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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

52 
 فصل 

 إثبات علو اهلل مع معيته لخلقه
يَماِن بِاَللَّهِ  :-رحمه اهلل- ؤلفقال الم  :َوَقْد َدَخَل ِفيَما ذََكْرنَاُه ِمَن اْْلِ

يَماُن ِبَما َأْخبَ َر اللَُّه ِبِه ِفي ِكَتاِبِه، ِمْن  :َوتَ َواتَ َر َعْن َرُسوِلِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَأْجَمَع َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ  اْْلِ
 .أَنَُّه ُسْبَحانَُه فَ ْوَق َسَماَواتِِه َعَلى َعْرِشِه، َعِليٌّ َعَلى َخْلِقهِ 

 .ُلونَ َوُهَو ُسْبَحانَُه َمَعُهْم أَيْ َنَما َكانُوا؛ يَ ْعَلُم َما ُهْم َعامِ 
ُهَو الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت َواْْلَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش يَ ْعَلُم }:َكَما َجَمَع بَ ْيَن َذِلَك ِفي قَ ْوِلهِ 

َها َوَما يَنِزُل ِمَن السََّماِء َوَما يَ ْعُرُج ِفيَها وَ  ُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنُتْم َواللَُّه ِبَما تَ ْعَمُلوَن َما يَِلُج ِفي اْْلَْرِض َوَما َيْخُرُج ِمن ْ
  [4:الحديد] {َبِصير  

إىل إحدى مسائل الصفات، فقد خص مسألة الُعلو مبزيد بسط وبيان،  -رمحه اهلل-هذا الفصل عود من الشيخ 
ُعلو ن الوضوح والبيان مبكان، فإن وذلك لوقوع االختالف فيها يف زمنه، وقبل زمنه، وبعد زمنه إىل يومنا هذا مع أهنا م

 :كما تقدم معنا ثالثة أنواعوتعالى   سبحانهاهلل 
 .علو قدر :أوًل 
 .علو قهر :ثانًيا
 .ُعلو ذات :ثالثًا

قد عال وقهر مجيع املخلوقات، وعلو ذات وهو ما  وتعاىل سبحانهُعلو الصفات، وعلو قهر كونه : علو قدر وهو
ألن النوعني األولني ال خيتلف عليهما أهل القبلة، ال يوجد أحد من أهل القبلة يُنازع يف أن اهلل  قصده الشيخ ها هنا،

َوُهَو }تعاىل ُمستحق للكمال، وإن اختلفت عبارهتم، وال يُنازع أحد من أهل القبلة يف أن اهلل تعاىل قد قهر مجيع خملوقاته 
ا وقع االختالف يف ُعلو الذات، فأهل السنة وامجماعة يعتقدون ما قرره الشيخ ها ، وإمن[81: األنعام] {اْلَقاِهُر فَ ْوَق ِعَباِدهِ 

يَماُن ِبَما َأْخبَ َر اللَُّه بِِه ِفي ِكَتاِبِه، َوتَ َواتَ َر َعْن َرُسوِلِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَأْجمَ ]: هنا بقوله [ َع َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ اْْلِ
 :ْلن اْلدلة ثالثة أنواعع األدلة الرئيسية، إذن هذه أنوا 

 .أدلة رئيسية :النوع اْلول
 .أدلة ثانوية :النوع الثاني

 .الكتاب والسنة واإلمجاع: فاألدلة الرئيسية األصلية
 .العقل، والفطرة، واحلس: والثانوية
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

عول، والعقل واحلس والفطرة مما يكون رافًدا وُمكماًل 
ُ

، فقد جا  يف كتاب اهلل وتواتر عن فاألُوىل هي اليت عليها امل
رسول اهلل وأمجع عليه سلف األُمة على ما يدل على أنه سبحانه فوق مساواته، يعين أنه بذاته سبحانه، ألن مرجع الضمري 
أنه سبحانه فوق مساواته على عرشه عليِّ على خلقه، هذا هو ُعلو الذات، وهو ما يعتقده أهل السنة وامجماعة قاطبة ال 

ُمفسرًا  اهلل عليه وسلم صلىارون يف ذلك وال يرتددون أن رهبم ومعبودهم يف الُعلو، وأنه ال شي  فوقه كما قال نبينا يتم
تعال، وقد [ وأنت الظاهر فليس فوقك شي ]: قول اهلل تعاىل

