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♫ 

الحمد هللا، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا  إنَّ 
لَّ اهللا فال ُمِض  هِ ئات أعمالنا، من يهدِ من شرور أنفسنا، وسيِّ 

  له، وَمن ُيضلل فال هادي له.

ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ  وأشهد أنَّ 
محمًدا عبده ورسوله، صلوات اهللا وسالمه عليه، وعلى آله 

ين، وبعد:وأصحابه ومَ   ن تبعهم إلى يوم الدِّ

الطويل يف  سعدٍ  بنُ  سالمُ  الشيخ:فقد قرأُت ما كتبَُه أخي 
نَّة والجماعة بُأسلوٍب  تقرير أصٍل عظيٍم من أصول أهل السُّ

، وتحقيًقا وجميل، على طريقة المحاورة والمناظرة ـقشيِّ 
هي عن المنكر، ومجادلًة بالتي هي لألمر بالمعروف، والن

ن ُخولِف هبم عن أحسن يف الردِّ على أهل األهواء والبَِدعِ  ، ممَّ
بوا هدي رسوله األمين، ومنهاج  صراط اهللا المستقيم، وتنكَّ

 الصحابة والجماعة القويم.
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د على هِ وعملِ  هِ خير الجزاء، وبارك يف علمِ فجزاه اهللا  ، وسدَّ

ر، إنه تعالى ولِيُّ  الحقِّ والخير والهدى ما يقول وما يكتُب ويحرِّ
 ذلك والقادر عليه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وكتبه
 فالح بن إسماعيل ُمندكار

     
 

♫ 

 
 ه استوى، والصالةُ األعلى، الذي على عرِش  العليِّ  هللاِ  الحمدُ 

ه ه وَمن آلثارِ ه وصحبِ ه الذي اصطفى، وعلى آلِ لِ على رسو والسالمُ 

 :ا بعدُ اقتفى، أمَّ 

 ةِ ـَّنفيها عقيدَة أهِل السُّ  رُ ـُص نيٍخ) يَ ها بين (َش تُ قدْ عَ ُمحاَوَرٌة فهذه 

نَّة، والتي كان عليها سلُف  ةَ ـيَّ نالمب ة، وبين ـمَّ األُ  على الكتاب والسُّ

الل والهوىـقد َضلَّ  تائهٍ  لٍ ـسائِ   .)١(َلُه أئمُة الضَّ
                                                           

عدًدا مَِن األمثال يف كِتابِه تقريًبا للمعنى وتوضيًحا له،  ╡ قد ضَرَب اهللا )١(
ُكُتبهم اقتداًء بالكتاب العزيز، وقد جرى على ذلك جماعٌة مَِن العلماء يف 

ـة بتنويع األساليب ليسهل عليهم فهم المراد.  وُنصًحا لألمَّ

الً ثَ مَ  َب َر اإلنسان إذا َض « :$ محمد بن صالح العثيمين الشيخ فضيلة قال        
حصلت ولكم مثالً برجل قال كذا أو فعل كذا  : أضرُب أن يقوَل  ُل ـثْ ـبقصة، مِ 

   Á À  ¿ ¾   ½ ويف القرآن: { ... وكذا، فهذه ال بأس هباه كذا ـتـتيجـون
 Â  Ã  Ä  Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å {

ينسبها إىل شخص معني، لكن كأن شيئاً  فإذا ذكر اإلنسان قصة مل، ]٢٩[الزمر:
[لقاء الباب المفتوح (لقاء رقم:   .»وقع وكانت العاقبة كذا وكذا فهذا ال بأس به

 .)]١٠سؤال:  /٧٧
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يهدي هبا  أنْ  ُل ًة للَخْلق، واَهللا أسأيحَ ِص ، ونَ رًة للحقِّ ْص كتبتُها نُ 

 على اليقين. قِّ الح َت هبا أهَل ـِّالمسلمين، وُيَثب ضالَّ 

ى اهللا على نبيِّنا محمٍد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا وصلَّ 

ًال وآِخًرا.  أوَّ
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 .هوبركاتُ  اهللاِ  ورحمةُ م عليك السالمُ : السائل

 ه.وبركاتُ  اهللاِ  ورحمةُ  السالمُ  موعليك الشيخ:

على مؤلٍِّف  لقد سمعُت يف اإلذاعة أحَد المشايخ ُينكُِر : السائل
 !!سؤاًال غريًبا له َد يف رسالةٍ روأَ 

 َقَد الشيُخ تلك الرسالَة؟ـويف َأيِّ شيٍء انتَ  الشيخ:

 :المؤلِِّف  (أين اهللا؟) حيث كان جواُب  :انتََقَد فيها السؤاَل  :السائل
ماء(يف   .الستِّ  الجهاِت  إحدىيف  إنَّ اهللاَ  :قاَل يُ  أنْ  ال يصحُّ  :)، وقالالسَّ

 تعالى يف إحدى الجهاِت  هَ ـاللإنَّ  :لكن المؤلِّف لم يقل الشيخ:

ماءتعالى يف  هُ ـال: (اللـما ق، وإنَّ الستِّ   ).السَّ

 سبحان اهللا الذي ال ُيسأل عنه بـ(أين)!! :السائل

 به. ا ال يليُق اهللا) تنزيٌه هللا عمَّ (سبحان  قولك: الشيخ:

 عنه بـ(أين)!! ُيسأَل  باهللا أنْ  نََعْم، ال يليُق  :السائل

َلَما سأله به  الئٍق  تعالى بـ(أين) غيرَ  عن اهللا لو كان السؤاُل  الشيخ:
 ، أليس كذلك؟رسوُل اهللا 

 .هذا السؤاَل  يسأَل  ، أنْ اهللا  بلى، لكن حاشا رسوَل  :السائل

َبَت ـوثَ  ن الشيطان، بل قاله مِ  جلةُ فالعَ  يًدا،وَ يًدا رُ وَ رُ  الشيخ:
 عنه ذلك.
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َل على يتق أن دٍ َح ألَ  ال يحقُّ  هأنَّ  لمُ أنت تع الشيِخ  يا فضيلةَ  :السائل وَّ

 .اهللا  رسولِ 

َل على رسول اهللا اهللا أن أتق عاذَ مَ  الشيخ: يف  ، وهو القائُل وَّ
ًداَمن َكَذَب عليَّ «تر: الحديث المتوا  .)١( »ارِ ن النَّ ه مِ أ مقعَد فليتبوَّ  ُمتعمِّ

 سأل عن اهللا تعالى بـ(أين)؟  بيَّ النَّ  إنَّ  :: إذن لماذا تقوُل السائل

)  Ì Ë Ê É È Ç(   :١١١[البقرة[. 

