا: ي ، يعنىافهم السلف لنصوص الكتاب والسىنة مادت المقالٍىات عنىدهم، وعظمىت حتىى تكىون زوام ى

مىىن  ىىال الجهميىىة وىىاا:  إلىىى أن وىىاا وىىائلهم : مىىا اسىىتوى،ااسىىتولى، و يىىرهم ممىىن هىىو أبىىد مىىنهم فىىي االبتىىدا  وىىالو 
مىىاذا وىىاا فىىي سىىجوده: سىىبحان ر ىىي  ،مىىن نصىىوص الكتىىاب والسىىنة لينٍىىي صىىٍة العلىىو التىىي ثبتىىت باألدلىىة الكثيىىرل

ادنسىان لنٍسىىه، يجعىو لنٍسىه احتيازىىات، ال يتمىادى فىي بىىيء ال  ، فلينتبىه-نسىأا هللا السىامة والعافيىىة- ،األسىٍو
مقزىوم بممىام الكتىاب والعقىو يجىب أن يكىون تابعىاال للكتىاب والسىنة، يدركه عقله، يعني القائىد الكتىاب والسىنة فقى ، 

ف هىذه والسىنة هىو إدامىة النظىر فىي أوىواا سىل ويعينه علىى فهىم الكتىاب ،تاب والسنةوالسنة، والذ  ينير له فهم الك
 .األمة، فا يبتد ، ود كٍي

 وىىد ووىىع فىىي بعىىر الكتىىب التىىي معىىم مؤلٍوهىىا أنهىىا :تنبيىىه"يقىىوا:  -تعىىالى رحمىىه هللا-نع البىىي  ابىىن مىىا فىىي حابىىية
وال  كىان لسىلف عبىارل بازلىة، وهىي كمىا فىي رسىالة نجىال القلىف فىي اعتقىاد السىلف، وىاا: فىاهلل تعىالىعلى مذهب ا

 .ما عليه كان وبو قلأ المكان وهو علىمكان، ثم قلأ المكان، 
 عنىوان صىحيس، نجىال القلىفالكىام صىحيس، النجال القلف فىي اعتقىاد السىلف، هىذا  -معي اآلن هرسالة هذيقوا: 
عليه كىان وبىو قلىأ المكىان،  ما على اعتقاد السلف، واا: فاهلل تعالى كان وال مكان، ثم قلأ المكان، وهوبتكون 
ذا إنمىىا يقولىىه مىىن لىىم يىىؤمن باسىىتواء الىىرب علىىى عربىىه مىىن المعزلىىة، ومؤلىىف وهىى -ي  ابىىن مىىانعيقىىوا البىى-وهىىذا 

 في مجموعة التوحيد النجدية واضس، لكن هذا باقتصار. مالكتاب رد عليه أئمة الدعول وكامه
كيىىف؟ وهىىذا إنمىىا  .يقىىوا البىىي  ابىىن مىىانع: وهىىذا إنمىىا يقولىىه مىىن لىىم يىىؤمن باسىىتواء الىىرب علىىى عربىىه مىىن المعزلىىة.

، كىان ولىي  معىه  يىره تعىالى ن يقىاا: إن هللاألم يؤمن باستواء الرب علىى عربىه مىن المعزلىة، والحىأ يقوله من 
يعني وبىو قلىأ السىماوات واألرر، ثىم اسىتوى ثم قلأ السماوات واألرر في ستة أيام، وكان عربه على الماء، 

 .، وثم هنا للترتيب ال لمجرد العزفعلى العرش
 ،أوا مىا قلىأ هللا القلىم))واا له: اكتىب، وىاا: مىا أكتىب؟... إلى ،  هللا القلم قلأما أوا  أ  المقلووات أوا؟ اآلن
لىأ القلىم ؟تعنىي أوليىة مزلقىةهو هذه  ((اكتب :واا له ، وعلىى هىذا فىا يلىمم أن يكىون أو أن القىوا ويىو: أوا مىا ق 

 .ان موجود بين أهو العلم في هذامع أن الق ؟القلم أوا
 الىىىىىىىىىىىىىىىىذ  والنىىىىىىىىىىىىىىىىا  مقتلٍىىىىىىىىىىىىىىىىون فىىىىىىىىىىىىىىىىي القلىىىىىىىىىىىىىىىىم

 هىىىىىىىىىىىو كىىىىىىىىىىىان وبىىىىىىىىىىىو العىىىىىىىىىىىرش أو هىىىىىىىىىىىو بعىىىىىىىىىىىده 
 والحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ أن العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرش وبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو ألنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه
 وكتابىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة القلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم البىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىريف تعقبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت

 

تىىىىىىىىىىىىىب القضىىىىىىىىىىىىىاء بىىىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىىىىن الىىىىىىىىىىىىىديان   ك 
 وىىىىىىىىىىوالن عنىىىىىىىىىىد أبىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىا الهمىىىىىىىىىىذاني

 الكتابىىىىىىىىىىىىىىىىة كىىىىىىىىىىىىىىىىان ذا أركىىىىىىىىىىىىىىىىان ووىىىىىىىىىىىىىىىىت
 إيجىىىىىىىىىىىىاده مىىىىىىىىىىىىن  يىىىىىىىىىىىىر فصىىىىىىىىىىىىو ممىىىىىىىىىىىىان

 

لىىأ القلىىم ويىىو لىىه  فىىي الحىىدي . المىىذكورل معنىىى األوليىىة اكتىىب، تعقبىىت إيجىىاده مىىن  يىىر فصىىو، وهىىذا :ألنىىه أو مىىا ق 
 .(نجال القلف)ننظر في كام صاحب 