ُ
طلق، هو العلي، وهو األعلى، وهو امل

ُ
فاهلل تعاىل له الُعلو امل

 .و اهلل تعاىلذكرنا أنواع األدلة على إثبات عل
كذلك يُثبتون استوا ه على عرشه، فالعرش هو سقف املخلوقات وأكربها وأعظمها واهلل تعاىل فوق عرشه مستٍو 

طلق يف ذاته فإنه وتعاىل  سبحانهأي عاِل عليه سبحانه وحبمده، ومع ذلك مع كونه : عليه، ومعىن مستٍو عليه
ُ

له الُعلو امل
م ال معية ذات، مبعىن أنه ليس معىن ذلك أن اهلل تعاىل خُمتلط مبخلوقاته حال فيها، مع خلقه، لكن هذه املعية معية عل

 .تعاىل اهلل عن ذلك ُعلًوا كبريًا
أن لفظ املعية لفظ  -يا رعاكم اهلل-وذلك  [:َوُهَو ُسْبَحانَُه َمَعُهْم أَيْ َنَما َكانُوا؛ يَ ْعَلُم َما ُهْم َعاِمُلونَ : ]قال

جعلت املا  : واإلضافات والقرائن، فتارة يكون لفظ املعية دااًل على احلُلول واالختالط كقولك مثاًل ُمطلق، ُُيدده السياق 
يعين خُمتلط فيهم، وتارة تدل املعية على النصر . حممد مع أصحابه: مع اللنب، إذن هذه املعية معية اختالط، أو تقول

ال : تأييده، أو يراه واقًعا يف بئر مثاًل أو ُحفرة، فيقول يُريد بذلك. اذهب وأنا معك: والتأييد، كأن يقول شخص آلخر
ُأساعدك وأُعينك، وتارة تكون مبعىن التهديد والوعيد، كأن يقول : مع أنه ليس معه يف احلُفرة، وإمنا يعين. ختف أنا معك

رجل يف املشرق عن اذهب وأنا معك، فيكون هلا معىن آخر، وأحيانًا تكون معية ُحكمية كأن يقول ال: الشرطي للجاين
يعين يف عصميت، ال زالت يف ِعصمة النكاح وعقد النكاح؛ فتبني بذلك أن لفظ املعية . زوجيت معي: امرأته اليت يف املغرب

صاحبة، والذي ُُيدد نوعه هي اإلضافات والقرائن والسياق، فكونه سبحانه أثبت لنفسه 
ُ

قارنة وامل
ُ

لفظ يدل على ُمطلق امل
لها على أحد املعاين وهو احلُلول واالختالط، وإمنا يدل على معية العلم، واملعية مجميع صفات الرُبوبية من املعية؛ ال يعين مح

السمع والبصر والعلم والُقدرة، واإلحاطة إىل غري ذلك، كما أنه مر بنا أن من املعية ما تكون معية خاصة، وهي معيته 
 .للمؤمنني بالنصر والتأييد والتثبيت إىل غري ذلك

ُهَو } :واستدل الشيخ على اجتماع الُعلو والمعية بآية جمعت بين الُعلو والمعية وهي آية سورة الحديد
 {ُُثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرشِ }فجملة  :[4: الحديد] {الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت َواَْلْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرشِ 

 .تدل على العلو
َها َوَما يَنِزُل ِمَن السََّماِء َوَما يَ ْعُرُج ِفيَها َوُهَو َمَعُكْم أَ }: ثم قال ْيَن َما  يَ ْعَلُم َما يَِلُج ِفي اَْلْرِض َوَما َيْخُرُج ِمن ْ

ومعيته، فهو إذن ال تعارض بني ُعلوه  :{َواللَُّه مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرير }هذه امُجملة تدل على املعية، : [4: الحديد] {ُكنُتمْ 
سبحانه وتعاىل عليٌّ يف ُدنوه قريب يف ُعلوه، ال تعارض بينهما، بل إننا نستطيع أن نقول أن ال تعارض حىت بني 
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

املخلوقات بني الُعلو واملعية، أليس مثاًل قائد الطائرة يكون يف أجواز الفضا  ويتكلم مع بُرج املراقبة كأمنا هو معهم، ال بل 
ر ورمبا كواكب أُخرى، ويقع اتصاالت مع املركز الذي يكون يف األرض ويرون صورهم ويسمعون إهنم يذهبون إىل القم