 َحَكمِ ال بنِ  عن معاويةَ ثبت  ،الدليَل  تطلَب  أنْ  كن حقِّ مِ  الشيخ:
 دٍ ُح أُ  َل ـبَ ـا لي قِ مً ـنَ ـرعى غَ ـتَ  كانت لي جاريةٌ  قال: لمي السُّ 

ن مِ  بشاةٍ  َب هَ قد ذَ  يُب فإذا الذِّ  ذات يومٍ  لعُت ، فاطَّ )٢(ةِ ـيَّ ـانِ وُّ والجَ 
ها تُ كْ كَ ي َص ، لكنِّ )٣(كما يأسفون ُف ن بني آدم، آَس مِ  ٌل ُج ها، وأنا رَ غنمِ 
اهللا  : يا رسوَل ، قلُت ذلك عليَّ  مَ فعظَّ   اهللا  رسوَل  ، فأتيُت ةً ـصكَّ 

» ؟هُ ـأين الل«ه هبا، فقال لها: فأتيتُ  ،»بها ينـتـائ«قال:  ها؟قُ ـعتِ أفال أُ 
ماءقالت: يف  اهللا، قال:  قالت: أنت رسوُل » ؟ان أنمَ «، قال: السَّ

  .)٤( »ها مؤمنةٌ قها، فإنَّ ـعتِ أَ «
                                                           

 ).٣)، ومسلم يف صحيحه برقم: (١١٠أخرجه البخاري يف صحيحه برقم: ( )١(
دٍ موضع يف شاميل املدينةانيَّ اجلوُّ «: ¬يُّ قال النوو )٢( [رشح  .»ة بقرب أُحُ

  )].٥/٢٣صحيح مسلم (

ه) ٣( فَ ــَ بَهآس ــَ ض يلِ العزيز:يفو ،: أَغْ  ؛ )z y x }(  التَّنْزِ
ونا فُ بُونا.  :معنى آسَ ضَ  .])٩/٥(البن منظور   العربلسان [أَغْ

 ).٥٣٧أخرجه مسلم يف صحيحه برقم: ( )٤(

     
ماءيف  قالت: (اهللاُ  اهنَّ أل باإليمانِ  اهللا  شهد لها رسوُل لقد  ، )السَّ

 .بالرسالة للرسول  ْت وشهدَ 

آحاد،  هـإنَّ  :ناـال عنه مشايخُ ـحديث قـلكن هذا ال :السائل
 العقيدُة. اُبُت هبـثْ ـاآلحاد ال تَ  ديُث احأو

 بين اآلحاد والمتواتر؟ الَفْرَق  هل تعرُف  الشيخ:

 !!ولكن نسيُت  أعرُف  كنُت  :السائل

 رُ ـا سائأمَّ  ا، جد� قليلةٌ  المتواترةَ  األحاديَث  اْعَلْم أنَّ  الشيخ:
 فكلُّ  ،بين العقيدة والشريعة ال فرَق  مَّ فهي آحاد، ثُ   أحاديث النبيِّ 

 اهللا تعالى. ذلك دينُ 

بعض  فقد سمعُت  بين المتواتر واآلحاد؟ ما الفرُق  :السائل
 هأنَّ اآلحاد ال َتْثُبُت هبا العقيدُة، وَعلَُّمونا  حاديُث أ: المشايخ يقوُل 

أن  اه يف دروس العقيدةِ ما َعلَُّمونا إيَّ  ما َمرَّ علينا حديٌث ال يوافُق لَّ كُ 
ة ه هبذه الُحجَّ  !! َنـُردَّ

 أنْ  على هؤالء المشايِخ  كان الواجُب  »صيحةُ النَّ  الدينُ «الشيخ: 
 وكم وجوَب مُ ويعلِّ  الرسول  وكم كيف ُتِجلُّون أحاديَث مُ يعلِّ 

كما قال تعالى عنه:   عليه؛ فالرسوُل  دلَّتبما  واإليمانَ  ،هاقِ ـتصدي
 .]٤-٣[النجم:    )4  1 2 3  0    /+ , - . (

 .يقولون الحقَّ  همأنَّ  نا ونعتقدُ بمشايخ الظنَّ  نحن ُنحِسنُ : السائل

!! الكلُّ يُ  الشيخ:  . اهللا ليه إال رسوَل ـَردُّ عــمنه ويُ  ؤَخذُ ـَكالَّ
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 ).٥٣٧أخرجه مسلم يف صحيحه برقم: ( )٤(
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 اآلحاد والمتواتر؟َبيِّْن لي الَفْرَق بين ...  نًاَس نًا، َح َس َح  :السائل

نَد إلى  لِ المتواتر: ما َنَقَلُه َجْمٌع عن َجْمٍع مِن أوَّ  الشيخ: السَّ
 ،على الكذِب  همأو توافقُ  ويستحيل عادًة تواُطؤهم ،منتهاه

َة هذا الحديِث أعلى ـأن ُرْتبَ  ، وال شكَّ  حمسوسٍ  واستندوا فيه ألمرٍ 
ال يبلغ عدَد التواتِر ويكون  : وهو ما تناقله عددٌ اآلحادِ  ن حديِث مِ 

 ، وكالهما يجُب )١(ةوان الرُّ أو اثنان أو ثالثة مِ  يف بعض طبقاته واحدٌ 
  . عن النبيِّ  به إذا ثبَت  العمُل 

 كذلك؟يس ـذا الواحُد، ألـه َئ ـأن ُيْخطِ  إذن يمكنُ  :السائل

يف نقل  ، فإذا أخطأ أحدٌ هُ دينَ  ظَ فِ ولكن اهللا تعالى َح بلى،  الشيخ:
له علماَء  ُض ـيِّ ـقَ ـيُ اهللا تعالى  إنَّ ـف عن رسول اهللا  أو حديٍث  رٍ ـخب

ادً ـنُ   الحديث يف صحيح مسلم،هذا من السقيم، و حيَح صَّ ـزون الـُيميِّ  اقَّ

ِت ـقد َتلَ و يالذلكـفول،بُ ـبالقَ ومسلمالبخارياديَث ـأح ةُ ـاألمَّ قَّ  ُسـمِّ
 بالصحيحين.

 :ولكن مشايخنا يقولون ؛سمعُت هذا مِن َقبُْل  ،صحيٌح : السائل
قصد بقوله: (أين اهللا)   ، فالرسوُل هِ دِ نَ ال يف َس معنى الحديث  يف العلةُ 

 أي: َمن ربُّك؟

دليٌل على جواز السؤال عن اهللا : ال يوجد الً أوَّ  قلَت  الشيخ:
ى يف معن : العلةُ  اآلنُل إنه حديث آحاد، ثم تقو :ثانيًا ، ثم قلَت بـ(أين)

                                                           
 ) ط. الرحييل.٣٩زهة النظر رشح نخبة الفكر البن حجر (صن )١(

     
 اعلمْ  مَّ ، ثُ ن يبتغي الحقَّ مَ  هُ لُ ، هذا األسلوب ال يفعَ هِ دِ نَ الحديث ال يف َس 

 .عطيلِ من التَّ  شرٌّ  التأويَل  أنَّ 

 ؟ماذا تقصدُ : السائل

أالشيخ:   هُ َكِذٌب وباطٌل لكان أمرُ  هذا الحديُث  :أحٌد وقال لو تَجرَّ
َلُه) هُ ، ولكنَّ اوفً ُش كْ مَ  َفهُ ح :أي- (َأوَّ ليوافق مذهبَه وهواه، فالسؤال  -رَّ

 !؟)َمن ربُّك( ك(أين اهللا؟) فكيف جعله مشايخُ 

ل بـ(َمن اعلى السؤ ُق حتى جواب الجارية ال ينطبِ  ًال عْ فِ  :السائل
ماءيف (قالت:  اهنَّ ألك)، ـبُّ ر ماء ربُّ  :، ولم تقل)السَّ  مثالً. السَّ

 عليك. اهللاُ  فتح الشيخ:

ـا  بيَّ النَّ  إنَّ  :الشيوخ الكبار قال ولكن أحدَ : السائل رآها  َلـمَّ
ؤاخذها على قولها: ، ولم يُ )١(هاْش ناقِ ـولم يُ  هالْ جادِ جاريًة صغيرًة لم يُ 

ماءاهللا يف (  .)السَّ

ذلك  دٌ ـأح نُّ ظـل يـوه ون،ـعـه راجـيـا إلـا هللا وإنَّ ـإنَّ الشيخ: 
 .هرَّ ـقِ ـ باطًال ويُ ليسمعَ  اهللا  ما كان رسوُل  ؟! اهللا برسول

 ، قالت: دخل عليَّ ذِ معوِّ  ع بنِت يِّ ـبَ الرُّ حديث ل تأمَّ      
ِ ـداة بُ ـغ  بيُّ النَّ  يَّ ـعل َي ـن

 ي، ـنِّ ـمِ  َك ـسـلِ ـجْ على فراشي كمَ  َس لَ فجَ  ،)٢(

                                                           
ها من أربعة أوجه يف  )١( بَـهَ أهلِ البدع يف هذا احلديثِ وردَّ فُ شُ بنيَّ املؤلِّ

 ). ٢٧٤-٢٧٣كتابه (منحة املوىل يف رشح القواعد املثىل ص
 هبا. ولُ خُ الدُّ  هويها، والبناءُ عىل املرأة: عل البناءِ صباحَ   النَّبيُّ  دخل عليهاأي  )٢(
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ن آبائهن يوم بدر، ل مِ تِ ن قُ مَ  )١(بن، يندُ فِّ بالدُّ  بنَ رِ ْض يَ  اٌت ـيَّ رِ ويْ ـوُج 

ال تقولي «:  بيُّ النَّ  فقال ،يعلم ما يف غدٍ  ينا نبيٌّ ـ: وفِ حتى قالت جاريةٌ 

 .)٢(»تقولين قولي ما كنِت  و ،هكذا

ها ـفلم يُ       ، ولم )ُم ما يف غدٍ وفينا نبيٌّ َيْعلَ (على قولها:  ِقرَّ
 نكارِ اإلِ ـب رَ ادَ ـل بـ، بفلتقل ما شاءت، كالَّ  أو جاريةٌ  ،صغيرةٌ  :يقل

  النبيُّ  ر أن يسكَت كيف نتصوَّ   يف العقيدة؟! ُل ـهذه مسائـعليها، ف

 عن خطأ فيها؟!

ا َأَخَذ تمرةً لَ  بن عليٍّ  على الحسنِ   لقد أنكر النبيُّ        مَّ
 ،)٣( »ْخ كِ  ْخ كِ «: يه، فقال النبي الصدقة، فجعلها يف فِ  من تمرِ 

ا  أما شعرَت «قال:  مَّ ثُ  ،هاَح َر ـطْ ليَ  آل بيت  ألنَّ  ؛)٤(»الصدقةَ  ال نأكُل أنَّ

  .حُرم عليهم الصدقةُ تَ   النبيِّ 

 ،  اهللا ولِ ـرس رِ ـجي حِ ـا فالمً ـغُت كن: ☺سلمة أبي بنُ  رُ ـعمويقول 
                                                           

 ة وهي البنت الصغرية. ويريَّ ) مجع جُ اتٌ ويريَّ جُ ( )١(
 وهو ذكر امليت بأحسن أوصافه وهو مما هييج الشوقَ : ) من الندبيندبن(و           

 .])١٧/١٠٩انظر عمدة القاري يف رشح البخاري للعيني([ .إليه والبكاءَ 
 ).٤٠٠١أخرجه البخاري يف صحيحه برقم: ( )٢(
ر أيًضا، فكأنه أمَره بإلقائها مِن زجٌر للصبي وردٌع، ويقال عند التقذُّ هو ) ٣(

فِيه، وتكسر الكاُف وتفتح، وتسكُن الخاُء وتكسُر، بتنوين وغير تنوين. 
 )].٤/١٥٤(النهاية البن األثير[
)، ومسلم يف صحيحه برقم: ١٤٩١أخرجه البخاري يف صحيحه برقم: ( )٤(
)١٠٦٩(. 

     
 ، سمِّ يا غالمُ : « اهللا فقال لي رسوُل ، طيش يف الصحفةِ وكانت يدي تَ 

 .)١(تي بعدُ مَ لك طعْ فما زالت تِ ، »مما يليَك  ْل بيمينك، وكُ  ْل ، وكُ اهللاَ 

إال يف هذا  كرْ ذْ ـلم تُ  ╡ اهللاِ  علوِّ  مسألةَ  أنَّ  لكن هل ُيعَقُل  :السائل
 ؟)٢(الحديث

D (ه تعالى: َما قرأَت قولَ ؟ أسبحان اهللا أال تقرأ القرآنَ الشيخ: 
O N M L K J I H G F E  V U T S R Q P

\ [ Z Y X W(    :امللك]١٧-١٦[. 

 ،يف معناها احرتُت و ارارً مِ  ةَ ـهذه اآلي رأُت ـقد ق ، واهللاِ بلى: السائل
ْض َفوِّ (بعض مشايخنا:  قوَل  ذكرُ أتف  !!هِ رادِ اهللا أعلم بمُ ف )٣()ْض َفوِّ

 نُ ـكِ مْ يُ ه كلَّ  القرآنَ  أنَّ هم دَ ـنْ عِ ف ؛عدَ أهل البِ  هذا مذهُب  الشيخ:
فإنَّهم اهللا تعالى  قة بصفاِت لِّ عَ ـتَ المُ  معانيه إال اآلياُت  رُ ـبُّ دَ ـوتَ  هُ همُ فَ 

                                                           
)، ومسلم يف صحيحه برقم: ٥٣٧٦أخرجه البخاري يف صحيحه برقم: ( )١(
)٢٠٢٢( . 
 ولو شئنا ألتينا« اهللا: إثبات علوِّ  يف كالمه عن أدلةِ  ¬ ـمقال ابنُ القيِّ ) ٢(

 املجمع]) ط. ١/٥٢٢( اجتامع اجليوش اإلسالمية[ .»عىل هذه املسألة بألف دليل
   ):١/٩٧( وقال يف نونيته        

 فانـل ألـعليه ب دلُّ ـا تفً ـأل      نا ـولِ ـقـل ا واهللا إنَّ ـنــومَ ـا قـي               
  رآنـقــال الوةِ ـح وىل وذوقِ       األ  الفطرةِ  حِ مع رصي ونقالً  عقالً               
 األكوان        السامء مباينُ  وقَ ـف       هـــانـحـبـس هـأنَّ ـبدل ـي لٌّ ـك              

  :¬: هو إثباتُ اللفظ مِن غري معرفة معناه، قال شيخُ اإلسالم التفويض) ٣(
أقوال  ن رشِّ مِ  والسلفِ  ةِ نَّم متبعون للسُّ التفويض الذين يزعمون أهنَّ  أهلِ  قولُ «

 .)]١/٢٠٥(  [درء التعارض »أهل البدع واإلحلاد
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O N M L K J I H G F E  V U T S R Q P

\ [ Z Y X W(    :امللك]١٧-١٦[. 
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ضون  عة المقطَّ حروف الالصفات و إلى اهللا تعالى، فآياُت  معناهاُيَفوِّ

  )!(، )!(، )4(، )!( مثل: روَ أوائل السُّ يف 
 .اهللا معناها إال مُ لَ عْ ال يَ واء، عندهم س

ماءإذن ما معنى كون اهللا تعالى يف  :السائل ؟ هذا ُمْشكٌِل السَّ
 .اعليَّ جد� 

 ،ليست للظرفية )يف( ،)G F E D ( :قوله تعالى الشيخ:
y x w        (       وهذا كقوله تعالى: ،)على(بمعنى هي وإنما 

z(  :وكقوله: خلِ أي: على جذوع النَّ  ،]٧١[طه ،)   q p o
r(  :أي: على األرض ،]٦٩[النمل)١(. 