البي  عثمان بن أحمد بن عثمىان النجىد  الحنبلىي، يسىمونه عثمىان  :تأليف (نجال القلف في اعتقاد السلف)أوالال: 
علىىى وهىىو معىىرون فىىي فقىىه الحنابلىىة معىىرون، لىىه حوابىىي علىىى كتىىب المتىىأقرين علىىى المنتهىىى و  بىىن وائىىد النجىىد ،

 ده بيء من المقالٍات، وهنا يقوا:له حوابي، ويده في الٍقه ال بأ  بها، أما في هذا الباب فعنادونا ، 



 5 

يم، واةد الوةود، الحس القيدوم الددا م ال دللس ال ىد  ظ، و لا  ستعي ، الح د هلل العىس الع سم ه الرح   الرحيم
 ح دد الرسدوم ال طدلأل األ دي ، ال بىدهللا عد  ه دي دلا ال عبود، وال الة والسالم عىد  ٍشدر  ال رسدىي ، سديد ل 

ة الكرام وتدل عيهم وتدل ع تدل عيهم  د  األ  دة األعدالم، ر ر والبراهي ، وعى  آللا ٍو حل لا البالقويم  قواطع اآليلَ 
 و عد:
كْيددرم  دد  ال بتددد ي   -إ  شددللا ه-ة لطياددة تشددت ى عىدد   سددل ى  دد  ٍ ددوم الدددي ، ي تاددع بهددل قددىيعفهدديت ت
-الشدي ل س  بد  ح بدى ح دد سطي  عى   ديه  ام دلم ال بةدى والحُبدر ال اضدى ٍبدس عبدد ه ٍح دد بد  وال تو 

الْددة ٍ ددوموةعددى الة ددة   قى ددلا و ْددوا -رضددس ه ع ددلا ٍورضددلت  ٍسدد م ه ،وخلت ددة ت، رتبتهددل عىدد   قد ددة ْو
 حس هل والقبوم، و لا ٍستعي .

يقىىوا فىىي المقدمىىة فىىي معرفىىة هللا تعىىالى ممىىا هىىو لمىىين، مىىا هىىو مىىأقوذ عىىن المتكلكىىن ال بىىك أن فيىىه مىىن المسىىائو 
الملتىمم بىاألثر، وبعىر مىن ينتسىب إلىى ادمىام أحمىد عنىدهم  -رحمىه هللا-أحمىد  بعيد كىو البعىد عىن معتقىد ادمىام

بيء من التسامس والتسىاهو، فمثىو هىذا يقىوا: هىذه علىى مىذهب ادمىام أحمىد وعلىى زريقتىه وعلىى منهجىه، وفيهىا 
-السٍاريني في عقيدته فيها بيء من المقالٍات، وهو يمعم أنها مىن معىين مىذهب ادمىام أحمىد  مقالٍات، أيضاال 

وتوسع في إدقاا األبعرية  وذكر فيها الجوهر والعرر و ير ذلك من اصزاحات المتكلمين، -تعالى رحمه هللا
مىامهم  :ا  فىرذ عىة ثىإن مىذهب أهىو السىنة والجما :ريدية في مذهب أهىو السىنة والجماعىة، ووىااوالمات األثريىة: وا 

مىىامهم أبىىو منصىىور، :ريديىىةمىىامهم أبىىو الحسىىن األبىىعر ، والماتادمىىام أحمىىد بىىن حنبىىو، واألبىىعرية: وا   كىىو  علىىى وا 
 . ير مرضي, حاا هذا توسع لكنه  ير مرضي

 :المقدمة في معرفة هللا تعالى
وهىىو أوا واجىىب لىىه تعىىالى،  ،ف وىىادرعلىىى كىىو مكلىى، فتجىىب معرفىىة هللا تعىىالى بىىرعاال بىىالنظر فىىي الوجىىود والموجىىود

ريىىىة عىىىن ضىىىرر، وبىىىكر اأْن أوىىىدره علىىىى معرفتىىىه، وأوا نعىىىم هللا الدنيويىىىة الحيىىىال العوأوا نعىىىم هللا الدينيىىىة وأعظمهىىىا 
، ويجىىب كىىو نعمىىة فىىي زاعتىىه نر صىىتىىه علىىى جهىىة القضىىو  وادذعىىان، و المىىنعم واجىىٌب بىىرعاال، وهىىو اعترافىىه بنعم

 ،بصىىير ببصىىر ،سىىميع بسىىمع ،حىىٌي بحيىىال ،مريىىد بىى رادل ،وىىادر بقىىدرل ,د عىىالٌم بعلىىمالجىىمم بأنىىه تعىىالى واحىىٌد فىىرٌد صىىم
 ....متكلم بكام، وبأنه تعالى لي  بجوهر  وال جسم، وال عرر، وال تحله الحواد 

ى السىىٍاريني ؟ العلمىىاء ردوا علىىهىىو هىىو مىىأثور عىىن سىىلف هىىذه األمىىةيعنىىي النٍىىي وادثبىىات فىىي الجىىوهر والعىىرر 
 ومىارر، ردوا عليه، والوا: إدقاا هذه االصزاحات من كىام المتكلمىين أو ر نا بجوهر  وال ع حينما واا: ولي 

لىى ادمىام أحمىد على وماابتدعوه  ى وجىه القصىوص ال بىك ابتكروه في العقيدل التي تنسب إلى السىلف الصىالس، وا 
 أن هذا منكر.