أصواهتم، فإذا كان هذا ُمتحقق يف املخلوقات فيما بينها بشكل من األشكال فلئن يكون يف حق اخلالق من باب أوىل؛ 
 !.ففيما االستبعاد؟
فَِإنَّ َهَذا َل ُتوِجُبُه ؛ أَنَُّه ُمْخَتِلط  بِاْلَخْلقِ  [َوُهَو َمَعُكمْ ]: قَ ْوِلهِ َولَْيَس َمْعَنى  :-رحمه اهلل- ؤلفقال الم

َبْل اْلَقَمُر آيَة  ِمْن آيَاِت اللَِّه، ِمْن ؛ َوِخاَلُف َما َفَطَر اللَُّه َعَلْيِه اْلَخْلقَ ، َوُهَو ِخاَلُف َما َأْجَمَع َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ ، اللَُّغةُ 
َوُهَو ُسْبَحانَُه فَ ْوَق اْلَعْرِش، ، ِر َمْخُلوقَاتِِه، ُهَو َمْوُضوع  ِفي السََّماِء، َوُهَو َمَع اْلُمَساِفِر، َوَغْيِر اْلُمَساِفِر أَيْ َنَما َكانَ َأْصغَ 

 .وبِيَِّتهِ َرِقيب  َعَلى َخْلِقِه، ُمَهْيِمن  َعَلْيِهْم ُمطَِّلع  إلَْيِهْم؛ إَلى َغْيِر َذِلَك ِمْن َمَعاِني رُبُ 
يف هذه القطعة كشف الشيخ ُشبهة من الُشبهات، وهو توهم بعض الناس أن املعية تقتضي احلُلول واالختالط، 

 فبني أن 
 :هذا الوهم باطل من عدة أوجه

عليه  ال تدل: والحظوا دقة التعبري، ما قال[ فَِإنَّ َهَذا َل ُتوِجُبُه اللَُّغةُ : ]أنه خالف اللغة، قال: الوجه اْلول
ال تُوجبه، : وذلك ألن إحدى دالالت املعية تدل على احلُلول واالختالط كقولنا جعلت املا  مع اللنب، لكن قال. اللغة

فهذا من حيث .مبعىن أنه ال تُعينه دون غريه وتنفي ما سواه، فهذا ال تُوجبه اللغة، بل اللغة تُوجب عدة معاين هذا أحدها
 .اللغة

فجميع سلف األُمة ما قال قائل منهم أن معية اهلل تقتضي احلُلول، بل هم على  ْلجماع،ِخالف ا: الوجه الثاني
جادلة بأهنم معية العلم، قال اإلمام أمحد 

ُ
ابتدأ اآلية بالعلم، : -اهلل رمحه-النقيض من ذلك، حىت إهنم فسروا آية سورة امل

َمَواِت َوَما يف اأَلْرِض َما َيُكوُن ِمن َّنََّْوى َثالثٍَة ِإالَّ ُهَو  َأَلَْ تَ َر َأنَّ اللَّهَ }: وختمها بالعلم، يف قول اهلل تعاىل يَ ْعَلُم َما يف السَّ
ا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة وا ُُثَّ يُ َنبِّئُ ُهم مبَا َعِمُلو رَاِبُعُهْم َوال ََخَْسٍة ِإالَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوال أَْدََن ِمن َذِلَك َوال َأْكثَ َر ِإالَّ ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُ 

َوُهَو }: فاستنبط اإلمام أمحد من هذا أن هذه املعية املذكورة يف أثنا  اآلية يف قوله [7: اجملادلة] {ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍ  َعِليمر 
 .أهنا معية العلم {َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنُتمْ 

 .ال يدل على معية احللول واالختالطإمجاع السلف على نفي هذا الوهم وأنه : إذن الدليل الثاين
، فجميع اخللق ذوو الفطر السليمة السوية مفطرون عل االعتقاد بُعلو اهلل، ويأبون خالف الفطرة: الوجه الثالث

، وإمنا وتعاىل سبحانهبفطرهم أن يكون اهلل حال بينهم، ما جتد صاحب فطرة سوية يعتقد أن اهلل تعاىل مُمازج للمخلوقات 
نحرفة والُنفوس املريضة من أصحاب وحدة الوجود واالحتاد اخلاص والعام  يقول هبذه