 ؟آخرُ  تفسيرٌ  وهل لآليةِ : السائل

F   ( :تعالى هُ ـقولَ  روافسَّ  فقد ؛آخرُ  قوٌل  لِف نََعْم، للسَّ الشيخ: 
G(،  :عنه قاُل ، فالشيء العالي يُ لوِّ يف العُ أي) :ولهذا )سماء ،

ى اهللاُ   _   (  وله تعالى:ـيف قه وذلك وِّ ـلحاَب سماًء لعُ تعالى السَّ  َسمَّ
 ̀ a  c b(    :٤٨[الفرقان[ )٢(. 

                                                           
I H G F E D  (  :وأما قوله تعاىل« : عبد الرب قال ابنُ ) ١(

J(،  َيكون  وقد ،ن عىل السامء يعني عىل العرشفمعناه م)عىل(بمعنى  )يف(، 
 ،عىل األرض :أي ،  )+ , - . /  ( :أال تر إىل قوله تعاىل

 )].٧/١٣٠[التمهيد (. » )z y x w ( :وكذلك قوله
 يف اللغة والقرآن اسمٌ  )السامء(ولفظ «:  قال شيخُ اإلسالم ابنُ تيمية) ٢(

ُ  جنسٍ  ما عال، فهو اسمُ  لكلِّ  . »إىل ذلك ضافُ يُ  يف يشء إال بام للعايل، ال يتعنيَّ
 .])٥/٤٤٠( منهاج السنة النبوية[

     
 ؟هل بين التفسيرين ُمنافاةٌ  :السائل

اختالِف  نِ مِ  انتفسيرال نبل هذا ،بينهما ُمنافاةَ  ال، ال الشيخ:
عِ ـَتنَ ال ماءِ على أي:   ، )G F       ( معنى يكونَ  ا أنْ ؛ فإمَّ وُّ راد ويُ  ؛السَّ
ماءب موات السَّ ،  )G F    (معنى يكونَ  أو ،دادُ الشِّ  بعُ السَّ  ةُ ـالمبنيَّ  السَّ

 .قٌّ ، وكالهما َح وِّ ـلُ أي: يف العُ 

E D C B ( بقوله تعالى:كثيًرا نا مشايخُ  يستدلُّ  :السائل
G F(    :مكان. تعالى يف كلِّ  هَ ـالل ون: إنَّ ـ، ويقول]٣[األنعام 

هؤالء  ،اا كبيرً و� ـلعُ  ا يقولونـعمَّ  تعالى اهللاُ  اهللا أكرب!الشيخ: 
 ريدُ هم، وأنا أُ ُسون عليهم عقائدَ ـبِّ ـلَ ـيُ ـف ةِ العامَّ  ون جهَل لُّ المشايخ يستغِ 

 أن أسألك سؤاًال.

 ل يا شيخ.تفضَّ : السائل

 ؟)اهللا( الجاللةِ  لفظِ  ما معنى: الشيخ

 .هلالج لجيعني اهللا  : اهللاُ السائل

 :للتخفيف فصار همزةُ ـال ذفِت ـُح  مَّ ثُ  )،هُ ـاإلل( :أصله اهللاُ  الشيخ:
 المعبود. :اهللا، ومعناه

   هذا بتوجيه قوله تعالى: ةُ ـالقَ ما عَ  ، لكنْ جليلةٌ  هذه فائدةٌ  :السائل
)G F E D C B(  ؟ 

معناه  إليه بنفسك، إذا كان اهللاُ  هذا ما أردُت أن تصَل  الشيخ:
 المعبود فكيف سيكون معنى اآلية؟
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يف  المعبودُ هو  :يعني ،)G F E D C B( :السائل
موات  واألرض. السَّ

يف القرآن  هل تذكر آيةً  ،ك للحقِّ وشرح صدرَ  ،اهللاُ قك وفَّ  الشيخ:
 ؟تطابق هذه اآليةَ 

 هي؟ سورةٍ  لكن يف أيِّ  ،أذكرُ ال  ،ال :السائل

 خرف.الزُّ  يف سورةِ  الشيخ:

x w v ( ه تعالى:ولَ ـق قصدُ ـك ترُت، لعلَّ ـتذكَّ  نعم :السائل
} | { z y (  :٨٤[الزخرف[. 

 .نعم، هذا ما قصْدُت  الشيخ:

، )اإلله( هوتعالى  هَ ـن فهمُت، إذن معنى اآليتين أن اللاآل: السائل
 .األرضِ  وأهُل  ماواِت السَّ  ه أهُل يعبدُ  )المعبودو(

إال  حقٌّ  ، أي: ال معبودَ )إال هو ال إله( :معنىأحسنَت، و الشيخ:
 مع الوقِف ها بتمامِ  اآليةَ  ولو قرأَت ، آخرَ  اعلى أن لآلية توجيهً  ،اهللا

 .)١(لك نَ لتبيَّ    )E D C B(        :هعلى قولِ 

                                                           
عىل  تامٌّ  الوقفَ  جرير، أنَّ  وهو اختيار ابنُ «: قال العالمةُ الشنقيطيُّ ) ١(

كم رَّ ـتعلق بام بعده، أي يعلم سِ ي  )G F    ( ، وقوله: )E D   ( : قوله
عىل عرشه  مستوٍ  -جل وعال- هأنَّ كم يف األرض، ومعنى هذا القول: وجهرَ 

 هم، ال خيفى عليه يشءٌ األرض وجهرَ  أهلِ  يعلم رسَّ  هأنَّ خلقه، مع  فوق مجيعِ 
 )].١/٤٧١البيان (.   [أضواء »من ذلك

     
 E D C B(، )  K J I H G F( :السائل

N M L(   

 ماذا فهمَت؟ الشيخ:

وات، مه تعالى يف السَّ كونُ  :أال وهو ،افً يى لطفهمُت معنً  :السائل
نا وَجْهَرنا. ومع ذلك ال تخفى عليه خافيةٌ   فيعلم يف األرض ِسرَّ

 كـأنَّ  دٌ ـ، وأنا متأكِّ صحيٍح  حديٍث  رَ ـلك شط ن سأذكُر واآل الشيخ:
 .ه اآلخرِ شطرِ  إتمامَ  تستطيعُ 

 .ل يا شيُخ تفضَّ  :السائل

 : اهللا رسوُل  الـال: قـق اهللا بن عمرو ن عبدـع الشيخ:
 ؟»...ن يف األرضارحموا مَ  ،م الرحمنُ هُ مُ َح رْ الراحمون يَ «

ماءن يف كم مَ يرحمْ « :السائل  .)١( »السَّ

 ى؟تعال ك وأنت تدعو اهللاَ ودِ جُ أخربين ماذا تقول يف ُس  الشيخ:

. أدعو بما يفتح اهللاُ  مَّ ثُ  ،)َي األعلىـسبحان ربِّ ( أقول: :السائل  عليَّ

 ، واألعلى؟يَّ ـه العلنفَس  هُ ـى اللك لماذا سمَّ ا سألَت نفَس ـأمَ  الشيخ:

 .وِّ لُ يف العُ  هنَّ أل :السائل

 ؟ ´اهللا فما معنى علوِّ  الشيخ:
                                                           

يف سننه برقم: وأبو داود ، )١٩٢٤( يف جامعه برقم: الرتمذي) أخرجه ١(
 ).٩٢٥(: وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم، )٤٩٤١(
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} | { z y (  :٨٤[الزخرف[. 