يحو في حاد ، وال ينحصر فيه، فمن اعتقد  بجوهر وال جسم وال عرر، وال تحله الحواد ، والوبأنه تعالى لي  
بىو يجىب  ؟مكىان يعنىي لىو ولنىا فىي جهىة العلىو يفىفكىافر،  ن هللا تعالى بذاته في كو مكان أو فىي مكىانإ :أو واا

 -جىو وعىا-الىرب  وال يعنىي كىون لكنىه مسىتو  علىى عربىه،  ،بائٌن من قلقىه نعم ،الجمم بأنه تعالى بائٌن من قلقه
 .-تعالى هللا-محتاٌج إليه، أنه يقله  أنه أنه مستو  على عربه
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فىىاهلل تعىىالى كىىان وال مكىىان كمىىا نقىىو البىىي ، كىىان وال مكىىان، ثىىم  -هىىذا الكىىام المىىراد- لىفبىىائٌن مىىن قلقىىه، فىىاهلل تعىىا
-وهللا  ،ةحادثى صىٍات -إلىى آقىره-وكو بيء سىوى هللا  وهو على ما عليه كان وبو قلأ المكان،المكان،  قلأ

 .قلقه وأوجده وابتدأه من العدم إلى آقره -سبحانه وتعالى
وهو ما عليه كىان  ،ثم قلأ المكاننقله البي  عنه، يقوا: فاهلل تعالى كان وال مكان،  هو ماالمقصود الذ  يهمنا 

يقىوا: فىاهلل تعىالى كىان وال مكىان، ثىم قلىأ المكىان،  -تعىالى رحمىه هللا-وبو قلأ المكان، هذا ما نقله عن البىي  
سىتواء الىرب علىى عربىه مىن المعزلىة، والحىأ كان وبو قلأ المكان، وهذا إنما يقوله من لم يىؤمن با وهو ما عليه

أر عىة منهىا لى رر بمىا  لىأ السىماوات واألرر فىي سىتة أيىام،، ثىم ق يىرهإن هللا تعالى كىان ولىي  معىه  :أن يقاا
علىىى العىىرش، كىىان عربىىه علىىى ثىىم اسىىتوى  ،وكىىان عربىىه علىىى المىىاء ،فىىي سىىتة أيىىام ويومىىان منهىىا للسىىماء، فيهىىا،

، وبىو قلىأ السىماوات واألرر، ولكنىه كىان علىى المىاء، ثىم اسىتوى علىى العىرش، االماء، يعني كان العرش موجودال 
 وثم هنا للترتيب ال لمجرد العزف.

 واا ابن القيم في النونية:
 وهللا كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان ولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيء  يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىره

 

 و ىىىىىىىىىىىىىىرى البريىىىىىىىىىىىىىىة وهىىىىىىىىىىىىىىي ذو حىىىىىىىىىىىىىىدثان 
 

أثبىىت لنٍسىىه هىىذه الصىىٍة، وهىىي مىىن صىىٍات الٍعىىو؛  -جىىو وعىىا-هللا  ،كلهىىا حادثىىة -تالمقلووىىا–يعنىىي أن البريىىة 
ال فعلوأما صٍة العلو ألنها متعلقة بادرادل والمبيئة، فهي صٍة فعو،  وىد  يأتي الكام فيها وهي ذاتيىة، ؟يةذاتية وا 

دي  المتٍىىىأ علىىىى كمىىىا فىىىي الحىىى-ينىىىما  -جىىىو وعىىىا-ن هللا إ :-النىىىمواوسىىىيأتي الكىىىام فىىىي حىىىدي  -و يقىىىوا وائىىى
مىا يقىىوا كمىىا  -جىو وعىىا-، آقىر كىىو ليلىىة إلىى السىىماء الىدنيا، ثىىم يقىىوا آقىىر كىو ليلىىة إلىىى السىماء الىىدنيا -صىحته

 لسماء الدنيا، ماذا عن االستواء؟ثبت في الصحيس، ووت نموله إلى ا
يقىرر أن العىرش ال يقلىو، ألن بىي  ادسىام  ؛على ونزىرل التسىليم فيهىا ألن هذه المسألة ال يثبت إيمان المسلم إال

الليىو، مىن  ألنىه ورد علىى حىدي  النىموا أن الثلى  األقيىر مىنأن االستواء مع نموله ال يقلو منه العرش، لمىاذا؟ 
إذا انتهىىىى الثلىىى  األقيىىىر مىىىن هىىىؤالء، انتقىىىو إلىىىى هىىىؤالء انتقىىىو إلىىىى هىىىؤالء إلىىىى  بىىرذ األرر إلىىىى  ر هىىىا مسىىىتمر،

يعنىىي هىىذه البىىبهة ومثىىو هىىذه البىىبه ال يجىىوم أن تلقىىى علىىى عامىىة موا؟ إذاال هىىو يمكىىن االسىىتواء مىىع النىىالمغىىرب، 
، ومع األسف أنها بدأت الببه تغمو بيوت المسلمين وعوام المسلمين، لكن نؤمن بجميىع النا ؛ ألنهم ال يدركونها

 ٌن على قلقه، ومع ذلك ينما في كو آقر الليو.بائ ،أنه مستو  على عربه -جو وعا-ما جاء عن هللا 
العىرش، كيىف بىالمقلوذ؟ جىاء  هفكيف بالقالأ أنىه ينىما كىو ليلىة وال يقلىو منى ،ا كان هذا متصور في المقلوذ إذ