ُ
املقاالت الُشذاذ أصحاب العقول امل

: وغري ذلك، هم الذين يقولون هبذه املقاالت الضالة، أما أصحاب الفطر السوية فسل أي شيخ أو أي عجوز أو أي طفل
شاهدةوال يقبل أن ي. أنه يف السما : أين اهلل؟ جتده ُُييبك

ُ
 .عتقد أو يتصور بأن اهلل حتويه األماكن واملواضع امل
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

َبْل اْلَقَمُر آيَة  ِمْن آيَاِت اللَِّه، ِمْن : ]قالكذلك أيًضا ذكر دلياًل حسًيا يُبني أنه ال تالزم، فضرب مثاًل بالقمر، 
ترب من أصغر املخلوقات، تابع صغري صحيح القمر بالنسبة لبقية الكواكب واألجرام السماوية يُع [َأْصَغِر َمْخُلوقَاتِهِ 

 .لألرض
 .[81: نوح] {َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُورًا}: قال تعاىل: [ُهَو َمْوُضوع  ِفي السََّماءِ : ]قال
زلت ما : بت البارحة والقمر معي، أو: أليس أحدنا يقول [:َوُهَو َمَع اْلُمَساِفِر، َوَغْيِر اْلُمَساِفِر أَيْ َنَما َكانَ : ]قال

أنه قد تأبط . ما زلت أسري والقمر معي: وأين القمر؟ يف السما ، ال أحد يفهم من قوله. أسري يف الطريق والقمر معي
أن القمر يف السما  : ما زلت أسري والقمر معي، يعين: القمر، ومضى به، ال أحد يفهم هكذا، يعلم كل أحد أن قوله

صاحبةلكن هذا نوع معية، ألن املعية كما أسلفنا ت
ُ

قارنة وامل
ُ

 .دل على ُمطلق امل
ْن َمَعاِني َوُهَو ُسْبَحانَُه فَ ْوَق اْلَعْرِش، رَِقيب  َعَلى َخْلِقِه، ُمَهْيِمن  َعَلْيِهْم ُمطَِّلع  إلَْيِهْم؛ إَلى َغْيِر َذِلَك مِ : ]قال

  [:رُبُوبِيَِّتهِ 
 .فهو يف ُعلوه يعلم ما اخللق عاملون إذن هو سبحانه ال تنايف بني ُعلوه ومعيته،

أَنَُّه فَ ْوَق اْلَعْرِش، َوأَنَُّه َمَعَنا؛ َحقٌّ : وَُكلُّ َهَذا اْلَكاَلِم الَِّذي ذََكَرُه اللَُّه؛ ِمنْ  :-رحمه اهلل- ؤلفقال الم
. { السََّماء ِفي}: قَ ْوِلهِ  ظَاِهرَ  َأنَّ  ُيَظنَّ  َأنْ  ِمْثلِ  ؛اِذبَةِ َعَلى َحِقيَقِتِه، َل َيْحَتاُج إَلى َتْحرِيٍف، َوَلِكْن ُيَصاُن َعِن الظُُّنوِن اْلكَ 

 َوُهوَ  َواَْلْرِض، السََّمَواتِ  ُكْرِسيُّهُ  َوِسعَ  َقدْ  اهللَ  فَإنَّ  َواِْليَماِن؛ اْلِعْلمِ  َأْهلِ  بِِإْجَماعِ  بَاِطل   َوَهَذا تُِقلُُّه، َأوْ  ُتِظلُّهُ  السََّماءَ  َأنَّ 
 السََّماءُ  تَ ُقومَ  َأنْ  آيَاتِهِ  َوَمنْ  بِِإْذنِِه، إلَّ  اَْلْرِض؛ َعَلى تَ َقعَ  َأنْ  السََّماءَ  َويُْمِسكُ  تَ ُزوَل، َأنْ  َواَْلْرضَ  السََّمَواتِ  يُْمِسكُ 
  .بَِأْمرِهِ  َواَْلْرضُ 

أن كل ما أخرب اهلل تعاىل عنه يف كتابه أنه حق على  :نبه هنا على أمر مهم ينبغي أن تستصحبه يا طالب العلم
، ال أحد، فيجب [17: النسا ] {َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديثًا}، [811: النسا ] {َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه ِقياًل }حقيقته، 

ال ُيتاج إىل استدراك، وال إىل  حق على حقيقته، اهلل عليه وسلم صلىأن ميتلئ قلبك يقيًنا بأن خرب اهلل وخرب رسوله 
تكلمني، ويقولون

