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  .  ]11 /  سورة الشورى[�  ٌء وهو السميع البصريىلَيس كَمثْله ش � :  اهللا تعاىل قال

  . ]رواه البخاري [ )) ٌء غَيرهىلـم يكُن شكَانَ اللَّه و (( � وقال رسول اهللا

  

ذكر النقول من الـمذاهب األربعة ذكر النقول من الـمذاهب األربعة 
  ::  ة يقولونة يقولوننَّنَّسـسـوغيرها على أن أهل الوغيرها على أن أهل ال

  ودوداهللا موجاهللا موج
  بال مكان وال جهةبال مكان وال جهة

  
 ، احلمد هللا رب العالـمني والصالة والسالم على سيدنا مـحمد األمني وبعد
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  :  رضي اهللا عنه سيِّدنا أبو بكر الصدّيققال 

" العجعن د زاِإلر كاكرإِد اكرد 

  " وإِشراك كُفْر ذَاته عن  والبحثُ   
 يارة الـمالكيم دـحممةُ مالعالَّقال  -)1(
الثمني والـمورد  يف كتاب الدرِّ) هـ 1072(

الـمعني على عني شرح الـمرشد الـم
ين للشيخِ عبد الواحد الدّ من علومِ الضروريِّ

بن عاشر األنصاريِّ األشعريِّ الـمالكيِّ 
 قِّأَمجع أَهلُ احلَ ":  1  ما نصه رمحهما اهللا تعاىل
، فال فوق له وال   هللا تعاىل الجِهةَ لهقَاطبةً على أنَّ ا
 والميني وحتتلْفوال خ ال مشالَ وال أمام  "   .  

اإلمام الـمجتهد مـحمد بن إدريس وقال  - )2(
    رضي اهللا عنه إمام الـمذهب الشافعي الشافعي

إنه تعاىل كان وال مكان  : " 2 ما نصه) هـ 204(
كما كان فخلق الـمكان وهو على صفة األزلية 
ري ىف ذاته يِقبل خلقه الـمكان ال جيوز عليه التغ

  .  "  وال يف صفاته
وقال اإلمام احلافظ الفقيه أبو جعفر أمحد بن  - )3(

رضي اهللا عنه يف  3 )هـ321( سالمة الطحاوي احلنفي

                                                
  . )30  /ص(الدر الثمني  -1
  .  )2/24(إحتاف السادة الـمتقني  -2
هذا ذكر : "  ، قال يف أول رسالته  سلفالطحاوي هو من علـماء ال -3

أهل الس عقيدة بيانواجلماعةن أي أن هذه هي عقيدة السلف من  " ة
زيه اهللا عن الـمكان واجلهة ـالصحابة والتابعني وأتباع التابعني يف تن

، وكالم الطحاوي يف غاية األمهية فهو من علـماء احلديث ومن   واجلسمية
وهذه العقيدة تدرس يف أحناء األرض يف .   ي أيضاًعلـماء الفقه وهو حنف

  . الـمعاهد واجلامعات اإلسالمية

أي _وتعاىل  : " ما نصه) العقيدة الطحاوية(رسالته 
عضاِء عن احلدود والغايات واألركان واأل_ اهللا

كسائر ، ال حتويه اجلهات السِّ  واألدوات ت
  . " الـمبتدعات

 إمام أهل السنة أبو احلسن األشعريوقال  - )4(
كان اهللا وال  : "  4 رضي اهللا عنه ما نصه) هـ324(

مكان فخلق العرش والكرسي ولـم حيتج إىل 
، وهو بعد خلق الـمكان كما كان قبل   مكان
غري احتياج إىل العرش أي بال مكان ومن  " خلقه

نقل ذلك عنه احلافظ ابن عساكر نقالً .   والكرسي
  .  " عن القاضي أيب الـمعايل اجلويين

 1335( الشيخ سليم البِشري الـمصريوقال  - )5(

علـم أيدك ا: "  5شيخ اجلامع األزهر ما نصه )هـ
أن  ،  اهللا بتوفيقه وسلك بنا وبك سواء طريقه

ون أن ـيعليه أمجع السنِّمذهب الفرقة الناجية وما 
اهللا تعاىل مـنزعن مشابـهة احلوادث خمالف هلا  ه

يف مجيع مسات احلدوث، ومن ذلك تـنزهعن  ه
اجلهة والـمكان كما دلت على ذلك الرباهني 

  .   "  القطعية

ث الشيخ مـحمد عريب الـمحدّوقال  -  )6(
 الـمدرس مبدرسة الفالح التبان الـمالكي

:   6 ما نصه )هـ1390( لـمسجد الـمكيوبا
اتفق العقالء من أهل السنة الشافعية واحلنفية  "

                                                
  .   ) 150/ ص( تبيني كذب الـمفتري  -  4
 74/ ص () مطبوع مع كتاب األمساء والصفات للبيهقي(فرقان القرءان  -5

(  .  
  .) 79/ 1(براءة األشعريني  -6
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والـمالكية وفضالء احلنابلة وغريهم على أن اهللا 
تبارك وتعاىلَ منـزعن اجلهة واجلسمية واحلد  ه

  . "  والـمكان ومشابهة خملوقاته
الشيخ مـحمد الطاهر بن عاشور وقال  -  )7(

  :  قوله تعاىل: "  8ما نصه 7 )هـ1393( الـمالكي
يف  ]17  / سورة الـملك[ � من في السماِء  �

الـموضعني من قبيل الـمتشابه الذي يعطي ظاهره 
  .  " ، وذلك ال يليق باهللا معىن احللول يف مكان

الصحايب اجلليل واخلليفة الراشد سيدنا  قال - )8(
 كان اهللا وال   ":  9 مانصه )هـ  40(رضي اهللا عنه علي
أي بال .  " ، وهو اآلن على ما عليه كان  مكان
  . مكان

إنّ اهللا تعاىل خلق العرش  : " 10  وقال أيضا - )9(
  .  " إظهاراً لقدرته ال مكاناً لذاته

هنا من زعم أن إِلَ : " 11  وقال أيضا - )10(
   . " مـحدود فقد جهل اخلالق الـمعبود

  .  أو كبرياً هو ماكان له حجم صغرياً:  الـمحدود
التابعي اجلليل اإلمام زين العابدين علي وقال  - )11(

 )هـ 94(رضي اهللا عنهم  بن احلسني بن علي

  . "  ال يحويك مكانالَّذي  أنت اهللا  : " 12 مانصه
الذي الَ تحد  أنت اُهللا: "   13وقال أيضا  - )12(

  .  " فَتـكُونَ مـحدوداً
                                                

  .جامع الزيتونةهو رئيس الـمفتني الـمالكيني بتونس وشيخ  -7
  .  )33/ 29(أنظر تفسريه التحرير والتنوير  -8
  .  )333/ ص (الفرق بني الفرق أليب منصور البغدادي  -9

  .  )333/ ص (الفرق بني الفرق أليب منصور البغدادي  -10
  .  )73/ 1(ترمجة علي بن أيب طالب :  حلية األولياء -11
  .  )4/380(إحتاف السادة الـمتقني  12

مـحمد  بن 14 اإلمام جعفر الصادقوقال  –)13(
رضوان اهللا  الباقر بن زين العابدين علي بن احلسني

من زعم أن اهللا يف : "   15 ما نصه )هـ148(عليهم 
إذ .  على شىء فقد أشرك ، أومن شىء أو شىء

، ولو كان يف   لو كان على شىء لكان حمموال
، ولو كان من شىء لكان  شىء لكان حمصوراً

  . " )  أي خملوقاً  (حمدثًا 
إلمام الـمجتهد أبو حنيفة النعمان بن اقال  - )14(

أحد مشاهري علـماء ) هـ 150(رضي اهللا عنه  ثابت
واهللا  ":  16 السلف إمام الـمذهب احلنفي ما نصه

، ويراه الـمؤمنون وهم يف   تعاىل يرى يف اآلخرة
اجلنة بأعني رةوؤوال   سهم بال تشبيه وال كمي ،

  . "  يكون بينه وبني خلقه مسافة
ولقاء اهللا   : "  17قال أيضا يف كتابه الوصية و - )15(

 تعاىل ألهل اجلنة بال كيف وال تشبيه وال جهة
حق " .  
أرأيت لو قيل أين :  قلت  : " 18  وقال أيضا - )16(

كان يقال له :   -أي أبو حنيفة  –اهللا تعاىل ؟ فقال 
، وكان اهللا   اهللا تعاىل وال مكان قبل أن خيلق اخللق

                                                                            
  .  )4/380(لسادة الـمتقني إحتاف ا 13
أنظر الثقات البن حبان (كان من سادت أهل البيت فقها وعلما وفضالً  14
)6/131( .  

  . )6/ص(ذكره القشريي يف رسالته الـمعروفة بالرسالة القشريية  15
، أنظر شرح الفقه األكرب ملالّ علي القاري  ذكره يف الفقه األكرب 16
  . )137-136/ص(

  . )138/ص(، ونقله مالّ علي القاري يف شرح الفقه األكرب   )4/ص: ( الوصية 17
 .  )20/ص(الفقه األبسط ضمن جمموعة رسائل أيب حنيفة بتحقيق الكوثري  18

ونقل ذلك أيضاً الـمحدث الفقيه الشيخ عبد اهللا اهلرري الـمعروف 
   . )54/ص(باحلبشي يف كتابه الدليل القومي 
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، وهو   أين والخلْق والشىءتعاىل ولـم يكن 
  . " خالق كل شىء

ونقر بأن اهللا سبحانه   : " 19  وقال أيضا - )17(
أن يكون له حاجة  وتعاىل على العرش استوى من غري

، وهو حافظ العرش وغري العرش   إليه واستقرار عليه
، فلو كان حمتاجاً لـما قدر على  من غري احتياج

  .  "إجياد العالـم وتدبريه 
ىف كتابه ) هـ  150(قال رضي اهللا عنه أيضاً و - )18(
من قال ال أعرف  : " 20 ما نصه"  الفقه األبسط "

ومراد  . " ريب يف السماء أو يف األرض فقد كفر
اإلمام أنَّ من نسب إىل اهللا التحيز والـمكان مثَّ قال 
ال أعرف هل مكانه السماء أم األرض فهو كافر .  