وتسىىىتأذن هىىىو تقىىىرج مىىىن مغر هىىىا أو  ))أن البىىىم  تسىىىجد تحىىىت العىىىرش آقىىىر كىىىو ليلىىىة((فىىىي الحىىىدي  الصىىىحيس: 
ونىىؤمن بهىىذا،  ،ن بهىىذافنىىؤم ؟س، لكىىن هىىو البىىم  تغيىىب عىىن مىىدارها زىىوا اليىىومها، هىىذا فىىي الحىىدي  الصىىحيومبىىر 

ذا تصور هىذا فىي المقلىوذ  جىو - مىا يتعلىأ بىاهلل نإذ -فىوذ كىو مىا يتصىوره المقلىوذ  -جىو وعىا-ووىدرل هللا - وا 
ذا جىاء الىنص عىن هللا وعىن رسىوله ،الذ  ال تدركه األوهام -وعا  وال تبلغه األفهام من باب أولىى أن يسىلم بىه، وا 

مثو هىذه  يتأهلوا لرد ، وهم بصدد أنزاب علم م  مثو هذه المسائو أماما ألحد  كام، لي  ألحد  كام؛ ألن بس
 الكام على حدي  النموا.إيضاحاال عند  -إن باء هللا تعالى-ت، وسنميدها الببها
 ؟..............زالب:



 7 

 أ  نعم,
 ؟زالب: .............

 .لوفي جهة الع -عاجو و -فاهلل  ,كان يقصد في المكان الجهة ذايعني إ منتقد, منتقد،ال هذا 
 ؟لب:.............زا

 مسألة الحصر ال يحي  به بيء.
عىا وارتٍىع وصىعد،  [( سدورة طددلا5)] }الْرَحُ  ع ُعُى  اَلُعدَرَت اَسدُتُو  ، نأتي إلى آيات االستواء التي ذكرها المؤلف

للٍ  بو أعظم من ذلك بالنسبة من العظمة والعم والكبرياء ما يحتمله افيها والعلو واالرتٍا  والصعود هذه صٍات 
تقتضي العلو واالرتٍا  والعظمىة التي مع أنه مع اتصافه بهذه الصٍة   }الْرَحُ  ع ولذا جاء ووله:  ؛-جو وعا-هلل 

 .، متصٌف بصٍة الرحمةمتصٌف بصٍة الرحمةوالكبرياء 
ال سىبعةأيهمىا أصىس؟ يقوا في سبعة مواضع، وفىي بعىر النسى  فىي سىتة مواضىع،  االسىتواء فىي سىبعة،  ؟سىتة وا 

 ستة مواضع؟ لماذا جاء في بعر النس  ,لكن اللٍ 
 طلل : ...............

}ْعددْم اَسددُتُو  ُعُىدد   [( سددورة يددو س3)] }ْعددْم اَسددُتُو  ُعُىدد  اَلُعددَرَت  [( سددورة األعددرا 55)] }ْعددْم اَسددُتُو  ُعُىدد  اَلُعددَرَت 
}ْعددْم اَسددُتُو  ُعُىدد  فىىي سىىورل الٍروىىان:  [( سددورة طدددلا5)]اَلُعددَرَت اَسددُتُو   }الددْرَحُ  ع ُعُىدد  [( سددورة الرعددد2)] اَلُعددَرَت 

}ْعدْم اَسدُتُو  فىي سىورل الحديىد:  }ْعدْم اَسدُتُو  ُعُىد  اَلُعدَرَت فىي سىورل السىجدل:  [( سورة الارلل 55)]اَلُعَرَت الْرَحُ  ع 
السىىتواء سىىبعة فىىي القىىرآن، لكىىن هىىو تزىىابأ علىىى كىىو حىىاا المواضىىع سىىبعة فىىي القىىرآن، مواضىىع ا ُعُىدد  اَلُعددَرَت 

يعنىي إذا جىاءت اآليىات بلٍى   أن يسىتغنى بهىا عىن بعىر، ت مما يجعو العدد يقو؟ ألن بعر اآليات يمكىن اآليا
ال أكثر، يعني ولىو تزابقىت  ؟للٍى  االسىتواء الىذ  هىو المقصىود أو، هىو العىدد ل لٍىاظ واحد نعدها موضع واحد وا 

 ي بعر النس ؟ي ما وجه كونها ستة فيعن
}الدْرَحُ  ع :ووولىهيعنىي كأنىه وىاا: يعنىي مىا عىد هىذه اآليىة،  ؟يعنىي بهىذا اللٍى  سىتة}الْرَحُ  ع ُعُى  اَلُعَرَت اَسدُتُو   

 .وفي ستة مواضع  ير هذا الموضع ُعُى  اَلُعَرَت اَسُتُو  
 ............مناوبة الزاب مع البي : 
 المواضع آية زه بعد ذكره الستة لكن ذكر ،إيه

 .......مناوبة الزاب:.
 .}الْرَحُ  ع ُعُى  اَلُعَرَت اَسُتُو   ، وواا في سورل زه:عندنا مذكورل ,يعني ما ذكر زه مرل ثانية، ال

ذا أردنا ثم استوى على العرش فهي سىتة،  وعلىى كىو على كو حاا إذا أردنا لٍ  استوى فهو في سبعة مواضع، وا 
سىبعة مواضىع؟ يعنىي أهىو العلىم يحرصىون علىى هىذا، وجىاء  ،سىتة مواضىع :مىن وولنىامىاذا نسىتٍيد  المسألة.. حاا

محصىىورل بعىىدد بعىىر القصىىاا  لمىىاذا تىىأتي ((اديمىىان بضىىع وسىىتون (( ))اجتنبىىوا السىىبع الموبقىىات)) فىىي نصىىوص
 ويذكر الحصر؟ ؟معين