 .نعم، هذا ما قصْدُت  الشيخ:

، )اإلله( هوتعالى  هَ ـن فهمُت، إذن معنى اآليتين أن اللاآل: السائل
 .األرضِ  وأهُل  ماواِت السَّ  ه أهُل يعبدُ  )المعبودو(

إال  حقٌّ  ، أي: ال معبودَ )إال هو ال إله( :معنىأحسنَت، و الشيخ:
 مع الوقِف ها بتمامِ  اآليةَ  ولو قرأَت ، آخرَ  اعلى أن لآلية توجيهً  ،اهللا

 .)١(لك نَ لتبيَّ    )E D C B(        :هعلى قولِ 

                                                           
عىل  تامٌّ  الوقفَ  جرير، أنَّ  وهو اختيار ابنُ «: قال العالمةُ الشنقيطيُّ ) ١(
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N M L(   
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 ذاته، أي علوُّ  ، ال علوُّ هِ ـه وصفتِ رِ قدْ  وُّ ـلُ ـعُ  نا:مشايخُ يقول  :السائل

 انٍة ال مكان.كَ مَ 

ماءبذاته يف  اتعالى عاليً  لو لم يكن اهللاُ الشيخ:  فلماذا ترفع  السَّ
ماءبالدعاء إلى  َدْيكـيَ  ماءك يتوجه إلى ، وقلبُ السَّ ، بل حتى يف السَّ

ماءإلى  هٌ ك متوجِّ قلبُ وك إلى األرض هُ ْج ك وَ ودِ جُ ُس   ؟السَّ

 ذلك؟ !! فما تفسيُر هذا إال مكابرٌ  رُ كِ ـنْ ـال يُ  احق�  :السائل

̄  ° ± ² ³  ©  ( قال تعالى: الشيخ: ® ¬ « ª
¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́(  :٣٠[الروم[ ،

 ها ُفطرْت بل حتى البهائم كلُّ  ،والجنِّ  نا من سائر اإلنسِ ت وغيُر وأن افأن
الكتاب،  نَ مِ  ةِ األدلَّ  تعالى بذاته، وعلى هذا جميعُ  اهللاِ  وِّ ـلُ عُ  على معرفةِ 

 ة، واإلجماع، والفطرة، والعقل.ـنَّ والسُّ 

 َتعِرُف  الغنمِ راعية  ةَ ـالجاري أنَّ  ُل ر: هل ُيعقا أتفكَّ أنا دائمً  :السائل
عرفُت اآلن ؟ والعاليةِ  الشهاداِت  أصحاِب و المشايِخ  بعضِ  نْ مِ  أكثرَ 
َر ـيَّ ـبما غَ  رـتأثَّ ها قد ة، بينما غيرُ رَ طْ كانت على الفِ  اهنَّ أل؛ بَب السَّ 

 ه.ـتَ عقيدَ 

ِ بُ عجِ ـيُ  الشيخ: ن مِ  رٍ ـكثي اُل ـذا حـه ًال عْ ـك، فِ ـإنصافُ ك وفهمُ ي ن
بين  اكبيرً  َر ـهناك فرقًا آخ اليوم!! لكنَّ  العاليةِ  الشهاداِت  أصحاِب 

 .له طنْ فْ لم تَ  ن بعض المشايخـيـ، وبالجارية

 ما هو؟ :السائل

     
 شرِف  مرتبةِ  مع َشِهَد لها باإليمانن ، ومَ ُمعلِّم الجارية الشيخ:

 العاليةِ  الشهاداِت  أصحاُب ، بينما هؤالء اهللا  هو رسوُل  بةِ حصال
 الكتاِب  صوَص ـون نفُ الِ ـخراهم يُ ـ، فتهواءاأل اهم أهُل ـأجازهم، وزكَّ 

ِ ، ويُ ون اإلجماعَ قُ رِ خْ ، ويَ نةِ والسُّ  ، ويقولون والعقَل  ون الفطرةَ طُ غال
 تعالى بالباطل، ويصفون اهللاَ  سون الحقَّ لبِّ ما ال يعلمون، ويُ  على اهللاِ 

 بما ال يليق به.

يِّْن لي عليك ب الشيخ!! باهللاِ  يا فضيلةَ  إلى هذه الدرجةِ  :السائل
 كيف ذلك؟

مكان لكان يف  تعالى كما يقولون يف كلِّ  لو كان اهللاُ  الشيخ:
لو كانوا  وضالٌل  فرٌ ـك قوُل ـال ، وهذاوِّ ـكما هو يف العل لِ ـاألسف

 يعقلون.

 ، هذا ما قاله لي عنك بعُض شيُخ ُرهم يا ـفِّ ـكَ ـتُ  كـكأنَّ  :السائل
 المشايخ.

ُرون أهَل ـهم ُيَكفِّ  ،)١( »ْت ها وانسلَّ ـائِ دَ تني بِ مَ رَ «سبحان اهللا  الشيخ:
  !هموهنم بالتكفيرـيتَّ  مَّ السنة ثُ 

 .وضالٌل  : هذا كفٌر ك اآلن تقوُل لكني سمعتُ  :السائل

  بأنَّ ( :القوَل  إنَّ  :وما لي ال أقوُل ، أقوُل  وما زلُت  ،نعم قلُت  :الشيخ

                                                           
ع مَ جْ مَ [انظر:  يٍب هو فيه.ـر صاحبه بعـيِّ ـعَ ـُيضرُب هذا المثل لمن يُ ) ١(

 .])١/٢٨٦( األمثال للميداين
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 رورة أنْ ، لكن ليس بالضَّ وافرتاءٌ  وكذٌب  وضالٌل  كفرٌ  )يف األسفل اهللاَ 

له  نُ ـِّوأبي ،هُ حُ نَص ما أَ وإنَّ  ،يا كافرُ : )مكانٍ  يف كلِّ  اهللاُ ( :ن قاللمَ  أقوَل 
 ك ،أليس كذلك؟رْ ـ، فلم أكفِّ معك اآلن  كما أفعُل 

 يف كلِّ  اهللاَ  على أنَّ  عندهم دليٌل  المشايَخ  بلى، لكنَّ : السائل
! " # $ % & ' ) ( * + , -   ( ، وهو قوله تعالى:مكانٍ 

 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .
 P O N M L K J I H G F E D C B A @ ? > = <

R Q(  :٧[المجادلة[. 