يف  عبد السالم الشافعيالشيخ اإلمام العز بن وقال 
يف بيان مراد أيب حنيفة ما  " حلّ الرموز" كتابه 
،  ألن هذا القول يوهم أن للحق مكاناً  : "  21 نصه

الَّ موأيد .  " ومن توهم أن للحق مكاناً فهو مشبه
وال  : " 22  كالم ابن عبد السالم بقولهعلي القاري 

أوثقهم، ابن عبد السالم من أجلّ العلـماء و شك أنَّ
.  "عتماد على نقله الفيجب ا  

                                                
( أيب حنيفة بتحقيق الكوثري  ، ضمن جمموعة رسائل كتاب الوصية 19

، ومالّ علي القاري  )54/ص(، وذكره الشيخ اهلرري يف كتابه الدليل  )2/ص
ولكن يده صفته بال : "  عند شرح قول اإلمام )70/ص(األكرب  يف شرح الفقه

  . "كيف 
حقيق الكوثري ترسائل أيب حنيفة ب ة، ضمن جمموع الفقه األبسط 20
 .  )12/ص(

نتهى من شرح االقاري يف شرح الفقه األكرب بعد أن علي  نقله مالّ 21
  . )198/ص(رسالة الفقه األكرب 

  . الـمصدر السابق 22

اإلمام الـمجتهد اجلليل أبو عبد اهللا وأما  - )19(
رضي اهللا ) هـ 241( أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين

،  عنه إمام الـمذهب احلنبلي وأحد األئمة األربعة
أنه كان من  الشافعي فقد ذكر ابن حجر اهليتمي

، مث قال  ميةالـمنـزهني هللا تعاىل عن اجلهة واجلس
وما اشتهر بني جهلة   : " 23  ما نصه ابن حجر

الـمنسوبني إىل هذا اإلمام األعظم الـمجتهد من 
وبـهتانٌ أنه قائل بشىء من اجلهة أو حنوها فكذب 

  . "وافتراء عليه 
اإلمام شيخ وكذا كان على هذا الـمعتقد  - )20(

 الـمحدّثني أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري
شراح صحيحه  مفقد فهِ) هـ 256(حب الصحيح صا

أن البخاري كان يه اهللا عن الـمكان واجلهةزِّـن .  

الشيخ علي بن خلف الـمالكي الـمشهور قال 
ما  )هـ 449( أحد شراح صحيح البخاري بابن بطال

غرض البخاري يف هذا الباب الرد على   : "  24 نصه
، وقد  ظواهراجلهمية الـمجسمة يف تعلقها بِهذه ال

تقرر أن اهللا ليس جبسم فال حيتاج إىل مكان يستقر 
  . "   ، فقد كان وال مكان فيه
اإلمام احلافظ الـمجتهد أبو جعفر وقال  - )21(

عند تفسري قول اهللا  )هـ 310( حممد بن جرير الطربي
 � اآلخر والظَّاهر والباطنهو اَألولُ و �:  تعاىل

ال شىء أقرب إىل شىء : "   25 ما نصه ]3/سورة احلديد[
 ونحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الورِيد� : منه كما قال

                                                
  . )144 /ص(الفتاوى احلديثية  -  23
  .  )13/416(فتح الباري  -  24
  .  )27/215جزء / 13جملد (جامع البيان  -  25
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أي أن القُرب الـمسايف منفي عن  . " ]16/سورة ق[ �
، فالذي يف رأس اجلبل والذي يف أسفل الوادي   اهللا

مها بالنسبة إىل اهللا تعاىل من حيث الـمسافة على 
ي أي ـهللا تعاىل منسواء ألن ا حدزه عن القرب احلس

، أما القرب الـمعنوي فال ينفيه   القرب بالـمسافة
.  هذا اإلمام وال غريه من علـماء الـمسلـمني

فهذا دليل ءاخر أن السلف كانوا يزِّـناهللا عن  ونَه
  . اجلهة

 اللغوي إبراهيم بن السري الزجاجوقال  - )22(
:  العلي : "  26 ما نصه )هـ 311(أحد مشاهري اللغويني 
، فاهللا تعاىل عالٍ على خلقه   هو فَعيل يف معىن فاعل
، وال جيب أن يذهب بالعلو  وهو علي عليهم بقدرته

ارتفاع مكان ا أن ذلك ال جيوز يف ـ، إذ قد بين
، وال جيوز أن يكون على أن يتصور  صفاته تقدست

  .  " ، تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً بذهن
واهللا تعاىل عالٍ على كل  : "  27 وقال أيضاً - )23(
ألن  ، وليس الـمراد بالعلو ارتفاع الـمحلِّ ءىش ،

، وإنما العلو   اهللا تعاىل جيلُّ عن الـمحلِّ والـمكان
  . " علو الشأن وارتفاع السلطان

  أبو منصور املاتريدي ةنإمام أهل السوقال  - )24(
إن اهللا سبحانه  : " 28   عنه ما نصهرضي اهللا )هـ 333(

، وجائز ارتفاع األمكنة وبقاؤه على   كان وال مكان
، وكان على ما عليه  ، فهو على ما كان ما كان
يعين .   " ير والزوال واالستحالةـتغالجلَّ عن  ، اآلن

                                                
  .  ) 48/ ص( تفسري أمساء اهللا احلسىن  -  26
  . )60/ص(الـمصدر السابق  -  27
  . )69/ ص(ب التوحيد اكت -  28

باالستحالة التحول والتطور والتغري من حال إىل حال 
 ".  عليه سبحانه وتعاىلوهذا منفي عن اهللا ومستحيل 

اإلمام حممد بن حممد الشهري بأيب منصور و
إمام جليلٌ من أئمة السلف الصاحل  الـماتريدي

ّعن الدين موض عافدملعقيدة أهل السنة اليت كان  ح
عليها الصحابة ومن تبعهم بإيراد أدلة من  نقلية

القرءان واحلديث وأدلة شبه الـمعتزلة  عقلية مع رد
ذوي البدع يف مناظراتهم وخصمهم يف محاوراتهم و

، وجماهد يف نصرة السنة وإحياء   أسكتهم حىت
  .  الشريعة حىت لقب بإمام أهل السنة

يف إثبات رؤية "  التوحيد "قال يف كتابه و - )25(
فإن قيل : " 29 الـمؤمنني هللا يف اآلخرة ما نصه

لذي ، إذ الكيفية تكون   بال كيف:   كيف يرى ؟ قيل
، بل يرى بال وصف قيامٍ وقعود واتكاٍء  صورة
،  ومدابرة ، ومقابلة  وانفصالٍ ، واتصالٍ وتعلقٍ
 ، وساكنٍ وظلـمة ، ونورٍ  ر وطويلٍوقصيٍ

وال  وداخلٍ ، وخارجٍ ومباينٍ ، ومماسٍ ومتحرك ،
معىن يأخذه الوهم أو يّره العقل لتعاليه عن قد

  .   " ذلك
، وهذا   في اجلهة عن اهللا تعاىلفالـماتريدي يصرح بن

أيضاً على الـمجسمة والـمشبهة الذين  فيه رد
، فتمسك   يزعمون أن السلف يقولون بإثبات اجلهة

  .   بِما قاله الـماتريدي تكن على هدى
صاحب  )هـ354( احلافظ حممد بن حبانوقال  - )26(

:  30  الصحيح الـمشهور بصحيح ابن حبان ما نصه

                                                
  .  )85/  ص(كتاب التوحيد  -  29
  .  )1/ 1(الثقات  - 30
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، وال له  حتوىفي حمدود ليس له حد احلمد هللا الذي "
،   ، وال حييط به جوامع الـمكان فىنفي معدود أجلٌ

  . " وال يشتمل عليه تواتر الزمان
وال  - اهللا-كان  : "  31 وقال أيضاً ما نصه - )27(

  .  "  زمان وال مكان
يعين اهللا  - زل ـكذلك ين" :  32 وقال أيضاً - )28(
- بال ءالة قالٍانت وال وال حترك إىل  من مكان

مكان  "  .  
القاضي أبو بكر حممد الباقالين وقال  - )29(

:  33ما نصه  )هـ 403(الـمالكي األشعري 
،  والمكانٌ قرار -أي هللا –والنقول إن العرش له  "

، فلـما خلق  ألن اهللا تعاىل كان وال مكان
  .  " الـمكان لـم يتغير عما كان

علـم وجيب أن ي : "  34 وقال أيضاً ما نصه - )31(
أن كل ما يدل على احلدوث أو على مسة النقص 

فالرس عنه بأنه تعاىل :  ، فمن ذلك  تعاىل يتقد
، واالتصاف   متقدس عن االختصاص باجلهات

، وكذلك ال يوصف بالتحول  بصفات الـمحدثات
 � : ، لقوله تعاىل  ، وال القيام وال القعود واالنتقال

ش هثْلكَم سوقوله،  ]11  /سورة الشورى[ �ٌءىلَي : 
�  دكُفُواً أَح كُن لَّهلـم ي4 /سورة اإلخالص[ �و[  ، 

وألن هذه الصفات تدل على احلدوث واهللا تعاىل 
  .  "  يتقدس عن ذلك

                                                
  . )4/ 8( ، أنظر اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان  صحيح ابن حبان 31
  . ) 136/ 2( الـمصدر السابق  32
  . ) 65/ص( ه ـاإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل ب 33
  . )64/ص(الـمرجع السابق  34