 ........إجابة زالب: ..
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وىد تىذكر  ،وىد تىذكر ثاثىةيىات االسىتواء فىي القىرآن، اذكىر لىي آ :يعنىي لمىا يقىاا لىكنعم تنٍع في حىاا االسىتذكار، 
تعىب أهىو العلىم فىي  ولىذا ؛ود تذكر قمسة، لكن إذا ذكرت أنها سبعة ال بد أن تبح  عن السىاد  والسىابع ،أر عة

سىتٍترذ هىذه األمىة ))حصىر الٍىرذ المنتسىبة إلىى القبلىة  وفىيحصر األسماء الحسنى، وفي حصر بعب اديمان، 
أن ادنسان يحصر ذهنه، بعىر النىا  إذا أراد أن تعبوا في جمعها، لكن هذا الحصر يٍيد  ((على ثا   وسبعين

ينقزع، لكن إذا كان العدد عنده مضىبو   ،يذكر ثاثة أر عة وينتهي ا، لو عبرين موضعال يستذكر من  ير حصر
 جاء في الباب. يع مامجحي  بلبح  عن البقية، فيلعبرل عبرين يبح  عن البقية، يسعى 

ََ  :--جىىو وعىىا- هللا فىىي سىىبعة مواضىىع األوا فىىي سىىورل األعىىران، فىىي وىىوا ددمع ُهع اْلددَيخ ُخُىددُا الْسددُ لُوا }َإْ  ُرْبكع
ُِ َفس َسْتَة ٍُْيلما ْعْم اَسُتُو  ُعُى  اَلُعَرَت  ََ ُواألُ  [( سورة األعرا 55)]ُواأُلَر مع ُهع اْلَيخ ُخُىدُا الْسدُ لُوا ُِ }َإْ  ُرْبكع   َر

 .دل التي منها قلقت السماوات، وال نعرن المادل التي قلأ منها العرشقلأ السماوات، وال نعرن الما
 ؟إعرابهاالسماوات 
 : ...........إةل ة طلل 

 ُِ ََ ُواأُلَر مع ُهع اْلَيخ ُخُىُا الْسُ لُوا  ؟؟يعني مٍعوا ألجله , }َإْ  ُرْبكع
 ؟نعم السماوات إعرابها
 -جىو وعىا-فاهلل  ، فمن حي  بناء الصيغة: اسم مٍعوا،االبتقاذ اللغو  لمادل قلَأ، هي مقلووة هي من حي 

مىنهم مٍعولىة مىن هىذه الحيثيىة، وعلىى هىذا أكثىر مىن يعىرب القىرآن، لكىن فهي  ،قالأ، والسماوات واألرر مقلووة
القلأ ووىع علىى فىو الٍاعىو، المٍعىوا الىذ  يقىع عليىه فعى -عنىد النحىال-عنىدهم  معنىى المٍعىوامن لحى  المعنىى، 

وا بعضىىهم إن السىىماوات ولىىذا يقىى ؟ثىىم فعىىو بهىىا القلىىأ ،يعنىىي هىىو كانىىت موجىىودلالسىىماوات واألرر أو ووىىع بهىىا، 
مزلىىأ، وهىىو متجىىه مىىن حيىى   السىىماوات واألرر، فهىىي مٍعىىواذ  قلىىأ قلقىىاال هىىو إن ر كىىم هللا الىى ،مٍعىىوا مزلىىأ

 ؟كيف, المعنى
ال لىو  متىرجم قىاال، هىذا القلىأوا مزلإن ر كم هللا الذ  قلأ قلقاال مٍعى بالسىماوات واألرر مىن حيى  المعنىى إيىه، وا 

، ضرب المىادل التىي ضرب ميٌد عمرواال  :لما تقوا نعم, عرفت المٍعوا عند النحال هو الذ  ووع عليه فعو الٍاعو،
فعو هي الضرب حصلت من الضارب وهو ميد على المضروب وهو عمرو، فووع على عمرو الذ  هو المٍعوا 

عىىو بهىىا هىىذه هىىو كانىىت موجىىودل ثىىم ف ؟الٍاعىىو الىىذ  هىىو ميىىد، لكىىن هىىو ووىىع علىىى السىىماوات واألرر فعىىو القلىىأ
 ؟المادل التي هي القلأ

 .........زالب: ....
 أين؟

 ......الزالب:......
سىماوات الذ  قلأ قلقاال، ما هذا القلأ؟ هو ال هللار كم إن مٍعوا مزلأ من حي  المعنى متصور،  :ال، إذا ولت

 من المٍعوا المزلأ وائماال مقامه.واألرر، فتكون السماوات واألرر بدا 
 الزالب:...........

 يكون قلأأن وصف كان، ما يلمم و بأ  المقصود أنه يقع عليها فعو فاع
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 لب:..........الزا
 كيف؟ 

 لب:.........الزا
 هذا معنى السياذ، لكن ادعراب بلى، صس،

 .....الزالب:......
 .التي صارت هي القلأن ووع عليها أو ووع الٍعو بها، لك

 الزالب:..........
 .عليها فعو الٍاعو، ال ليقع بها ي يقعتأن تكون موجودل، ال بون مقتضى كون الكلمة مٍعوالال 

 الزالب:..........
مقلووىىة يعنىىي مٍعىىوا بىىه، لمىىاذا؟ ألنهىىا مقلووىىة، وومان  :بىىون يىىا أقىىي أنىىا أوىىوا: جمهىىور مىىن يٍسىىر القىىرآن يقىىوا

الىذ  تعريىف المٍعىوا عنىد النحىال ينزبىأ علىى السىماوات، لكن هو هو الٍاعو، فقالأ  -جو وعا-وهللا  مٍعوا،
 ؟ووع عليه فعو الٍاعو

 .تصور ضرَب ميٌد عمرواال  تأن
 ب: ............الزال
 زيب.