مِن كونه معهم  لكن ال يلزمُ  ،لخلقه حقٌّ   اهللاِ يَُّة مع الشيخ:
، بل اا كبيرً عن ذلك علو�  لهم تعالى اهللااِزٌج حالٌّ هبم أو ُمم هأنَّ 

، ى مكاهنم، ويرحالهم ه َيْعَلمُ خلقِ  مع جميعِ   هَ ـالل المعنى أنَّ 
 ه.وهو يف علوِّ  هبم ، ويحيطُ كالمهم ويسمعُ 

أعلى  القمَر  معنا، مع أنَّ  والقمرُ  يرُ ِس لنا نَ ما زِ  :تقوُل  والعرُب      
لى ، فاألَوالقمر، وهو مخلوٌق  ذلك يف حقِّ  قاَل يُ  أنْ  منهم، فإذا صحَّ 

 .)١(  وهو عاٍل عليهم ه،تعالى مع خلقِ  لهَ ـال إنَّ  :يقاَل  أنْ 

 ؟واحدٌ  وعٌ ـن ةُ المعيَّ ، لكن هل ةِ ـنِع لآليـقْ ـهذا توجيه مُ  :السائل
 ضيـتـقـت اجميعً   للخلِق ةٌ ـعامَّ  ةٌ ــيَّ ـمع :انـنوع ةُ ـالمعيَّ الشيخ: 

< ( تعالى:يف قوله  وهي المذكورةُ  ،معَ والسَّ  ،لمَ والعِ  ،حاطةَ اإل
                                                           

 هبذه اآليةِ  املرادَ  عىل أنَّ  اإلمجاعَ   واحدٍ وهلذا حكى غريُ «:  قال ابنُ كثري) ١(
 )].٨/٤٢[تفسري ابن كثري ( »تعاىل هِ ـالل علمِ  معيةُ 

     
 B A @ ?( :٤[احلديد[،  ِ : ; > = < ( :هِ ـوقول

I H G F E D C B A @ ?(   :١٠٨[النساء[ . 

، وهذه صرةَ ، والنُّ ، والتأييدَ تقتضي الحفظَ  بالمؤمنين ةٌ خاصَّ  ومعيةٌ  
* + , ( :هِ ـ، وقولِ ]٩٦[العنكبوت:     )w v   x    y( كقوله تعالى:

~ ے ¡ ¢ £  ( :هِ ـ، وقولِ ]٤٦[األنفال:    )- . /
 ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤(  :وكقوله ]٤٠[التوبة ،

́ :  ) µ لموسى وهارون  ياُق والسِّ  ،]٤٦[طه:    )² ³ 
 .ةِ ـيَّ عِ معنى المَ  دُ هو الذي يحدِّ 

المشهورون ال يقولون بقولك وال  الكبارُ  لماذا العلماءُ : السائل
ُرون تـقَ ـيُ   ك؟قريرَ ـرِّ

ن مِ  ادً واحا حرفً  فلم أقْل  العلماءِ  المُ اهللا! هذا ك سبحانَ  الشيخ:
رـتلقاء نفسي، فما قَ  ِ ن أوَّ ـمِ  ُته لكرَّ  نةِ السُّ  أهلِ  هو عقيدةُ  هه إلى آخرِ ل

لم  كولكنَّ  ،هواءِ واأل عِ دَ البِ  ، وما خالف يف ذلك إال أهُل والجماعةِ 
 .العلماءِ  َتطَّلِْع على كالمِ 

 عالٍِم.لفني على كالٍم توقِ ، وليتك صحيٌح  :السائل

 »ابن باز الشيخ ورسائل اوىـفت وعِ ـجمـم« رأ كتاَب ـاق :الشيخ
 .)٤٣٤ص/٦(ج

ؤاِل ـُذكِ : السائل ، هانسبح أباه عن اهللاِ  يسأُل  اشخًص  أنَّ َر يف السُّ
 .ومكانٍ  زمانٍ  يف كلِّ  موجودٌ   اهللاَ  بأنَّ  والُدهفأجابه 
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 B A @ ?( :٤[احلديد[،  ِ : ; > = < ( :هِ ـوقول

I H G F E D C B A @ ?(   :١٠٨[النساء[ . 

، وهذه صرةَ ، والنُّ ، والتأييدَ تقتضي الحفظَ  بالمؤمنين ةٌ خاصَّ  ومعيةٌ  
* + , ( :هِ ـ، وقولِ ]٩٦[العنكبوت:     )w v   x    y( كقوله تعالى:

~ ے ¡ ¢ £  ( :هِ ـ، وقولِ ]٤٦[األنفال:    )- . /
 ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤(  :وكقوله ]٤٠[التوبة ،

́ :  ) µ لموسى وهارون  ياُق والسِّ  ،]٤٦[طه:    )² ³ 
 .ةِ ـيَّ عِ معنى المَ  دُ هو الذي يحدِّ 
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 عالٍِم.لفني على كالٍم توقِ ، وليتك صحيٌح  :السائل
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ؤاِل ـُذكِ : السائل ، هانسبح أباه عن اهللاِ  يسأُل  اشخًص  أنَّ َر يف السُّ
 .ومكانٍ  زمانٍ  يف كلِّ  موجودٌ   اهللاَ  بأنَّ  والُدهفأجابه 
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ال « :على هذا الكالم تعليًقا العزيز ابن بازقال الشيخ ُ عبدُ 

 ،ةِ ـن الجهميَّ مِ  البدعِ  أهلِ  ن كالمِ ، وهو مِ باطٌل  هذا الجواَب  شك أنَّ 
  .ن سار يف ركاهبماومَ  ،)١(والمعتزلةِ 

 فوَق  هانسبح هَ ـالل أنَّ  والجماعةِ  ةِ ـنَّ السُّ  الذي عليه أهُل  والصواُب 
 واألحاديُث  ةُ القرآنيَّ  عليه اآلياُت  دلَّتخلقه، كما  جميعِ  العرش، فوَق 

: )    Y X W V Uاألمة، كما قال  سلِف  وإجماعُ  ةُ النبويَّ 
 Zb a ̀  _ ̂   .]٥٤[األعراف:    )] \ [ 

ن كتابه العظيم، ومعنى خرى مِ آيات أُ  يف ستِّ  هانر ذلك سبحوكرَّ 
 هِ ْج واالرتفاع فوق العرش على الوَ  هو العلوُّ  نةِ السُّ  االستواء عند أهلِ 

واه، كما قال ـِس  هُ ـتَ ـيَّ ـ، ال يعلم كيفهانالل اهللا سبحبجَ  يُق ـلِ ـالذي يَ 
ا ُسئل عن ذلك  مالك ، مجهوٌل  ، والكيُف معلومٌ  االستواءُ «: َلمَّ

  .)٢( »عنه بدعةٌ  ، والسؤاُل به واجٌب  واإليمانُ 
                                                           

من فرق أهل الـبدع  هم أتباع اجلهم بن صفوان، وهي فرقة :ةيَّـمِ اجله) ١(
                                            اهللا وصفاته. أسامءَ  علو اهللا، وتنفي تنكر والضالل

 ومنها العلو.، اهللا وينفون صفاته يثبتون أسامءَ  هم أتباع واصل بن عطاء، :املعتزلةو     
              )، ولفظه:٣/٤٤١أخرجه الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( )٢(
واإليمان به واجب، عقول، واالستواء منه غير مجهوٍل، الكيُف غير م«

ؤال عنه بِْدَعة  ».والسُّ
عن مالك وتقدم  هذا ثابتٌ «)، وقال: ١٣٩(ص  الذهبي يف العلوِّ  هُ حَ وصحَّ       