أبو بكر حممد بن احلسن الـمعروف وقال  - )32(
ال جيوز  : " 35  ما نصه )هـ  406( ورك األشعريبابن فُ

 احللول يف األماكن الستحالة كونه على اهللا تعاىل
  . "حمدودا ومتناهياً وذلك الستحالة كونه محدثاً 

نا إذا قلنا واعلـم أَ : " 36وقال أيضا ما نصه - )33(
إن اهللا عز وجل فوق ما خلق لـم يرجع به إىل فوقية 
املكان واالرتفاع على األمكنة بالـمسافة واإلشراف 

  .   "  امنه عليها بالـمماسة لشىء
الشيخ اإلمام أبو منصور عبد القاهر وقال  - )34(

ما ) هـ 429( بن طاهر التميمي البغدادي اإلسفراييين
–على أنه  –أي أهل السنة  –وأمجعوا  : " 37نصه

  .  "  وال جيري عليه زمانٌ ال حيويه مكانٌ -أي اهللا

احلافظ أبو بكر أمحد بن احلسني وقال  - )35(
واستدل بعض   : " 38 ا نصهم) هـ 458( البيهقي

 :  � أصحابنا يف نفي الـمكان عنه بقول النيبِّ
، وأنت الباطن   أنت الظاهر فليس فوقك شىء  ((

ء ىوإذا لـم يكن فوقه ش ،)) ء ىفليس دونك ش
  .   "  ء لـم يكن يف مكانىدونه ش وال

                                                
  .  ) 57/ ص(مشكل احلديث  -  35
  . ) 64/ ص( مشكل احلديث  -  36
  . )333/ص(الفرق بني الفرق  -  37
  .  )400/ص(األمساء والصفات  -  38

  - أي اهللا –على أنه  –أي أهل السنة  –وأمجعوا  "
  " وال جيري عليه زمانٌ ال حيويه مكانٌ

 ادياإلمام أبو منصور التميمي البغد
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الفقيه الـمتكلـم أبوالـمظفر وقال  - )36(
:  39انصه م) هـ 471( يين األشعريـاإلسفرايِ

الباب اخلامس عشر يف بيان اعتقاد أهل السنة  "
علـم أن كل ما دل على حدوث وأن ت:   واجلماعة

،  ، واجلهة  ، والـمكان ، والنهاية من احلد ٍءىش
، فهو مستحيل عليه سبحانه  ، واحلركة والسكون
، ألن ما ال يكون حمدثاً ال جيوز عليه ما هو   وتعاىل

  .   " دليل على احلدوث
الفقيه اإلمام الشيخ أبو إسحاق وقال  - )37(

يف عقيدته ما ) هـ  476(الشريازي الشافعي األشعري 
 وال مالصقة وإن استواءه ليس باستقرارٍ  : "  40نصه 

ألن االستقرار والـمالصقة صفة األجسام 
، فدل على   أزيلٌّ ، والرب عز وجل قدمي  الـمخلوقة

و على ما عليه أنه كان وال مكان مث خلق الـمكان وه
  .  "  نكا
إمام احلرمني أبو الـمعايل عبد وقال  - )38(

ما ) هـ 478( الـملك بن عبد اهللا اجلويين األشعري
،  42  بنفسه البارىء سبحانه وتعاىل قائم  " : 41نصه 

  .  " يقله حيله أو مكان متعال عن االفتقار إىل حملٍّ
مذهب أهل احلق   : " 43 وقال أيضا ما نصه - )39(
أن اهللا سبحانه وتعاىل يتعاىل عن التحيز  طبةًقا

  .  " والتخصص باجلهات
                                                

  .  )161/ص(التبصري يف الدين  -39
  . )1/101(أنظر عقيدة الشريازي يف مقدمة كتابه شرح اللـمع -  40
  .  )53/ص(اإلرشاد إىل قواطع األدلة  -  41
فال  ،معىن قيامه بنفسه هو استغناؤه عن كل ما سواه  اعلـم أن - 42

وقد  ،االحتياج اىل الغري ينايف قدمه  ألنَّ ،حيتاج إىل خمصص له بالوجود 
ثبت وجوب قمه وبقائهد  .  

  . )58/ص(اإلرشاد  -  43

الشيخ أبو حامد حممد بن حممد الغزايل وقال  - )40(
 –أي اهللا  -   تعاىل  " : 44  ما نصه) هـ505(األشعري 

،   ، كما تقدس عن أن حيده زمان  عن أن حيويه مكان
بل كان قبل أن خلق الزمان والـمكان وهو اآلن على 

   .  "  عليه كانما 
ما "  إحياء علوم الدين  "وقال أيضاً يف كتابه  - )41(

العلـم بأنَّ اهللا تعاىل :   األصل السابع: "  45نصه
اجلهة  نَّإ، ف منـزه الذات عن االختصاص باجلهات

إما فوق وإما أسفل وإما ميني وإما مشال أو قدام أو 
  .  " ، وهذه اجلهات هو الذي خلقها  خلف

لسان الـمتكلـمني الشيخ أبو  وقال - )42(
ما ) هـ508(الـمعني ميمون بن حممد النسفي 

 –أي يف حق اهللا  –القول بالـمكان  : "  46 نصه
  .   "  للتوحيد منايفٌ

وقال أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي  - )43(
تعاىل   " : 47  ما نصه) هـ  513( شيخ احلنابلة يف زمانه

هذا عني ألنّ ،   ةاهللا أن يكون له صفة تشغل األمكن
اجل بِها ، وليس احلق بذي أجزاء وأبعاض يع التجسيم

"  .  
القاضي الشيخ أبو الوليد حممد بن وقال  - )44(

أمحد قاضي اجلماعة بقُرطُبة الـمعروف بابن رشد 
اهللا  –ليس : "   ما نصه) ـه 520( الـمالكي اجلَد– 

 .  "  فقد كان قبل أن يخلُق الـمكان ،يف مكان 

                                                
  .  )1/108(، الفصل األول   كتاب قواعد العقائد:   إحياء علوم الدين -  44
، األصل   ، الفصل الثالث  تاب قواعد العقائدك:  إحياء علوم الدين - 45

  .  )128 /1(السابع 
  . ) 182و 1/171(تبصرة األدلة  46
  . )86/ ص(احلديث احلادي عشر : الباز األشهب  47
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ذكره ابن احلاج الـمالكي يف كتابه 
  .  48 " الـمدخل

فال يقال أين وال   " :  49  أيضا ابن رشدوقال  - )45(
   .  "  كيف وال مىت ألنه خالق الزمان والـمكان

أي  –وإضافته : " 50 وقال أيضاً ما نصه - )46(
ما هو مبعىن التشريف له كما نإإىل اهللا تعاىل  –العرش 
له وموضع  ، ال أنه حملٌّ رمهبيت اهللا وح:  يقال

  .  "الستقراره 
يف  احلافظ ابن حجر العسقالينوذكر ذلك أيضا 

  . موافقًا له ومقرا لكالمه 51 "فتح الباري"كتابه 
الـمحدث أبو حفص جنم الدين عمر وقال  - )47(

صاحب العقيدة ) هـ537( بن حممد النسفي احلنفي
:   52 هما نص "  العقيدة النسفية "الـمشهورة بـ

ال يوصف  ،والـمحدثُ للعالـم هو اهللا تعاىل "
  .  " بالـماهية وال بالكيفية وال يتمكَّن يف مكان

وقد ورد الدليلُ  : "  53 وقال أيضا ما نصه - )48(
السمعي بإجياب رؤية الـمؤمنني اَهللا تعاىل يف دار 

، وال على جهة من  فَيرى ال يف مكان ،اآلخرة 
تصال شعاعٍ أو ثبوت مسافة بني الرائي مقابلة أو ا

  . "وبني اهللا تعاىل 
الشيخ إمام الصوفية العارف باهللا وقال  - )49(

:  54  ما نصه) هـ  578( السيد أمحد الرفاعي األشعري
                                                

  . )149/ 2( فصل يف االشتغال بالعلـم يوم اجلمعة :  الـمدخل -  48
  .   ) 181/ 3( نصائح الـمريد :  الـمدخل -  49
  . )149/ 2( شتغال بالعلـم يوم اجلمعة االيف فصل :  الـمدخل -  50
  . ) 7/124 ( فتح الباري  -  51
  .  )28/ص( ) ضمن جمموع مهمات الـمتون ( نسفية لالعقيدة ا -  52
  . )29/ص(الـمصدر السابق  -  53
  . )18و 17/ص(الربهان الـمؤيد -  54

وطهِّروا عقائدكم من تفسري معىن االستواء يف حقه  "
، كاستواء األجسام على األجسام   تعاىل باالستقرار

وإياكم .  ، تعاىل اهللا عن ذلك للحلولالـمستلزم 
والقول بالفوقية والسفْلية والـمكان واليد والعني 

، فإن كل ما  ، والنـزول باإلتيان واالنتقال  باجلارحة
ما يدل ظاهره على ما ذُكر جاء يف الكتاب والسنة م

فقد جاء يف الكتاب والسنة مثله مما يؤيد 
  .   "  الـمقصود

 غاية الـمعرفة : " 55 ما نصه ـ وقال أيضاً)50(
  . " والمكان بوجوده تعاىل بال كيف باهللا اإليقانُ

وأنه ـ أي اهللا ـ : "  56 ـ وقال أيضاً ما نصه)51(
، تعاىل عن أن  ءىء وال يحلّ فيه شىال يحلّ يف ش
، بل  ، كما تقدس عن أن يحده زمان  حيويه مكان