 زالب:............ال
 زيب. و،يلمم منه الوجود؛ ليقع عليه فعو الٍاع, يلمم منه الوجود

 ...الزالب: .........
محىىىو ال، اآلن مىىىا هىىىو محىىىو القىىىان هىىىذا، أنهىىىا كانىىىت معدومىىىة ثىىىم وجىىىدت،  فىىىيمىىىن حيىىى  المعنىىىى مىىىا يقتلٍىىىون 

ال مٍعوا مزلأالقان: هو الس ال كونها معدومة ثم وجدت هذا محو إجما ، وهذا معنىى  ؟ماوات مٍعوا به وا  وا 
أو أنىه فعىو الٍاعىو الٍاعو الذ  هو تعريف المٍعىوا، ووع عليها فعو الكام لو تأملناه هو السماوات لكن القلأ، 

 واألرر. القلأ هو السماوات واألرر، قلأ قلقاال هو السماوات ؟بها
 لب:...........زا

، المٍعىىوا أيىىش هىىو؟ الٍاعىىو الىىذ  ووىىع منىىه الٍعىىو، أنىىت استصىىحب تعريىىف المٍعىىوا عنىىدهميىىا أقىىي، أنبىىأ حتىىى 
ذا لم يكن موجوداال ما صار مٍعوا بهٍعو، المٍعوا الذ  ووع عليه ال  .ومقتضى هذا أن يكون موجوداال، وا 

 الزالب:.........
 .إيش هولو راجعت كام ابن هبام في مغني اللبيب عرفت 

ُِ َفس َسْتَة ٍُْيلما ْعْم اَسُتُو  ُعُى  اَلُعدَرَت  ََ ُواأُلَر مع ُهع اْلَيخ ُخُىُا الْسُ لُوا ووىاا فىي  [( سدورة األعدرا 55)]}َإْ  ُرْبكع
ُِ َفس َسْتَة ٍُْيلما ْعْم اَسُتُو  ُعُى  اَلُعَرَت : سورل يون  ََ ُواأُلَر مع ُهع اْلَيخ ُخُىُا الْسُ لُوا  [( سورة يو س3)] }َإْ  ُرْبكع

َُْيَر ُعُ دا ُتُرَوُ ُهل ْعد وواا في سورل الرعد:  َ ََ }ُهع  [( سدورة الرعدد2)]ْم اَسدُتُو  ُعُىد  اَلُعدَرَت }ُهع اْلَيخ ُرُفُع الْسُ لُوا
َُْيددَر ُعُ دددا ُتُرَوُ ُهددل   َ ََ حقيقىىي أو  ؟ وصىىف للعمىىد، لكىىن هىىو هىىو وصىىفترونهىىا وصىىف أليىىش اْلددَيخ ُرُفددُع الْسددُ لُوا
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 أنهىا المىن المم كونهىا بغيىر عمىد  مىا دام بغيىر عمىد   ؟أو صىٍة كابىٍةمىرادل يعني هو هىي صىٍة  ؟وصف كابف
ىفيكىون النٍىي لكنها ال ترى،  ،رفع السماوات بعمد -جو وعا-ن هللا إترى؛ ألن المعدوم ال يرى، أو نقوا:   امتجهال

َُْيَر ُعُ دا ُتُرَوُ ُهل }إلى الرؤيىة  كثيىر مىن المسىلمين يقىرأ يعنىي أحيانىاال يهجىم علىى القلىب معنىى ثىم يصىعب تغييىره،  َ 
، وهذا ووا األكثر، لكنهذا من العلماء وزاب العلم و يرهم أن ال أال يحتمو أنها رفعت بعمد   سماوات بغير عمد 

ال  ير ممكن ال ترى،  ؟ممكن وا 
حصىىو  هىىو ،أن ينىىما مائىىدل -عليىىه السىىام-لمىىا زلىىب منىىه عيسىىى  -جىىو وعىىا-: هللا وولىىت لكىىم ،اآلن لىىو سىىألتكم

ال ما حصو؟  تنميو المائدل وا 
 زالب:............

دُ  اَلُعدلُلَ ي ُ َإ َُس  ع }وىاا: في األقير  س ٍعُعيَُ علاع ُعُياً ل اْل ٍعُعيَُ علاع ٍُُحًدا  َُ َم ُفَإ َُ َر ُ َعدع َ  كع َم ُفُ   ُيَكاع ( 115)] ُ زَُلعُهل ُعُىَيكع
ال ما نملت [سورة ال ل دة مَ }؟ نملت المائدل وا  يقىوا:  مىن أهىو العلىم مىنتدرون يعني بهذا البر ،   َإ َُس  عُ زَُلعُهل ُعُىَيكع

لكىىان  ؛ ألنىىه لىىو نملىىت وكٍىىروا بهىىا؛ ألن البىىر  وىىو  أنهىىم وىىالوا ال نريىىدها فلىىم تنىىما المائىىدل ؟نريىىدها بهىىذا البىىر  ال
 .-جو وعا-العافية، كما واا هللا نسأا هللا  ،اال عذابهم بديد

ى   وردت فيىىه لكىىان المعنىىذفىىي السىىياذ الىىلكىىن لىىو تؤملىىت أحيانىىاال تكىىون أمىىوٌر مسىىلمة عنىىد عمىىوم النىىا ،  :فىىأووا
َُْيددَر ُعُ دددا ُتُرَوُ ُهددل يحتمىىو  يىىر ذلىىك، فٍىىي وولىىه:   َ ََ أيىىش فائىىدل هىىذا  [( سددورة الرعددد2)]}ُهع اْلددَيخ ُرُفددُع الْسددُ لُوا

 الوصف؟
 ......:........زالب

 يعني بغيىرحتاج إلى أن نقوا ترونها، نباعتبار أننا لو نٍينا العمد ما  باعتبار أو صٍة ال يةيعني ال مٍهوم لها، 
إن هللا بهىذه الصىٍة،  بهذه الصٍة، وال ينٍي أن يكون هنىاك عمىد   يىر موصىون ، بغير عمد  موصوفةعمد  ترونها

 .. نعم.وويو بهذالكنها ال ترى،  بعمد رفع السماوات -جو وعا-
  ...زالب: ............