                                                                                         ».شيخ مالك وهو قول أهل السنة قاطبة أن كيفية االستواء ال نعقلها نحوه عن ربيعةَ 
يف صفة  األثر املشهور عن اإلمام مالك « وينظر للفائدة رسالة:      

 .ادللشيخ عبد الرزاق العبَّ  »االستواء دراسة حتليلية

     
يخه ، وهذا المعنى جاء عن شهِ تِ ـعن كيفيَّ  السؤاُل  : هومرادُ 

 ، وهو قول مةَ لَ َس  عن أم الرحمن، وهو مرويٌّ  ربيعة بن أبي عبدِ 

اإلسالم، وقد  ن أئمةِ ن بعدهم مِ ، ومَ ن الصحابة مِ  نةِ أهل السُّ  جميعِ 
m      (  سبحانه:الَعلِيُّ كما قال  هأخرى أنَّ  يف آياٍت  هنحاسب أخرب اهللاُ 

p o n(   :وقال ]١٢[غافر ،: )  ¼ » º ¹ ¸

Ì Ë Ê É  Î Í   ( : هنا، وقال سبح]١٠[فاطر:   )½ ¾

Ï(  :وقال ]٢٥٥[البقرة ،: )   L K J I H G F E D

O N M \ [ Z Y X W V U T S R Q P (  
ويف آيات كثيرة من كتاب اهللا الكريم  ،، ففي هذه اآليات]١٧-١٦[امللك:

حص ماءيف  هأنَّ  هناسبح رَّ عليه  دلَّتلما  ، وذلك موافٌق يف العلوِّ  هأنَّ ، والسَّ
 هناسبح اهللاَ  أهل البدع بأنَّ  قوَل  االستواء، وبذلك ُيعلم أنَّ  آياُت 

 ة المبتدعةِ ـالحلوليَّ  مكان مِن أبطل الباطل، وهو مذهُب  يف كلِّ  موجودٌ 
 لرسوله  وتكذيٌب  هناهللا سبح وتكذيٌب  وضالٌل  ة بل هو كفرٌ الضالَّ 

ـِّه يف  ا صحَّ فيم ماءعنه من كون رب تأمنوين، وأنا أال «: ل قوله مث السَّ

ماءن يف مَ  أمينُ   )٢(، وكما جاء يف أحاديث اإلسراء والمعراج)١(»السَّ
 .ا.هـ » ولي التوفيق واهللاُ  ،وغيرها

س جزاه اهللا الشيخ واضٌح كوضوح الشم اهللا أكرب، كالمُ السائل: 

  قدها،ـتـب أن أعـجـقيدة التي يـعـا هذه هي ال، حق� زاك يا شيخـخيًرا، وج
                                                           

 .)١٠٦٤(صحيحه رقم:مسلم يف و، )٤٣٥١(أخرجه البخاري يف صحيحه رقم:) ١(
 .)١٦٢(مسلم يف صحيحه برقم:و، )٣٨٨٧( أخرجه البخاري يف صحيحه برقم:) ٢(
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ـِّه يف  ا صحَّ فيم ماءعنه من كون رب تأمنوين، وأنا أال «: ل قوله مث السَّ
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 .ا.هـ » ولي التوفيق واهللاُ  ،وغيرها
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 .)١٠٦٤(صحيحه رقم:مسلم يف و، )٤٣٥١(أخرجه البخاري يف صحيحه رقم:) ١(
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 فكيَف  ،ش عليهموَّ َش عاندين أو المُ بعض المُ بلتقي قد أَ  الكن أحيانً 

ِ أُ    ؟جميع خلقه فوَق  وِّ ـلُ اهللا تعالى يف العُ  م بأنَّ هُ عُ قن

 يةللجواب على هذا السؤال ثمان ؟نحن من اهللا تعالى أينَ الشيخ: 
 احتماالت ال تاسع لها: 

 . ╡: أن نكون تحت اهللا األول

 . ╡: أن نكون فوق اهللا الثاين

 .╡: أن نكون مساوين هللا الثالث
 . ╡ ـهُ حتَ وتَ  ه: أن نكون فوقالرابع 

 . ╡: أن نكون فوق اهللا ومساوين له الخامس

 . ╡: أن نكون فوق اهللا وتحته ومساوين له السادس

 . ╡: أن نكون ال فوق اهللا وال تحته وال ومساوين له السابع

  !!╡: ال نعلم أين نحن من اهللا الثامن

 األوَل  حتماَل اال بأنَّ  للشكِّ  مجاٌل  َق ـبـهذا لم يَ  بعدَ  عتقدُ أالسائل: 
 لُّ وكُ  ،اهللا تعالى وهو أننا تحَت  ؛الذي ال ريب فيه دُ وَح األَ  هو الحقُّ 

األعلى الذي  عليُّ ال ،فوق جميع خلقه هُ ـاهللا تعالى، والل تحَت  الخلِق 
  .ال شيء أعلى منه

Õ Ô  (قال تعالى:  ،الذي ال ريب فيه وهذا هو الحقُّ الشيخ: 
× Ö(، تعالى وقال :)§ ¦ ¥ ¤(.  

     
 ،بذاته ؛الكاملة فهو فوق عباده :أي ؛ة المطلقةـالفوقيَّ  ╡وهللا 
األعلى الذي ال يعلو  وهو العليُّ  ،وقهره لجميع مخلوقاته ،وصفاته

 من خلقه. عليه شيءٌ 

ما يف  ي كلُّ نِّ ـعَ  ا يا شيخ، واهللا لقد ذهَب جزاك اهللا خيرً السائل:  
الذي سبحان ربي  ،اله عليَّ بعض المشايخ والمعلمينا أمنفسي ممَّ 

  شيء بذاته وصفاته وقهره. لِّ ـكُ  على عال

، الصالَح  ، والعمَل افعَ لنَّ ا لي ولك العلمَ  هَ ـالل أسأُل الشيخ: 
  .اأوًال وآخرً  هللا والحمدُ 

ِ علو نا محمدٍ ـم على نبيِّ وسلَّ  هُ ـوصلى الل  ين.عه أجمه وصحبِ ى آل
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× Ö(، تعالى وقال :)§ ¦ ¥ ¤(.  

     
 ،بذاته ؛الكاملة فهو فوق عباده :أي ؛ة المطلقةـالفوقيَّ  ╡وهللا 
األعلى الذي ال يعلو  وهو العليُّ  ،وقهره لجميع مخلوقاته ،وصفاته

 من خلقه. عليه شيءٌ 

ما يف  ي كلُّ نِّ ـعَ  ا يا شيخ، واهللا لقد ذهَب جزاك اهللا خيرً السائل:  
الذي سبحان ربي  ،اله عليَّ بعض المشايخ والمعلمينا أمنفسي ممَّ 

  شيء بذاته وصفاته وقهره. لِّ ـكُ  على عال

، الصالَح  ، والعمَل افعَ لنَّ ا لي ولك العلمَ  هَ ـالل أسأُل الشيخ: 
  .اأوًال وآخرً  هللا والحمدُ 

ِ علو نا محمدٍ ـم على نبيِّ وسلَّ  هُ ـوصلى الل  ين.عه أجمه وصحبِ ى آل
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 فكيَف  ،ش عليهموَّ َش عاندين أو المُ بعض المُ بلتقي قد أَ  الكن أحيانً 