و اآلن على ما ، وه كان قبلَ خلق الزمان والـمكان
  .  "عليه كان 

ال يحده ـ تعاىل : "  57  ـ وقال أيضاً ما نصه)52(
، وال حتيط به  ـ الـمقدار، وال حتويه األقطار

، وأنه مستوٍ على  ، وال تكتنفه السموات  اجلهات
،   العرش على الوجه الذي قاله وبالـمعىن الذي أراده

والتمكن استواًء منـزهاً عن الـمماسة واالستقرار 
، بل العرش  ، ال حيمله العرش والتحول واالنتقال

، ومقهورون يف   حممولون بلطف قدرته تهومحلَ
ء إىل ى، وفوق كل ش ، وهو فوق العرش  قبضته

، فوقية ال تزيده قرباً إىل العرش  تـخوم الثرى

                                                
  . )36 – 35/ص(أنظر كتاب حكم الشيخ أمحد الرفاعي الكبري  -  55
  . )44/ص( عيالداعي إىل بيان اعتقاد اإلمام الرفا إجابة -  56
  .  ) 43/ص (الـمرجع السابق  -  57
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والسماء بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه 
  .  "رفيع الدرجات عن الثرى 

السلطان ـ وكذا كان على هذا الـمعتقد )53(
، وقد كان له )هـ589(رمحه اهللا  صالح الدين األيويب

رمحه اهللا  اإلمام األشعرياعتناء خاص بنشر عقيدة 
صالح  يلَفلـما و: " 58 ما نصه السيوطيفقد قال 

الدين بن أيوب أمر الـمؤذنني يف وقت التسبيح 
وظف ، ف أن يعلنوا بذكر العقيدة األشعرية

"   الـمؤذنني على ذكرها كل ليلة إىل وقتنا هذا
  .   )هـ911(  أي إىل وقت السيوطي الـمتوىف سنة

ولـما كان للسلطان صالح الدين األيويب هذا 
الشيخ الفقيه النحوي االهتمام بعقيدة األشعري ألف 

حدائق   "رسالة يف العقيدة وأمساها حممد بن هبة اهللا 
هداها للسلطان فأقبل وأ"  الفصول وجواهر األصول

،  عليها وأمر بتعليمها حىت للصبيان يف الـمكاتب
  .   "  بالعقيدة الصالحية "وصارت تسمى فيما بعد 
  :  59ومما جاء يف هذه الرسالة 

و) وِيـهحالـم الَ يالع انِـعص  
قُطْـر( بِيهشـن تالَى اهللا ععت  

  قَد كَانَ موجوداً والَمكَاناَ 
حـا وا كَانلَى ماآلنَ ع ـهكْم  

 ن الـمكَـانلَّ عج هانحبس  
 ــانمـرِ الزيغن تع ـزعو  

  فَقَد غَال وزاد يف الغلُـوِّ 
  مـن خصـه بِجهـة العلُـوِّ 

                                                
  . ) 15/ص(الوسائل إىل مسامرة األوائل  -  58
  .  )10/ص( أنظر حدائق الفصول  -59

  وحصر الصانِع يف السماِء 
شرالعا وهعدباملـاِء م قفَـو  

  بتوا لذَاته التحيــزا وأَثْ
ا جيمف بِيهشلَّ ذُو التزا قَد ضو  

اإلمام احلافظ الـمفسر عبد الرمحن بن قال  - )54(
ما ) هـ 597( علي املعروف بابن اجلوزي احلنبلي

الواجب علينا أن نعتقد أن ذات اهللا تعاىل : "  60نصه
  . " تقالر واالنيـال حيويه مكان وال يوصف بالتغ

فترى أقواماً يسمعون  " : 61 وقال أيضاً _ )55( 
،   أخبار الصفات فيحملونها على ما يقتضيه احلس

،   زل بذاته إىل السماء ويتنقلـين:   كقول قائلهم
يكون من مكان  ، ألن الـمتنقـل  وهذا فهم ردىء

،   ، ويوجب ذلك كون الـمكان أكرب منه  إىل مكان
ذلك حمال على احلق عز ، وكل   ويلزم منه احلركة

   . " وجلَّ
وصاحب كتاب  وابن اجلوزي من أساطني احلنابلة

الذي رد فيه على الـمجسمة الذين "   دفع شبه التشبيه  "
اإلمام أمحد واإلمام أمحد  مذهب ينسبون أنفسهم إىل
ابن اجلوزي يف هذا الكتاب  نوقد بي.   بريء مما يعتقدون

زيه اهللا عن ـام أمحد تنأن عقيدة السلف وعقيدة اإلم
اجلهة والـمكان واحلد واجلسمية والقيام واجللوس 

  .  واالستقرار وغريها من صفات احلوادث واألجسام
عن عالـم من علـماء  واعلـم أنه لـم يصح

، بل عقيدة السلف كما   السلف نسبة القول باجللوس
تويف سنة ( أبو جعفر الطحاويقال اإلمام احلافظ الفقيه 

ومن وصف اهللا   : "  وهو أحد أئمة السلف) هـ 321

                                                
  . )58/ص (دفع شبه التشبيه  -  60
  .  ) 476/ ص( صيد اخلاطر -  61
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من معاين البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعترب مبعىن   ،
وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلـم أنه بصفاته ليس 

  .  "  كالبشر
فتمسك أخي الـمسلـم بعقيدة أهل السنة وال 

  . تلتفت إىل ما يقوله أهل البدع
كل من هو " :   62 ومما قاله يف هذا الكتاب_  )56(

،  يف جهة يكون مقدراً حمدوداً وهو يتعاىل عن ذلك
ها أجرامحتتاج  وإمنا اجلهات للجواهر واألجسام ألن

وإذا ثبت بطالن اجلهة ثبت بطالن  إىل جهة ،
  .  "الـمكان 

نفي :   فإن قيل : " 63 وقال أيضاً ما نصه_ )57(
 إن كان الـموجود يقبل:   اجلهات حييل وجوده، قلنا

فأما إذا لـم   االتصال واالنفصال فقد صدقت ،
  .  " يقبلهما فليس خلوه من طرق النقيض مبحال

وقال الـمبارك بن حممد الـمعروف بابن _ ) 58(
الـمراد بقرب العبد من : " 64 ما نصه )هـ606( األثري

كْر والعملِ اهللا تعاىل القُربّالصاحل بالذ  ال قرب ، 
،   من صفات األجسام الذات والـمكان ألن ذلك
  .  " واهللا يتعاىل عن ذلك ويتقدس

ما ) هـ 606( املفسر فخر الدين الرازيوقال _  )59(
هة احتجوا على إثبات واعلـم أن املشبِّ : "  65نصه 

 �م من يفِ السماِءءأَمنت� الـمكان هللا تعاىل بقوله
 أي أن اعتقاد أن اهللا يف مكان فوق ،]  16 /سورة الـملك[

                                                
   . ) 57/ص (الباز األشهب  -62
  . ) 59/ص (الـمصدر السابق  -63
  . ) 4/32،   مادة ق رب( النهاية يف غريب احلديث  -  64
 30/69-16ءاية / سورة الـملك ( تفسري الرازي الـمسمى بالتفسري الكبري  - 65

( .  

هة العرش أو غري ذلك من األماكن هو اعتقاد الـمشبِّ
الذين قاسوا اخلالق على الـمخلوق وهو قياس فاسد 

  . "منشؤه اجلهل واتباع الوهم 
وهو العلي  � قوله تعاىل: "   66وقال أيضا _  )60(

 يمظا  �العال جيوز أن يكون الـمراد بكونه علي
ما ثبتت الداللة على العلو يف اجلهة والـمكان لـ

، وال جيوز أن يكون الـمراد من العظيم   فساده
، ألن ذلك يقتضي كونه  اجلسم وكرب باجلثةَ العظمةَ

:   ، وذلك ضد قوله مؤلَّفًا من األجزاء واألبعاض
�دأَح اللَّه وفوجب أن  ،]  1  /سورة اإلخالص[ �قُل ه

يكون الـمراد من العلي الـمتعايل عن مشابهة 
، ومن العظيم   الـممكنات ومناسبة الـمحدثات

العظمة بالقدرة والقهر باالستعالء وكمال 
  . " هيةـاإلل
الشيخ أبو منصور فخر الدين عبد وقال _  )61(

عن ) هـ  620( الرمحن بن حممد املعروف بابن عساكر
، ليس له   موجود قبل اخلَلْق: "   67اهللا تعاىل ما نصه 

دعلٌ وال بوال قَب ،وال حتت وال   فوق وال ميني ،
، وال  ، وال كُلّ وال بعض  ، وال أمام وال خلْف  مشالٌ

، كان وال  ، وال أين كان وال كيف يقال مىت كان
، وال يتقيد   ، ودبر الزمان ، كون األكوان مكان
  .  " ، وال يتخصص بالـمكان  بالزمان

الشيخ عبد العزيز بن عبد السالم وقال _  )62(
ما ) هـ 660( األشعري الـملقب بسلطان العلـماء

 ، وال جبسم مصور_ أي اهللا _ ليس "  :  68 نصه
                                                

  . )27/144 -4ءاية / سورة الشورى ( الـمصدر السابق  -66
  . ) 8/186( طبقات الشافعية  -67
  . )8/219(لعزيز بن عبد السالم ترمجة عبد ا:   طبقات الشافعية الكربى -68
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يشبهه  ، واليشبه شيئاً ، وال مقدرٍ حمدود جوهرٍ
، وال تكتنفه األرضون   حتيط به اجلهات ، وال ٌءىش

، كان قبل أن كون الـمكان ودبر   وال السموات
  .  " عليه كان ، وهو اآلن على ما الزمان

الـمفسر حممد بن أمحد األنصاري وقال _  )63(
 :  69 ما نصه )هـ671( القرطيب الـمالكي