توضىيس، وعلىى يعنىي هىو هىذا وصىف كابىف يعنىي تصىريس بمىا هىو مجىرد يعني تصريس بما هو مجرد توضىيس، 
رفع السماوات بغير عمد، ال مرئية وال  ير مرئية، فيكىون مىن بىاب التصىريس بمىا هىو مجىرد  -جو وعا-هذا هللا 

ذا ولنىا بغيىر عمىد أيهمىا أوىوى لكىن هىذه العمىد ال تىرى،  ،رفع السماوات بعمد -جو وعا-توضيس، أو يكون هللا  وا 
 ؟و بعمد  ال ترى أو أدا على القدرل ادلهية، كونها بغير عمد، أ

 كلها من وجه هذا أووى، ومن وجه هذا أووى، فالقدرل ادلهية تامة على أ  حاا
 ..........زالب:...

 لعمد ال هي وصف
 زالب:.............

 .يعني يكون ال مٍهوم له
 .....زالب:........
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عمىد هىذه بغيىر  :دل، سىواٌء ولنىاعلى كو حىاا القىان بىين أهىو العلىم موجىود، والقىدرل ادلهيىة علىى االحتمىالين وار 
بالقبة على هذه األرر الٍسيحة الواسعة، التىي هىي أكبىر منهىا بأضىعان بغيىر عمىد،  األجسام التي ال يحا  بها،

واُل  -جو وعا-إال هللا  وال بيء يمسكها ُِ ٍُ  ُتزع ََ ُواأَلَُر  .[( سورة فلطر51)]}َإْ  ْهُ يعَ َس ع الْسُ لُوا
 ...زالب:........

 هذه واعدل برعية عامة.
 الزالب:..........

يوافقه، احتماا ينقر واحتماا يوافأ،  ينقضه أو على أحد االحتمالين ثم جاء ما رهذا لو كان عندنا الحكم مستق
 وجه ينقر ووجه يوافأ، فحمله على الناور تأسي ، وحمله على الموافأ تأكيد.

المىىاء فليتىىأ  هللا  ولىىو لىىم يجىىد المىىاء عبىىر سىىنين، فىى ذا وجىىد مسىىلمزهىىور ال ))الصىىعيد الزيىىب الزىىاهرفىىي الحىىدي : 
عىىن األحىىدا  عىن األحىىدا  المسىىتقبلة أو األحىدا  الماضىىية،  فليتىأ هللا وليمسىىه ببىىرته :إذا ولىىت ((وليمسىه ببىىرته

 ؟الماضية أو عن األحدا  المستقبلة
نقىوا: ا تسىو عىن الجنابىة الماضىية  هىو ثم تيمم مدل لعدم الماء ثىم وجىد المىاء، أصابته جنابة نٍترر أن بقصاال 

 ؟المستقبو ماع ))فليتأ هللا وليمسه ببرته((عما مضى، أو  ))فليتأ هللا وليمسه ببرته((
ذا ولنىىا ،حكىىم ولنىىا: تأسىىي  ،عمىىا مضىىى :إذا ولنىىا فليتىىأ  هللا )) :وهىىو أن التىىيمم يرفىىع رفعىىاال مؤوتىىاال، ال رفعىىاال مزلقىىاال، وا 

ن األحىىدا  الحىىدي  مىىا جىىاب جديىىد، كىىو نصىىوص الزهىىارل تىىدا علىىى هىىذا، فيكىىو  لمىىا يسىىتقبو مىىن ((وليمسىىه ببىىرته
 .مؤكد
 ...............سؤاا:
 التأسي .بل  األال 

َُْيددَر ُعُ دددا ُتُرَوُ ُهددل ْعددْم اَسددُتُو  ُعُىدد  اَلُعددَرَت   َ ََ ووىىاا فىىي سىىورل زىىه:  [( سددورة الرعددد2)]}ُهع اْلددَيخ ُرُفددُع الْسددُ لُوا
( 55)]}ْعدْم اَسدُتُو  ُعُىد  اَلُعدَرَت الدْرَحُ  ع   ووىاا فىي سىورل الٍروىان: [( سورة طددلا5)]  اَلُعَرَت اَسُتُو  }الْرَحُ  ع ُعىُ 
ُ ل َفس َسْتَة ٍُْيلما ْعْم اَسُتُو  السجدل: وواا في سورل ألم  .[سورة الارلل  ُِ ُوُ ل ُبَيُ هع ََ ُواأَلَُر }ْهع اْلَيخ ُخُىُا الْسُ لُوا

ُِ َفس َسْتَة ٍُْيلما ْعْم اَسُتُو  ُعُى  اَلُعَرَت وواا في سورل الحديد:  ُى  اَلُعَرَت عُ  ََ ُواأَلَُر  .}هعُو اْلَيخ ُخُىُا الْسُ لُوا
 مرتبىاال جعو آية زه كىالعنوان للجميىع، ثىم سىردها سىرداال  -تعالى رحمه هللا-سردها البي  هذه آيات االستواء السبع 