ُ
ليس ُمراده كذا وإمنا : تعديل، وال إىل تزويق فاهلل تعاىل غين عن هذه التدخالت اليت مُيارسها بعض امل

–! ا؟، أأنتم أحسن من اهلل حديثً !، أأنتم أصدق من اهلل ِقياًل؟!أأنتم أعلم باهلل من اهلل؟!! سبحانه اهلل. ُمراده كذا وكذا؟
فإذا أخرب اهلل تعاىل بأنه علّي؛ فعلوه : اهلل أعلم مبا قال! كيف جترؤون على أن تستدركوا على اهلل كالمه؟  -سبحان اهلل

ُيَصاُن َعِن : -رمحه اهلل-حقيقي، وإذا أخرب اهلل تعاىل بأنه معنا، فمعيته حقيقية الئقة مجالله، ولكن كما قال الشيخ 
من جنس ماذا؟ من جنس ما سبق، أن يظن ظان أن املعية تقتضي احلُلول واالختالط، وأن يظن ظان . الظُُّنوِن اْلَكاِذبَةِ 

َما ِ ]أنه : أن معىن قوله : أن السما  حتويه ُتظله أو تُقله، قد يتبادر إىل بعض العقول القاصرة أن قول اهلل تعاىل[ يف السَّ
َما ِ } ين حتمله، أو ُتظله يعين فوقه، فهذا باطل، هذا وهم، وليس من داللة اللفظ أن السما  تُقله يع {أَأَِمنُتم مَّن يف السَّ

فجميع أهل العلم واإلميان َل يقل قائل منهم بأن . هذه واحدة. هذا باطل بإمجاع أهل العلم واإلميان: أصاًل، ملاذا؟ قال
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

فإن اهلل قد وسع ُكرسيه السماوات : ُمقتضى أنه يف السما  أن السما  ُتظله أو تُقله، ما قال أحدر بذلك، َل؟ قال
واألرض، إذا كان اهلل تعاىل قد وسع ُكرسيه السماوات واألرض، ومُيسك السماوات واألرض أن تزوال، ومُيسك السما  أن 

َماُ  َواأَلْرُض بَِأْمرِهِ }تقع على األرض إال بإذنه،  صوص؟ تدل عالم تدل هذه الن [12: الروم] {َوِمْن آيَاتِِه َأن تَ ُقوَم السَّ
، ال مُيكن أن حتويه أو تُقله أو ُتظله، وقد جا  يف وتعاىل سبحانهعلى أن السماوات واألرض ذرة بالنسبة إىل الرب 

فكيف يتوهم ُمتوهم هذا [ ما السماوات السبع، واألرضون السبع يف كف الرمحن إالكخردلة يف كف أحدكم: ]احلديث
أنه حق على حقيقته وأن  اهلل عليه وسلم صلىا أخرب اهلل به أو أخرب به نبيه املعىن الفاسد؟ إذن علينا أن نعتقد بأن م

 .نصون إثبات احلقيقة من الظنون الكاذبة واألوهام الفاسدة
راد بقوله

ُ
َما ِ ]: وقد تقدم معنا أن امل  :أن هلا توجيهان[ يف السَّ

رب، التناوب بني ُحروف امجر، فمعىن ، وهذا سائغ يف لغة الععلى: بمعني[ في]أن : أن نقول: التوجيه اْلول
 : قوله

َما ِ } َناَها بِأَْيدٍ }على السما ، وعلى هذا فالسما  ها هنا هي املبنية، السبع الطباق، : أي {يف السَّ َماَ  بَ نَ ي ْ  {َوالسَّ
ونظري هذا يف كتاب اهلل كثري قال  السبع الطباق، السماوات املبنية،: فاملقصود إذن بالسما [ على]ب  [ يف]فإذا فسرنا 

فَاْمُشوا يف }على ُجذوع النخل، : أي{ َوألَصلِّبَ نَُّكْم يف ُجُذوِع النَّْخلِ }يعين على األرض،  {َفِسريُوْا يف اأَلْرضِ }: تعاىل
 .على مراكبها: أي {َمَناِكِبَها

نبغي أن تكون السما  مبعىن العلو، ، لكن حينئٍذ يعلى وجهها للظرفية[ في]أن : أن نقول: التوجيه الثاني
َما ِ }فيكون معىن  ن يف السَّ طلق، ليس فوقه !يعين أأمنتم من يف جهة الُعلو؟{أَأَِمنُتم مَّ