زلة ال علو ـراد به علو القدر والـمني )  العلي (و "
  . " زه عن التحيزـ، ألنَّ اهللا من الـمكان

 �فَوق عباَده � ومعىن : " 70وقال أيضا _  )64(
،   قية االستعالء بالقهر والغلبة عليهمفو ]18/  سورة األنعام[

  . "أي هم حتت تسخريه ال فوقية مكان 
 –والقاعدة تنـزيهه  : " 71وقال أيضا  -)65(

عن احلركة واالنتقال وشغل  –سبحانه وتعاىل 
  .   "  األمكنة

َء ربك اوج �يف تفسريه ءاية  72وقال أيضا _  )66(
:  ما نصه ]22/  عامسورة األن[ �صفا والـملَك صفا

" إىل  واهللا جل ثناؤه ال يوصف بالتحول من مكان
ى له التحول واالنتقال وال مكان له وال  مكانوأن ،
، ألن يف  وال زمان ، وال جيري عليه وقت  أوان

                                                
  . )3/278( 255/ ، ءاية  اجلامع ألحكام القرءان سورة البقرة -69
  . )6/399( 18 /، ءاية  الـمصدر السابق سورة األنعام -70
  . )390/ 6( 3/ ، ءاية  الـمصدر السابق سورة األنعام -71
  . )20/55( 22 /، ءاية  الـمصدر السابق سورة الفجر -72

، ومن فاته  جريان الوقت على الشىء فوت األوقات
  .   "  شىء فهو عاجز

َءأَمنتم � : تعاىلوقال أيضا عند تفسريقوله _  )67(
ن فمضاَألر بِكُم ِسفخاِء أَن يمسورة [ �ي الس

 74 والـمراد بِها توقريه : " 73ما نصه  ]16/  الـملك
، ووصفه بالعلوِّ  زيهه عن السفل والتحتـوتن

والعظمة ال باألماكن واجلهات واحلدود ألنها صفات 
 السماء ألنَّ وإنما ترفع األيدي بالدعاء إىل.  األجسام

 زل القطر وحمل القُدسـالسماء مهبط الوحي ومن
،   رين من الـمالئكةومعدن الـمطه )أي الطهر(

،  ، وفوقها عرشه وجنته وإليها ترفع أعمال العباد
، وألنه   كما جعل اهللا الكعبة قبلةً للدعاء والصالة

، وكان يف أزله   خلق األمكنة وهو غري حمتاج إليها
،  الـمكان والزمان والمكان له والزمانقبل خلق 

  . " وهو اآلن على ما عليه كان
 رمحه اهللالشيخ عبد الغين النابلسي قال _  )68(
من اعتقد أنّ اَهللا مأل السموات : "  ما نصه) هـ  1143(

 العرشِ فهو كافر فوق قاعد ه جسمأو أن واألرض
  .   "  وإن زعم أنه مسلم

ظ أبو زكريا حميي الدين حيىي بن احلافوقال _  )69(
إن  : "  75 ما نصه) هـ 676( شرف النووي األشعري

زه عن ـ، وإنه من اهللا تعاىل ليس كمثله شىء
التجسيم واالنتقال والتحيز يف جهة وعن سائر 

  . " صفات الـمخلوق

                                                
  .  )18/216( 16 /، ءاية  ر السابق سورة الـملكالـمصد -73
  . تعظيمه:   مراده -74
  .  )3/19(شرح صحيح مسلـم  -  75

" تفال حيتاج إىل   ر أن اهللا ليس جبسمقر ،
 "قد كان وال مكان، ف مكان يستقر فيه

  احلافظ ابن حجر العسقالين
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مة األصويل الشيخ أمحد بن العالَّوقال _  )70(
اء هفق إدريس القَرايف الـمالكي الـمصري أحد

 -  أي اهللا  –وهو  " : 76مانصه )هـ 684( الـمالكية
ونراه حنن وهو ليس يف جهة ، ليس يف جهة  " .  

  املفسر عبد اهللا بن أمحد النسفيوقال _  )71(
إنه تعاىل كان   : " 77  ما نصه) هـ701وقيل  ، هـ 710(

،  وال مكان فهو على ماكان قبل خلق الـمكان
  .  "  لـم يتغري عما كان

القاضي الشيخ بدر الدين حممد بن وقال _  )72(
 إبراهيم الـمعروف بابن جماعة الشافعي األشعري

 ،كان اهللا وال زمان وال مكان   : "  78  ما نصه) هـ733(
  .  "  وهو اآلن على ما عليه كان

الـمفسر علي بن حممد الـمعروف وقال  - )73(
إن الشيخ فخر الدين الرازي ذكر  79 )هـ741( باخلازن
ئل العقلية والسمعية على أنه ال ميكن محل قوله الدال
على اجللوس  �ثُم استوى علَى العرشِ � : تعاىل

  . واالستقرار وشغل الـمكان واحليز
ر الـمقرىء النحوي حممد الـمفسِّوقال _  )74(

) هـ745( بن يوسف الـمعروف بأيب حيان األندلسي

وات ـي السمولَه من ف �:   عند تفسري قوله تعاىل
هتادبع نونَ عكْبِرتسالَ ي هندع نمضِ واَألرما  � و

يراد بِها ظرف الـمكان ألنه  وعند هنا ال: "  80 نصه

                                                
  .  )93/ص(األجوبة الفاخرة -  76
  . )2،2/48جملد( 5ءاية /تفسري النسفي سورة طه -  77
  . )104-103/ص(يضاح الدليل إ-  78
  . )2/238( تفسري اخلازن-  79
  .  )6/302( 19ءاية  /البحر الـمحيط سورة األنبياء  -  80

، بل الـمعىن شرف  زه عن الـمكانـتعاىل من
  . " زلةـالـمكانة وعلو الـمن

قام الربهان العـقلي على   : " 81  وقال أيضا_  )75(
  .   "   ليس مبتحـيز يف جهـةأنه تعاىل

إنـه تعـاىل   ":  82  وقال أيضا ما نصه - )76(
  .  "  ليـس فـي جـهـة

مة احلافظ الفقيه الـمجتهد العالَّوكان _  )77(
األصويل الشيخ تقي الدين علي ابن عبد الكايف 

زه اهللا عن ـين) هـ756( السبكي الشافعي األشعري
بون على الـمجسمة الذين ينس الـمكان ورد

  .  الـمكان واجلهة هللا تعاىل
السيف الصقيل يف الرد على   "ذكر ذلك يف رسالته 

وحنن نقطع   : "  83 ما نصه السبكيقال :  ابن زفيل
على ( –أي رسل اهللا وأنبيائه  –أيضاً بإمجاعهم 

إمجاع  )كذباً( ستحي من ينقل، أما ي )زيهـالتن
،   اىلالرسل على إثبات اجلهة والفوقية احلسية هللا تع

أما ختاف منهم أن .   وعلـماء الشريعة ينكرونها
  .  "  يقولوا له إنك كذبت على الرسل

الشيخ حممد بن يوسف الـمعروف وقال _  )78( 
وهو أحد شراح صحيح ) هـ786( بالكرماين البغدادي
ظاهره غري " يف السماء"قوله : "  البخاري ما نصه

، نقله  "  كانزه عن احللول يف الـمـاهللا من مراد، إذ
  .  84 عنه احلافظ ابن حجر

                                                
  . )302/ 8– 16ءاية /سورة الـملك: (  البحر الـمحيط -  81
  . )303ص / 7جزء  – 10ءاية / سورة فاطر ( :   البحر الـمحيط -  82
  . )105/ ص(:   السيف الصقيل يف الرد على ابن زفيل -  83
  .   )13/412(فتح الباري  -  84
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الفقيه الشيخ تقي الدين احلصين وقد ذكر _  )79(
زه عن اجلهة ـأن اهللا من) هـ  829( الدمشقي

والـمكان يف أكثر من موضع يف كتابه دفع شبه من 
إىل السيد اجلليل اإلمام  ذلك شبه ومترد ونسب

  . ، ورد على القائلني بذلك أمحد
 احلافظ ابن حجر العسقالين األشعري وقال_  )80(
وال يلزم من كون جهيت  : " 85ما نصه  )هـ 852(

على اهللا أن ال يوصف بالعلو حاالًالعلو والسفل م  ،
، والـمستحيل  ألن وصفه بالعلو من جهة الـمعىن

كون ذلك من جهة احلس، ولذلك ورد يف صفته 
 ، ولـم يرد ضد ذلك وإن العايل والعلي والـمتعايل
  . " علـماً كان قد أحاط بكل شىٍء

فمعتقد سلف األئمة   : "  86  وقال أيضا_  )81(
زه عن احلركة ـوعلـماء السنة من اخللف أن اهللا من

  .  "  ءى، ليس كمثله ش  والتحول واحللول
ر أن اهللا ليس قرت : "  87وقال أيضا ما نصه _  )82(

ن ، فقد كا ، فال حيتاج إىل مكان يستقر فيه جبسم
  .  " وال مكان

الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن يوسف وقال _  )83(
 عند ذكر ما يستحيل يف حقه تعاىل السنوسي

                                                
  .  )6/136(فتح الباري  -  85
  . )7/124(فتح الباري  -  86
  .  )12/25/117جملد ( عمدة القاري  -  87

والـمماثلة للحوادث بأن   : " 88ما نصه  )هـ 895(
، أو  رما أي يأخذُ ذاته العلي قدرا من الفراغيكونَ جِ

، أو يكونَ يف جهة   أن يكون عرضا يقوم باجلرم
مكان أو ـ، أو يتقيد ب أو له هو جهةٌ ،  رمللجِ
  . " زمان

الشيخ حممد بن منصور اهلدهدي قال _  )84(
:  89شارحا لكالم السنوسي ما نصه الـمصري

وكذا يستحيل عليه ما يستلزم مماثلته للحوادث بأن  "
رم أو حتت رم بأن يكون فوق اجليكون يف جهة للجِ

اجلرم أو ميني اجلأو أمامه أو خلفهرم رم أو مشال اجل  ،
زِرم لَألنه لو كان يف جهات اجلا مأن يكون متحيز   ،

ألن اجلهة من  وكذا يستحيل عليه أن يكون له جهةٌ
رملوازم اجل " .  