فىي سىبعة مواضىع، }الدْرَحُ  ع ُعُىد  اَلُعدَرَت اَسدُتُو   :وهىي وولىه في المصحف، جعو آيىة زىهدها على حسب ورو 
ولىذا عنىدنا سىبعة مواضىع،  اآليىة التىي عنىون بهىا،جعو هذه اآلية عنوان، ثم سىرد المواضىع السىبعة، بمىا فىي ذلىك 

ثىم فىي سىورل  ،سىورل الٍروىان ثىم فىي ،ثىم فىي سىورل زىه ،ثم فىي سىورل الرعىد ،ثم في سورل يون  ،في سورل األعران
 اضع، على حسب ترتيبها في المصحف.ثم في سورل الحديد، سبعة مو  ،ألم السجدل

بدايىىة الىىدر ، بدايىىة بىىرح ية، ومىىر ذكرهىىا مىىراراال تكلمنىىا عنهىىا فىىي فىىي منظومىىة البىىي  عبىىد هللا بىىن عىىدوان للواسىىز
متىأقر جىداال،  -البىي –هىو بىقص و  ،مىانع ، وينقىو عنهىا البىي  ابىنهي منظومىة داليىة جيىدل وويىة متينىةالكتاب، 

 .أر عين سنة يمكن يعني ما مات إال من



 12 

، وولىه فىي سىبعة مواضىع ووىد سىبعة مواضىع فىي :يقىواه متأقر مما يدا على وجودها، أنها موجىودل، المقصود أن
 فقاا: بينها ابن عدوان في نظمه لهذه العقيدل

 واء هللا فىىىىىىىىىىىىىىي كلماتىىىىىىىىىىىىىىه علىىىىىىىىىىىىىىىتسىىىىىىىىىىىىىىاوذكىىىىىىىىىىىىىىر 
 ن ثمىىىىىىىىىىىىىىىت يىىىىىىىىىىىىىىىون فٍىىىىىىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىىىىىىورل األعىىىىىىىىىىىىىىىرا 

 وفىىىىىىىىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىىىىىىىىورل الٍروىىىىىىىىىىىىىىىىىان ثمىىىىىىىىىىىىىىىىىت سىىىىىىىىىىىىىىىىىجدلٌ 
 

 العىىىىىىىىىىىرش فىىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىىبع  مواضىىىىىىىىىىىع فاعىىىىىىىىىىىدد 
 وفىىىىىىىىىىىي الرعىىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىىع زىىىىىىىىىىىه فللعىىىىىىىىىىىد أكىىىىىىىىىىىد

 فافهمىىىىىىىىىه فهىىىىىىىىىم مؤيىىىىىىىىىدكىىىىىىىىىذا فىىىىىىىىىي الحديىىىىىىىىىد 
 

لريىار ومىا ومىا أظىن ا ,ة، منظومة متينة وووية، ويستٍاد من حٍظهىا، فلىو بحى  عنهىافلو بح  عن هذه المنظوم
 .حوا الريار يقلو منها

 :..........بن عدوانيسأا عن ا زالب
ال أمرهىىالعىىدوان هىىو متىىرجم فىىي علمىىاء نجىىد، ابىىن  يمكىىن  لبىىي  البسىىام مىىا أدر  وهللا عىىاد، وأنىىا مىىا اعتنيىىت بهىىذا، وا 

 نها أهو المعرفة والقبرل يعرفون.لو سئو ع يسير يعني,
}الدْرَحُ  ع ،}ْعدْم اَسدُتُو  ُعُىد  اَلُعدَرَت  ، }ْعْم اَسُتُو  ُعُىد  اَلُعدَرتَ  ،}ْعْم اَسُتُو  ُعُى  اَلُعَرَت عندنا سياذ اآليىات: 
}ْعدْم اَسدُتُو  ووىاا فىي سىورل الٍروىان: الحصىر، يىدا علىى  يعني تقىديم المعمىوا علىى العامىوُعُى  اَلُعَرَت اَسُتُو   
تمىام بىالمعموا هىو الىرحمن، لاهوالمتعلأ به المعموا على الٍاعو، الذ  العامو يعني ودم  ُعُى  اَلُعَرَت الْرَحُ  ع 

ْيددلُ  ُ َسددُتَعي ع : -جىىو وعىىا-دفىىادل الحصىىر، كمىىا فىىي وولىىه  }ْهع اْلددَيخ ُخُىددُا  [( سددورة الالتحددة5)]}َإْيددلُ  ُ َعبعدددع واَا
ُ ددل َفددس َسددْتَة ٍُْيددلما ْعددْم اَسددُتُو  ُعُىدد  اَلُعددَرَت  ُِ ُوُ ددل ُبَيُ هع ََ ُواأَلَُر لسىىماوات  معىىرون ا [( سددورة السددةدة5)]الْسددُ لُوا

 وولىه:ثم بعد ذلىك صوب، معزون عليه منصوب بالٍتحة، جمع مؤن  سالم، واألرر من همضبوزة بالكسر؛ ألن
ُِ َفس َسْتَة ٍُْيلما  ََ ُواأَلَُر ثم بعد ذلك نصوص  [( سورة الحديد5)]  ْعْم اَسُتُو  ُعُى  اَلُعَرتَ  }هعُو اْلَيخ ُخُىُا الْسُ لُوا

 ون بعر األسئلة.العلو، ونقف عليها ونب
 