ُ
، وال شك أن اهلل تعاىل يف الُعلو امل

 .شي ، فبذلك يزول هذا الوهم
 

يَماُن بِأَنَُّه َقرِيب  ِمْن َخْلِقهِ  :َوَقْد َدَخَل ِفي َذِلكَ  :-رحمه اهلل- ؤلفقال الم َكَما قاَل ُسْبَحانَُه ،  اْْلِ
ِبي َلَعلَُّهْم  َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي فَِإنِّي َقرِيب  ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع إَذا َدَعاِن فَ ْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْليُ ْؤِمُنوا}: َوتَ َعاَلى

 [ .681: البقرة] {يَ ْرُشُدونَ 
 .[ِإنَّ الَِّذي َتْدُعونَُه، َأقْ َرُب ِإَلى َأَحدُِكْم ِمْن ُعُنِق رَاِحَلِتهِ ]: َل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َوقا

ِه َوفَ ْوِقيَِّتهِ  فَِإنَُّه ُسْبَحانَُه لَْيَس َكِمْثِلِه  ؛َوَما ذُِكَر ِفي اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة، ِمْن قُ ْرِبِه َوَمِعيَِّته، َل يُ َناِفي َما َنْذُكُر ِمْن ُعُلوِّ
هِ  ِه، َقرِيب  ِفي ُعُلوِّ  .َشْيء  ِفي َجِميِع نُ ُعوتِِه، َوُهَو َعِليٌّ ِفي ُدنُ وِّ

قريب من وتعاىل  سبحانهال تتناىف أيًضا مع ُعلوه، فإنه وتعاىل  سبحانهأضاف الشيخ ها هنا أن صفة الُقرب له 
مرة مع أصحابه فصعدوا شرفًا فضجوا بالتكبري  اهلل عليه وسلم صلىأيًضا، وقد كان النيب خلقه بسمعه وبصره ومبالئكته 

يعين أبقوا على أنفسكم وال تُعنتوا أنفسكم، [ يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم: ]اهلل عليه وسلم صلىوالدعا ، فقال هلم 
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ليس [ الذي تدعونه أقرب إىل أحدكم من ُعنق راحلتهفإنكم ال تدعون أصم وال غائب، وإمنا تدعون مسيًعا بصريًا، إن ]
املقصود أن اهلل سبحانه بني راكب الراحلة وُعنق الراحلة فتعاىل سبحانه، هو سبحانه فوق مساواته، لكنه قريب بسمعه 

 .وبصره وعلمه ومبالئكته
َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ }: اهلل تعاىلفأنزل [ أقريب ربنا فنُناجيه أم بعيد فنُناديه: ]يا رسول اهلل: وسألوه مرة فقالوا

اِع ِإَذا َدَعاِن فَ ْلَيْسَتِجيُبوْا ِل َوْليُ ْؤِمُنوْا ِب َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدونَ  إذن ال حاجة أن  [811: البقرة] {فَِإينِّ َقرِيبر أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ
 يسمع دبيب النملة السودا  على الصخرة الصما  يف الليلة يصرخ اإلنسان بالدعا  ظًنا منه أنه ُيسمع اهلل، فاهلل تعاىل

 {اْدُعوْا رَبَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيةً }ومسعه،  [3: مرمي] {ِإْذ نَاَدى رَبَُّه ِنَداً  َخِفيًّا}الظلما ، وحكى اهلل عن بعض أنبيائه 
 .فاهلل تعاىل ال ختفى عليه خافية [22: األعراف]

هذا املبحث بأن مجيع ما ذُكر يف الكتاب والسنة من إثبات الُقرب وإثبات املعية ال  -رمحه اهلل-ُث ختم الشيخ 
إذ أعىي : يُنايف ما ذُكر من إثبات العلو والفوقية ال تنايف بينهما، فاهلل تعاىل ليس كمثله شي ، يعين كأمنا الشيخ يقول

يف مجيع نُعوته، فهو سبحانه عليِّ من  {ِمْثِلِه َشْي ر لَْيَس كَ }فهمك وَل يتسع عقلك للجمع بني هذا وهذا فتذكر أن اهلل 
 .ُدنوه، قريب يف ُعلوه

 .، وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبهوالحمد هلل رب العالمين
 .واهلل أعلم

 