احلافظ حممد بن عبد الرمحن وقال _  )85(
يعين  –قال شيخنا : "  90ما نصه) هـ902( السخاوي

مجيع علـم اهللا يشمل  إنَّ:   _احلافظ ابن حجر 
زه عن احللول يف ـ، واهللا سبحانه وتعاىل من  األقطار
، فإنه سبحانه وتعاىل كان قبل أن حتدث  األماكن
  . "األماكن 

احلافظ جالل الدين عبد الرمحن بن وقال _  )86(
عند ) هـ911( األشعري الشافعي أيب بكر السيوطي

أقرب ما يكون العبد من ربِّه  (( : شرح حديث
هذا :   قال القرطيب : " 91 نصهما  ))  وهو ساجد

                                                
، الـمطبوع ضمن جمموع  )منت السنوسية ( أم الرباهني يف العقائد  - 88

  .  ) 4/ص(مهمات الـمتون 
  .  )88/ص(شرح اهلدهدي على أم الرباهني  -  89
  .  )342/، ص 886رقم ( الـمقاصد احلسنة  -  90
  .   ) 576/ 1( شرح السيوطي لسنن النسائي  -  91

  راد به علو القدري ) العلي (و "
  ، زلة ال علو الـمكانـوالـمن
 القرطيب " زه عن التحيزـألنَّ اهللا من
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زه ـ، ألنه من  أقرب بالرتبة والكرامة ال بالـمسافة
وقال البدر .  عن الـمكان والـمساحة والزمان

إىل نفي  يف احلديث إشارةٌ:   الصاحب يف تذكرته بن
  . " اجلهة عن اهللا تعاىل

الشيخ أبو العباس شهاب الدين أمحد وقال _  )87(
يف شرحه ) هـ 923( ـمصريين البن حممد القسطالَّ

ذات اهللا منـزه   : "  92على صحيح البخاري ما نصه 
  .  "  عن الـمكان واجلهة

 قول اهللا  : "  93وقال أيضا ما نصه _  )88(
 � يومئذ  � املؤمنني هي وجوه � وجوه  : �  تعال

ا بِّهى رلَإِ  � حسنة ناعمة � اضرةٌن  � يوم القيامة
  .   "  ة وال جهة وال ثبوت مسافةبال كيفي � ناظرةٌ

الشيخ القاضي زكريا األنصاري وقال _  )89(
الرسالة   "يف شرحه على ) هـ 926( الشافعي األشعري

وال  اهللا ليس جبسمٍ إنَّ : " 94ما نصه " القشريية 
   . " وال زمان وال يف مكان عرضٍ

ال مكان "  : 95وقال أيضا عن اهللا ما نصه  _ )90(
  . " مان له ألنه اخلالق لكل مكان وزمانله كما ال ز

 علي القاري احلنفي الشيخ مالَّوقال  _ )91(
وأما علوه تعاىل على خلقه : "  96ما نصه )هـ1014(

ستفاد من حنو قوله تعاىلالـم �  قفَو القاهر ووه

                                                
  .  ) 451/ 15(رشاد الساري إ -  92
  .   ) 462/ 15(رشاد الساري إ -  93
  . ) 2/ص(حاشية الرسالة القشريية  -  94
  . ) 5/ ص( حاشية الرسالة القشريية  -  95
بعد أن انتهى من شرح رسائل اإلمام أيب حنيفة  : شرح الفقه األكرب - 96
  .  ) 197 – 196  / ص(

 هادب18/  سورة األنعام[ �ع[ مكانة وم فعلورتبة  ال علو
مكان قكما هو مرعند أهل السنة واجلماعة ر  "  .  

الشيخ حممد بن عبد الباقي الزرقاين وقال  _ )92(
لك ايف شرحه على موطإ اإلمام م) هـ1122( الـمالكي
لـما ثبت بالقواطع :   وقال البيضاوي  : "  97  ما نصه

زه عن اجلسمية والتحيز امتنع عليه ـأنه سبحانه من
 إىل موضعٍ زول على معىن االنتقال من موضعٍـالن

  .  "  أخفض منه
الشيخ عبد  باهللا الصويف الزاهد العارفقال _ ) 93(

ما ) هـ1143( الغين النابلسي الدمشقي احلنفي
فيتنـزه سبحانه وتعاىل عن مجيع األمكنة : "  98 نصه

  .  " العلوية والسفلية وما بينهما
الشيخ العالمة أبو الربكات أمحد بن وقال _ ) 94(

عن  )هـ1201( مالكي الـمصريحممد الدردير الـ
عن احللول واجلهة  هزـنم  : "  99 اهللا تعاىل ما نصه

  ." واالتصال واالنفصال والسفه
احلافظ اللغوي الفقيه السيد حممد وقال _ ) 95(

:   100 ما نصه) هـ1205( مرتضى الزبيدي احلنفي
  .  "  مكَانَ له وال جهة إنه سبحانه الَ "
إنه تعاىل مقدس   : "  101 ما نصه ضاوقال أي_ ) 96(
مـنهـعن التغ زواالنتقال من  إىل حالٍ ر من حالٍي

مكان إىل مكان   وكذا االتصال واالنفصال فإن كال ،
  . " من ذلك من صفات الـمخلوقني

                                                
  . )2/36( شرح الزرقاين على موطإ اإلمام مالك-  97
  . )49- 48/ص(رائحة اجلنة شرح إضاءة الدجنة  -  98
رقم البيت ) (ضمن جمموع مهمات الـمتون (اخلريدة البهية  - 99
  ) .25ص/31
  . )2/24(إحتاف السادة الـمتقني  -  100
  . )2/25(الـمصدر السابق  -  101
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عن أن  –أي اهللا  -تقدس: " 102 وقال أيضا_ ) 97(
 ".يحويه مكان فيشار إليه أو تضمه جهة

ذات اهللا ليس يف  " : ما نصه 103  وقال أيضا_ ) 98(
من األمكنة جهة من اجلهات الست وال يف مكان " .  

الشيخ العالمة الـمحدث الفقيه أبو وقال  - )99(
 الـمحاسن حممد القاوقجي الطرابلسي احلنفي

يف التوحيد  فهذه عقيدةٌ : " 104ما نصه )هـ1305(
،   كل مريد، حيتاج إليها   والتعقيد من احلشوِِ خالصةٌ

  . " ، ءامني  نفع اهللا بِها مجيع العباد
؟   أين اهللا:  فإذا قال لك  : " 105 مث قال_ ) 100(

وفوق كل  - ال بذاته  –مع كل أحد بعلـمه :  فقل
بكل شىٍء بقدرته أحد ربآثار صفاته ، وظَاه  ،

-أي ال ميكن تصويره يف النفس –وباطن حبقيقة ذاته 
له ميني :  فال يقال.   ميةزه عن اجلهة واجلسـ، من 

وال أمام العرش وال  وال مشالٌ وال خلف وال فوق ،
، وال داخلٌ يف  ، وال عن ميينه وال عن مشاله حتته

مكانه  ـمال يعلَ:  ، وال يقال العالـم وال خارج عنه
ال أعرف اهللا يف السماء هو أم :  ومن قال.  إال هو

  .-له مكاناً ألنه جعل أحدمها –يف األرض كفر 
ألنه لو :   ما دليلك على ذلك ؟ فقل:   فإذا قال لك
، وكل   لكان متحيزا أو هو يف جهة كان له جهةٌ
  . " ، واحلدوث عليه حمال متحيز حادثٌ

                                                
  . )2/25(الـمصدر السابق  -  102
  . )2/103(الـمصدر السابق  -  103
  .  )2 /ص(به االعتماد يف االعتقاد أنظر كتا -  104
  . )5/ص(الـمصدر السابق -  105

 :  106  وقال يف كتابه سفينة النجاة ما نصه _ )101(
ويستحيل عليه الـمماثلة للحوادث بأن يكون ذاته   "

، أو يتصف   ن الفراغكالذوات يأخذ مقداراً م
كالفوق  ، أو يكون يف جهة  باألعراض كالبياض

، أو يكون   والتحت واليمني والشمال واخللف واألمام
أو يقيد  ، أو حيلّ مبكان  جهةً كاألعلى واألسفل

  .  "  بزمان
مفيت والية بريوت الشيخ عبد وقال  _ )102(

:  107  عن اهللا ما نصه) هـ1323( الباسط الفاخوري
، فال مكان  قدراً من الفراغ يأخذ جِرمٍـب ليس "
من  ، وليس يف جهة  ، وليس بعرضٍ يقوم باجلرم له

، وكل ما   رغوصف بالكبر وال بالص، وال ي  اجلهات
  .  "  قام ببالك فاهللا خبالف ذلك

الشيخ حممد حسنني خملوف مفيت وقال _  )103(
هللا إن ا  : "  108 ما نصه) هـ 1355(الديار الـمصرية 

، ومنها   ، ومسات احلدوث  عن مجيع النقائص زهـمن
 وال حيويه مكانٌ قارنه زمانٌ، فال ي الزمان والـمكان

  .  " إذ هو اخلالق هلما فكيف حيتاج إليهما
فَيرى سبحانه ال يف : "  109  وقال أيضاً_  )104(