ِ أُ    ؟جميع خلقه فوَق  وِّ ـلُ اهللا تعالى يف العُ  م بأنَّ هُ عُ قن

 يةللجواب على هذا السؤال ثمان ؟نحن من اهللا تعالى أينَ الشيخ: 
 احتماالت ال تاسع لها: 

 . ╡: أن نكون تحت اهللا األول

 . ╡: أن نكون فوق اهللا الثاين

 .╡: أن نكون مساوين هللا الثالث
 . ╡ ـهُ حتَ وتَ  ه: أن نكون فوقالرابع 

 . ╡: أن نكون فوق اهللا ومساوين له الخامس

 . ╡: أن نكون فوق اهللا وتحته ومساوين له السادس

 . ╡: أن نكون ال فوق اهللا وال تحته وال ومساوين له السابع

  !!╡: ال نعلم أين نحن من اهللا الثامن

 األوَل  حتماَل اال بأنَّ  للشكِّ  مجاٌل  َق ـبـهذا لم يَ  بعدَ  عتقدُ أالسائل: 
 لُّ وكُ  ،اهللا تعالى وهو أننا تحَت  ؛الذي ال ريب فيه دُ وَح األَ  هو الحقُّ 

األعلى الذي  عليُّ ال ،فوق جميع خلقه هُ ـاهللا تعالى، والل تحَت  الخلِق 
  .ال شيء أعلى منه

Õ Ô  (قال تعالى:  ،الذي ال ريب فيه وهذا هو الحقُّ الشيخ: 
× Ö(، تعالى وقال :)§ ¦ ¥ ¤(.  

     
 ،بذاته ؛الكاملة فهو فوق عباده :أي ؛ة المطلقةـالفوقيَّ  ╡وهللا 
األعلى الذي ال يعلو  وهو العليُّ  ،وقهره لجميع مخلوقاته ،وصفاته

 من خلقه. عليه شيءٌ 

ما يف  ي كلُّ نِّ ـعَ  ا يا شيخ، واهللا لقد ذهَب جزاك اهللا خيرً السائل:  
الذي سبحان ربي  ،اله عليَّ بعض المشايخ والمعلمينا أمنفسي ممَّ 

  شيء بذاته وصفاته وقهره. لِّ ـكُ  على عال

، الصالَح  ، والعمَل افعَ لنَّ ا لي ولك العلمَ  هَ ـالل أسأُل الشيخ: 
  .اأوًال وآخرً  هللا والحمدُ 

ِ علو نا محمدٍ ـم على نبيِّ وسلَّ  هُ ـوصلى الل  ين.عه أجمه وصحبِ ى آل
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 فكيَف  ،ش عليهموَّ َش عاندين أو المُ بعض المُ بلتقي قد أَ  الكن أحيانً 

ِ أُ    ؟جميع خلقه فوَق  وِّ ـلُ اهللا تعالى يف العُ  م بأنَّ هُ عُ قن

 يةللجواب على هذا السؤال ثمان ؟نحن من اهللا تعالى أينَ الشيخ: 
 احتماالت ال تاسع لها: 

 . ╡: أن نكون تحت اهللا األول

 . ╡: أن نكون فوق اهللا الثاين

 .╡: أن نكون مساوين هللا الثالث
 . ╡ ـهُ حتَ وتَ  ه: أن نكون فوقالرابع 

 . ╡: أن نكون فوق اهللا ومساوين له الخامس

 . ╡: أن نكون فوق اهللا وتحته ومساوين له السادس

 . ╡: أن نكون ال فوق اهللا وال تحته وال ومساوين له السابع

  !!╡: ال نعلم أين نحن من اهللا الثامن

 األوَل  حتماَل اال بأنَّ  للشكِّ  مجاٌل  َق ـبـهذا لم يَ  بعدَ  عتقدُ أالسائل: 
 لُّ وكُ  ،اهللا تعالى وهو أننا تحَت  ؛الذي ال ريب فيه دُ وَح األَ  هو الحقُّ 

األعلى الذي  عليُّ ال ،فوق جميع خلقه هُ ـاهللا تعالى، والل تحَت  الخلِق 
  .ال شيء أعلى منه

Õ Ô  (قال تعالى:  ،الذي ال ريب فيه وهذا هو الحقُّ الشيخ: 
× Ö(، تعالى وقال :)§ ¦ ¥ ¤(.  

     
 ،بذاته ؛الكاملة فهو فوق عباده :أي ؛ة المطلقةـالفوقيَّ  ╡وهللا 
األعلى الذي ال يعلو  وهو العليُّ  ،وقهره لجميع مخلوقاته ،وصفاته

 من خلقه. عليه شيءٌ 

ما يف  ي كلُّ نِّ ـعَ  ا يا شيخ، واهللا لقد ذهَب جزاك اهللا خيرً السائل:  
الذي سبحان ربي  ،اله عليَّ بعض المشايخ والمعلمينا أمنفسي ممَّ 

  شيء بذاته وصفاته وقهره. لِّ ـكُ  على عال

، الصالَح  ، والعمَل افعَ لنَّ ا لي ولك العلمَ  هَ ـالل أسأُل الشيخ: 
  .اأوًال وآخرً  هللا والحمدُ 

ِ علو نا محمدٍ ـم على نبيِّ وسلَّ  هُ ـوصلى الل  ين.عه أجمه وصحبِ ى آل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 ،بذاته ؛الكاملة فهو فوق عباده :أي ؛ة المطلقةـالفوقيَّ  ╡وهللا 
األعلى الذي ال يعلو  وهو العليُّ  ،وقهره لجميع مخلوقاته ،وصفاته

 من خلقه. عليه شيءٌ 

ما يف  ي كلُّ نِّ ـعَ  ا يا شيخ، واهللا لقد ذهَب جزاك اهللا خيرً السائل:  
الذي سبحان ربي  ،اله عليَّ بعض المشايخ والمعلمينا أمنفسي ممَّ 

  شيء بذاته وصفاته وقهره. لِّ ـكُ  على عال

، الصالَح  ، والعمَل افعَ لنَّ ا لي ولك العلمَ  هَ ـالل أسأُل الشيخ: 
  .اأوًال وآخرً  هللا والحمدُ 

ِ علو نا محمدٍ ـم على نبيِّ وسلَّ  هُ ـوصلى الل  ين.عه أجمه وصحبِ ى آل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 ،بذاته ؛الكاملة فهو فوق عباده :أي ؛ة المطلقةـالفوقيَّ  ╡وهللا 
األعلى الذي ال يعلو  وهو العليُّ  ،وقهره لجميع مخلوقاته ،وصفاته

 من خلقه. عليه شيءٌ 

ما يف  ي كلُّ نِّ ـعَ  ا يا شيخ، واهللا لقد ذهَب جزاك اهللا خيرً السائل:  
الذي سبحان ربي  ،اله عليَّ بعض المشايخ والمعلمينا أمنفسي ممَّ 

  شيء بذاته وصفاته وقهره. لِّ ـكُ  على عال

، الصالَح  ، والعمَل افعَ لنَّ ا لي ولك العلمَ  هَ ـالل أسأُل الشيخ: 
  .اأوًال وآخرً  هللا والحمدُ 

ِ علو نا محمدٍ ـم على نبيِّ وسلَّ  هُ ـوصلى الل  ين.عه أجمه وصحبِ ى آل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