مكان وال وال باتصال شعاعٍ وال جهة ثبوت مسافة 

                                                
  . )7/ص(سفينة النجاة يف معرفة اهللا وأحكام الصالة  106
  .  ) 13/ ص(  الكفاية لذوي العناية 107
  . ) 13 – 12/ص( خمتصر شرح عقيدة أهل اإلسالم  -  108
  .  ) 27/ص(الـمصدر السابق  -  109

  "  مكَانَ له وال جهة إنه سبحانه الَ "
 احلافظ اللغوي مرتضى الزبيدي
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عاىل بل على الوجه الذي يليق بني الرائيني وبينه ت
  . " بقدسيته وجالله سبحانه

 الشيخ يوسف الدجوي الـمصريوقال _  )105(
يف جملة األزهر اليت تصدرها مشيخة األزهر ) هـ1365(

سبِّحِ اسم   � :  مبصر يف تفسري قول اهللا تبارك وتعاىل
 : 110  ما نصه] 1/  سورة األعلى[ � ربِّك اَألعلَى

، والـمراد بالعلو العلو بالقهر   صفة الربواألعلى  "
زهه عن ـ، لتن ، ال بالـمكان واجلهة واالقتدار

  .   " ذلك
قائلون  فلَواعلـم أن الس  : "  وقال أيضاً_  )106(

، خالفاً لبعض  باستحالة العلو الـمكاين عليه تعاىل
،   اجلهلة الذين خيبطون خبط عشواء يف هذا الـمقام

  .  111 " متفقان على التنـزيهفإن السلف واخللف 
فال تغتر بعد ذلك بالذين يسمون أنفسهم السلفية 

، والسلف  ليومهوا الناس أنهم على عقيدة السلف
هة الذين يقولون باجللوس بريء من عقيدة الـمشبِّ

،  واالستقرار والـمكان واحلركة واحلد يف حق اهللا
  .  والعياذ باهللا من الكفر

ـمشيخة اإلسالمية يف دار وكيل الوقال _  )107(
 اخلالفة العثمانية الشيخ حممد زاهد الكوثري احلنفي

زيه اهللا سبحانه عن ـوتن " :  112 ما نصه) هـ1371(
الـمكان والـمكانيات والزمان والزمانيات هو 
عقيدة أهل احلق رغم اغتياظ الـمجسمة 

  . " الصرحاء

                                                
،   ، الـمجلد التاسع  )زهر مبصرتصدرها مشيخة األ(جملة األزهر  - 110

  .  ) 16/ ص( 1357الـمحرم سنة  –اجلزء األول 
  . )17/ص(الـمصدر السابق  -  111
  . )452/ ص( مقال اإلسراء والـمعراج :  مقاالت الكوثري -  112

 سبحانه قوله" :   113  وقال أيضاً ما نصه_  )108(
يف نفي  نص ]11 / سورة الشورى[ � ىٌءش هلثْمكَ سيلَ  �

، إذ لو لـم تنف عنه اجلهة لكانت له   اجلهة عنه تعاىل
  .  ، تعاىل اهللا عن ذلك  أمثال ال حتصى

حمدث الديار الـمغربية الشيخ عبد قال _  )109(
ما ) هـ 1413( اهللا بن حممد الصديق الغماري

غريه فلـم  ٌءكان اهللا ولـم يكن شى : "  114 نصه
 ، وال عرش  وال أوانٌ رطْوال مكان وال قُ يكن زمانٌ
وال ملك وال كوكب ، مث أوجد العالـم   وال فلك ،
فهذا .   ، ولو شاء ما أوجده  إليه احتياجٍ من غري

عن  العالـم كله مبا فيه من جواهر وأعراض حادثٌ
، حسبما اقتضته قضايا   ، ليس فيه شائبة من قدم عدم
، أمجع عليه الـملّيون   ، وأيدته دالئل النقول  ولالعق

،  قاطبةً إالّ شذاذاً من الفالسفة قالوا بقدم العالـم
  .  "  وهم كفار بال نزاع

قال النيسابوري   " : 115 وقال أيضاً ما نصه_  )110(
  ورافعك � : أما قوله:  يف تفسريه

ا مبثله فالـمشبهة متسكو ]55 /سورة ءال عمران [ � إِلَى
، لكن الدالئل   يف إثبات الـمكان هللا وأنه يف السماء

،   عن احليز واجلهة القاطعة دلَّت على أنه متعالٍ
:  فوجب محل هذا الظاهر على التأويل بأن الـمراد

  .  "  إىل حملِّ كراميت
الشيخ حسني عبد الرحيم مكي وقال _  )111(

توضيح   "أحد مشايخ األزهر يف كتابه  الـمصري
السنة الرابعة اإلعدادية  ، وهو مقرر  "  عقيدةال

                                                
  . ) 102/ ص(تكملة الرد على نونية ابن القيم  -  113
  )11/ ص( :  ءادم عليه السالم : قصص األنبياء 114
  . ) 29/ ص ( اإلسالم عقيدة أهل 115
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فنراه تعاىل : "   116  بالـمعاهد األزهرية مبصر، ما نصه
منـزكما   فاتهاً عن اجلهة والـمقابلة وسائر التكي ،

أنا نؤمن ونعتقد أنه تعاىل ليس يف جهة وال مقابالً وليس 
  .  "جسماً 

الذي "   العقيدة اإلسالمية"ويف كتاب _  )112(
وأنه   : " 117رس يف دولة اإلمارات العربية ما نصهيد

، تقدس   تعاىل ال حيل يف شىء وال حيل فيه شىء
، كما تنـزه عن أن حيده  عن أن حيويه مكانٌ

كان قبل أن خيلق الزمان والـمكان  ، بل زمانٌ
  .   " ما عليه كان على وهو اآلن

وإن عقيدة النجاة  : " 118  وفيه أيضاً ما نصه_  )113(
منقذة من أوحال الشرك وضالالت الفرق الزائفة الـ

ال بِهي اعتقاد رؤيته تعاىل يف اآلخرة للـمؤمنني 
كيف وال حتديد وال احنصار وال جهة  "  .  

تصدرها وزارة  جملة دعوة احلقوجاء يف _  )114(
وقاف والشؤون اإلسالمية بالـمملكة الـمغربية األ

سلف أهل يتفق اجلميع من علـماء  : " 119  ما نصه
وكذا العقالنيون من الـمتكلـمني  - السنة وخلفهم

على أن ظاهر االستواء على العرش مبعىن اجللوس  –
،  على كرسي والتمكن عليه والتحيز فيه مستحيلٌ

ألن األدلة القطعية تـزِّنه اهللا تعاىل عن أن يخلقه  شبه
، سواء أكان مكاناً حيل  خملوق ٍءىأو أن حيتاج إىل ش

                                                
توضيح العقيدة الـمفيد يف علـم التوحيد لشرح اخلريدة لسيدي  -116

  .  1964 -هـ  1384الطبعة اخلامسة ،  ) 2/39(أمحد الدردير 
  . )1/167( التوحيد يف الكتاب والسنة : العقيدة اإلسالمية -  117
  . )1/151( الكتاب والسنة يف التوحيد : العقيدة اإلسالمية -  118
 -هـ  1415سنة  65/ ص(  306– 305العددان  :  جملة دعوة احلق - 119

  . )ر1994

، وكذلك ألنه سبحانه نفى عن نفسه   أو غريهفيه 
ىن الـمماثلة خللقه يف أي شىء فأثبت لذاته الغ

  .  "  � ٌءىلَيس كَمثْله ش � : الـمطلق فقال تعاىل
وهي جملة دينية  جملة األزهروجاء يف _  )115(

علـمية خلقية تارخيية حكمية تصدرها مشيخة 
صرهلؤالء األزهر مبصر، انتدب األزهر الشريف مب

الـمنحرفني عن منهج أهل السنة وتصدر للرد على 
 " الوهابية" تلك الشرذمة اليت تسمي نفسها 

ومجاعة  "،  تارة"  السلفية "الـمتسترين حتت اسم 
 120  ، فنشر أكثر من مقال خرىأتارة " أنصار السنة 

تنـزيه اهللا عن  "إلبطال مزاعمهم حتت عنوان 
  .  " الـمكان واجلهة

، والـمراد   صفة الرب "واألعلى  ":   جاء فيهاومما 
بالعلو العلو بالقهر واالقتدار ال بالـمكان 

  . " ، لتنـزهه عن ذلك واجلهة
وهذا الـمقال صدر عن مشيخة األزهر منذ أكثر من 

يدل على حرصه يف التصدي والرد على  ستني سنة مما
ني الـمنحرفني وال سيما عند اخلوف غشبهات الزائ

زفظاً من التشبيهمن تلِ العقيدة حعلى ، فمن عابنا  لْز 
عقيدة تنـزيه اهللا عن اجلهة والـمكان واجلسمية فهو 

  .  عائب على األزهر وعلى علـماء األمة
الشيخ العالمة الفقيه الـمحدث وقاله _  )116(

ما  الشيخ عبد اهللا اهلرري الـمعروف باحلبشي
هة اليت نفاها وإثبات الـمكان هللا يقتضي اجل  : " نصه

علـماء اإلسالم عن اهللا تعاىل سلفهم وخلفهم كما 
                                                

ربيع الثاين سنة  282ص/ 4جزء /2جملد (  :  جملة األزهر= جملة نور اإلسالم  - 120
/ 1جزء / 9جملد . (  )هـ1350رمضان سنة  63/ص/ 9جزء / 2وجملد (،  ) هـ  1350

  .  )هـ 1357الـمحرم سنة )  16/ص
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قال أبو جعفر الطحاوي يف كتابه الـمسمى 
والذي ذكر فيه أنه بيان عقيدة  "  العقيدة الطحاوية "

أهل السالست  ال  " : ة واجلماعةن حتويه اجلهات
فتبني أنّ نفي حتيز اهللا يف .   "  كسائرالـمبتدعات

الطحاوي من السلف  ، ألنَّ السلف جهة هو عقيدة
وقد بين أن هذا معتقد أيب حنيفة وصاحبيه الذين 
ماتوا يف القرن الثاين خاصة ومعتقد أهل السة ن

  .   "  عامة
رضي اهللا عنه ما اإلمام مالك وثبت عن  _ )117(

بإسناد جيد من طريق عبد اهللا بن وهب  البيهقيرواه 
يا أبا عبد : فقال كنا عند مالك فدخل رجل :  قال
كيف استوى ؟  الرحمن علَى العرشِ استوى،   اهللا

مثّ ) أي كثرة العرق(فأطرق مالك فأخذته الرحضاء 
كما  الرحمن علَى العرشِ استوى:   رفع رأسه فقال

 وصف نفسه وال يقال كيف وكيف عنه مرفوع
:   فقول مالك.   ، أخرجوه  وما أراك إالّ صاحب بدعة

وكيف عنه مرفوع أي ليس استواؤه على عرشه كيفاً 
  .  أي هيئةً كاستواء الـمخلوقني من جلوس وحنوه

يـحىي بن من طريق  البيهقيوروى  _ )118(
:   رواية أخرى وهي قوله يـحىي أحد تالميذ مالك

في  ورودهأَي معلُوم   (مجهـول  ستواُء غَيرالا  "
َءانالقُر  (  القُول ، وعم رغَي فكَي)  رفُوعم الكَيف أَي 

أي أنّ االستواء مبعىن الكيف أي  ،  يعىن مستحيلٌ عليه
اهليئة كاجللوس ال يعقل أي ال يقبله العقل لكونه من 
صفات اخللق ألنّ اجللوس ال يصح إالّ من ذي أعضاء 

والسؤالُ عنه .)   ذلك أي ألية وركبة وتعاىل اهللا عن
  .  وأمر بِه أَنْ يخرج.   مبتدعا وما أَراك إِالَّ ،بِدعةٌ 

فهي غري صحيحة لـم " والكيف جمهول"وأما رواية 
تصح عن أحد من السلف ولـم تثبت عن مالك وال 

والكَيف "يقُل  فاإلمام مالك لـم ، غريه من األئمة
  . " مجهول

التأويل يف حديث  مالكوثبت عن  _ )119(
،   "لةنـزول رمحة ال نـزول نق":   نه قالالنـزول أ

ينـزل ((:   وروي عنه كذلك يف تأويل هذا احلديث
ربنا كلّ ليلة إىل السماء الدنيا فيقول هل من داعٍ 

، أنه على سبيل   أي حديث النـزول )) فأستجيب له
االستعارة ومعناه اإلقبال على الداعي باإلجابة واللطف 

  .  خرءانتقال من مكان إىل  االىن، ليس على مع  الرمحة
أول األحاديث  مالكاًوثبت أنّ  _ )120(

الـمتشابـهة اليت يوهم ظاهرها التجسيم واحلركة 
 هذهـ، ففي تأويل مالك ل  واالنتقال والسكون

 مالكو األوزاعياألحاديث نقل البيهقي بإسناده عن 
أنهم سئلوا عن هذه الليث بن سعد و سفيانو

وها كما جاءت بال أمر : " األحاديث فقالوا
 . ذكره يف كتابه األمساء والصفات"  كيفية

  
 عبداإلمام الـمحدث القدوة  الشيخقال  _ )121(

رِيراهللا الـمعروف باحلبشيِّ اِهللا الـه حفظَه : 
 ن بِما الَ يوافق اللُّغةَ فَالوجهءاالَ يجوز تفِْسري القُر "

يالعو داليي القُوف درو ي رءانمِ فسـى اجلنعبِم ن
حقِّ الـمخلُوقِ وبِمعنى غَيرِ الجسمِ في حقِّ 

ن إِطْالَق الْجلُوسِ علَى ءاالْخالقِ ولـم يرِد في القُر
الْخالقِ فَالَ يجوز أَنْ يقَالَ إِنه جالس علَى  اِهللا
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يطْلَق  سنا َألنَّ الْجلُوس في اللُّغة الَالعرشِ الَ كَجلُو
  . "  إِالَّ علَى اَألجسامِ

الطيبة العظيمة اليت ذكرناها لثُلَّة من  قوالُألهذه ا
فيها عقيدةُ  علـماء وحفاظ وفقهاٍء ولغويني وحمدّثني

أهل السة واجلَنماعزيه اللّه عن الشبيه وعن ـيف تن ة
،   ةٌ لعقيدة أدعياء السلفية زوراً، ناقض الـمكان

ريدية اليت هي موضحةٌ لعقيدة األشـاعرة والـمات
 لَفمن س م بإحسانهبِعومن ت عقيدة الصحابة

، ونكتفي بـهذا القدر لضيق الصحائف وإالّ   وخلَف
  .  فالسلسلة طويلة

د بخ عيالشوعلى هذه العقيدة سار شيخنا وقُدوتنا 
يف مجيع مؤلَّفاته يف  يِّشبوف باحلَرعي الـمرِراهلَ اِهللا

 من الـمشوشني الـمدفوعني ، فليحذَر العقيدة
، ومن كثري   والـمأجورين للـمشبِّهة الـمجسمة

والكُت يِّمن الـمؤلَّفات الالتبالض ةشوالـمح بات
  . باطيلِ الـمخالفة لعقيدة الـمسلـمنيألوا

نروال يغتلك الكُت الزاهية يِّكم تزيني باأللوان بات
 من ضالالت هتومبا ح اجلاهلني هلكها تاقة فإنالرب

مؤلّفيها الـمجسِّمة . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

" بوجوده تعاىل باهللا اإليقانُ غاية الـمعرفة  
بال كيف أمحد الرفاعيالعارف باهللا  الشيخ " والمكان 

إنّ اهللا تعاىل خلق العرش إظهاراً  "
  " ال مكاناً لذاته لقدرته

 نا عليداخلليفة الراشد سيِّ
 

اللّهم   (( :  � بقول النيبِّ واستدل بعض أصحابنا يف نفي املكان عنه  "
  ،  ))  ىٌءش كوند سيلَفَ ناطالب تنأَ، و  ٌءىش كقَوفَ سيلَفَ راهالظَّ تنأَ

 " لـم يكن يف مكان ءىدونه ش وإذا لـم يكن فوقه شىء وال
 احلافظ البيهقي
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 .  �  يعلَمونَ قََََُلْ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين ال  �:   قال اهللا تعاىل
  .  ))  طَلَب العلْمِ فَرِيضةٌ على كُلِّ مسلمٍ  : ((  �وقال رسول اهللا 

وعمال بذلك فإنه يسر مجعية املشاريع اخلريية اإلسالمية يف فرنسا أن تعلن عن استقباهلا كل من يرغب يف  
فعلى الراغبني يف .    يف فرنسا، وذلك يف مجيع مراكزها   طلب العلم الشرعي الصايف وال سيما الفرض العيين

 .  ذلك االتصال بأحد مراكز اجلمعية
 
 
 

  www.apbif.org 
  Association des Projets de Bienfaisance Islamiques en France 
  52, boulevard Ornano 75018 Paris Tél. : 01 42 62 79 97 Fax : 01 42 62 79 68 
     

  Les documents édités par l’APBIF peuvent être obtenus aux adresses 
suivantes : 

   
  Paris 2, rue Cavé 75018 Paris 01 42 62 86 46 

   52, boulevard Ornano 75018 Paris 01 42 51 53 50 

   24, rue du département 75018 Paris 01 40 05 95 22 

  Ile de France 3, rue Henri Barbusse 94340 Joinville-le-Pont 01 42 83 09 93 

   4, rue des Fossés 77000 Melun 01 60 65 46 06 

   12, place Georges Pompidou 93160 Noisy le Grand 01 43 04 50 21 

   10, rue Maryse Bastié 78200 Mantes la jolie 01 30 94 26 44 

  Alès 9, rue du trescolet l’habitarelle 30110 Les Salles du Gardon 04 66 60 86 22 

  Avignon 71, avenue de Monclar 84000 Avignon 04 90 85 58 06 

  Lille 134, rue des postes 59000 Lille 03 20 06 31 10 

  Lyon 145, cours Tolstoï 69100 Villeurbanne 04 78 85 44 98 

  Marseille 138, rue de Crimée 13003 Marseille 04 91 62 98 09 

  Montpellier 391, Grand Mail Mosson 34080 Montpellier 04 67 04 17 83 

  Nancy  397 avenue Pinchard 54100 Nancy 09 50 89 38 07 

  Narbonne 26, avenue de Toulouse 11100 Narbonne 04 68 42 28 34 

  Nice 2 bis, rue Fodéré prolongée 06300 Nice 04 93 26 79 19 

  Nîmes 56, galerie Richard Wagner 30900 Nîmes 04 66 64 51 84 

  Rennes 22, rue Louis Delourmel 35230 Noyal-Chatillon sur Seiche  02 99 30 25 66 

  Toulouse 33 bis, rue Verstrepain 31100 Toulouse 05 61 76 17 16 

  St-Dizier 2, rue Hubert Fisbacq 52100 St-Dizier 03 25 05 37 90 

  St-Etienne 33, boulevard de la Palle 42100 St-Etienne 04 77 41 36 97 

  Strasbourg 49, rue du faubourg national 67100 Strasbourg 03 88 32 41 57 

  Valenciennes 13, avenue du sénateur Girard 59300 Valenciennes 03 27 41 72 88 

   
 

 .فحافظوا عليها ، ذرةال يجوز رميها في األماكن المستق ، تحتوي ءايات قرءانية وكلمات معظمةذه األوراق ه: مالحظة 


