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

 

(4) 
 هو العلي األعلىاهلل 

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛ 
فهاا ا كباااب اهلل ماان أولااه إلااى آرااله، وسااهلل  رسااوله صاالى اهلل عليااه وساالم ماان أولهااا إلااى  :وإذا كاااك كاا ل )) قااار رهمااه اهلل

وتعاالى  آرلها، ثم عام  كالم الصحاب  والبابعين، ثم كالم سائل األئم  مملوء بما هو إما نص وإماا اااهل فاي أك اهلل سابحانه
ِإلَْياِه }: مثال قولاه تعاالى ،ش، وأناه فاوق الااماءفوق كل شيء، وعليٌّ على كال شايء، وأناه فاوق العال  وهو، هو العلي األعلى

َأَأِمهللاُبم مَّان ِفاي }[ 55:آر عمالاك]{ ِإنِّي ُمبَاَوفِّيَ  َورَاِفعُاَ  ِإلَايَّ }، [01:فاطل]{ َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَاْلفَاُعه
َذا ِهااَي  ِاااَب ِبُكااُم اأْلَْرَإ فَااِِ ْْ ، [01ااا01:الملاا ]{ َأْم َأِمهللااُبم مَّان ِفااي الاَّااَماِء َأك يُاْلِسااَل َعلَااْيُكْم َهاِصااب اِ • َتُمااوُر الاَّاَماِء َأك َي

ُُ اْلَمالِئَكاُ  َوالاُلوُإ ِإلَْياهِ }، [051:الهللاااء]{ َبل رَّفَاَعُه اللَّاُه ِإلَْياهِ } يُاَدباُِّل اأْلَْماَل ِماَن الاَّاَماِء ِإلَاى اأْلَْرِإ } ،[4:المعااُر]{ تَاْعاُل
ُُ ِإلَْيهِ  ثُمَّ  اُفوَك رَباَُّهم مِّن فَاْوِقِهمْ }، [5:الاجدة]{ يَاْعُل َْ ، فاي ساب  [3:ياون ]{ ثُمَّ اْسبَاَوى َعَلى اْلَعْلشِ }، [51:الهللحل]{ َي

ا لََّعلِّي َأبْاُلُغ اأْلَْسَباَب }، [5:طه]{ اللَّْهَمُن َعَلى اْلَعْلِش اْسبَاَوى}مواضع،  ِِ فَاَططَِّلَع َأْسا• يَا َهاَماُك اْبِن ِلي َصْله  َباَب الاَّاَمَوا
{ ُمهللَاااازَّرِّ مِّااان رَّبِّااا َ }، [44:فصااال ]{ تهللزِيااالِّ مِّاااْن َهِكااايم  َهِمياااد  }، [31اااا31:غاااافل]{ ِإلَاااى ِإلَاااِه ُموَساااى َوِإنِّاااي أَلَاهللُاااُه َكاِذب اااا

 .إلى أمثار ذل  مما ال يكاد يحصى إال بكلف [. 004:األنعام]
 [:العلوتواتل أدل  الاهلل  على إثباِ صف  ]

مثل قص  معلُا رسور اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلى ربه، ونازور المالئكا  . وفي األهاديث الصحاإ والحااك ما ال يحصى
باللياال والهللهااار، فيْااُل الاا ين باااتوا فاايكم إلااى ربهاام [ فاايكم]ماان عهللااد اهلل وصااعودها إليااه، وقااور المالئكاا  الاا ين يبعاااقبوك 

أال تااطمهللوني وأنااا أمااين ماان فااي الاااماء يااطتيهللي رباال الاااماء »: ح فااي هااديث الْااواُروفااي الصااحي. فياااطلهم وهااو أعلاام بهاام
 .«صباه ا ومااء  

ربهللاا اهلل الا   فاي الااماء تاادك اسام ، أمالك فاي الااماء واألرإ، كماا »: وفي هديث اللقي  الا   رواه أباو داود وغياله
، أناا  رب الطيبااين، أناازر رهماا  ماان رهمباا ، رهمباا  فااي الاااماء، اجعاال رهمباا  فااي األرإ، اغفاال لهللااا هوبهللااا ورطايانااا

ربهللاا : إذا اشابكى أهاد ماهللكم، أو اشابكى أ، لاه، فلياال»: قاار صالى اهلل علياه وسالم. «وشفاء  من شفائ  على ها ا الوجاع
والعالش فااوق ذلاا ، واهلل فااوق علشااه، وهااو يعلاام مااا أناابم »: وقولااه فااي هااديث األوعااار. وذكااله« ... اهلل الا   فااي الاااماء

وه ا الحديث مع أنه قاد رواه أهال الااهللن كاطبي داود، وابان ماجاه، والبلما  ، وغيالهم، فهاو مالو  .]واه أبو داودر . «عليه
الا   « البوهياد»من طلياين مشهورين، فالادإ في أهدهما ال يادإ في اآلرل، وقد رواه إمام األئم  ابن رزيم  فاي كبااب 

وقولاه فاي الحاديث الصاحيح . موصاوال  إلاى الهللباي صالى اهلل علياه وسالماشبلط فيه أنه ال يحبج فيه إال بماا نالاه العادر عان 
وقولاه فاي . «أعباهاا، فِنهاا منمهللا »: قاار. أنا  رساور اهلل: قالا « من أنا؟»: قار. في الاماء: قال « أين اهلل؟»: للجاري 

وقولاه . «  غضابيإك اهلل لما رلق الْلق كبب في كباب موضوع عهللده فاوق العالش، إك رهمباي سابا»: الحديث الصحيح
 .إسهللاده على شلط الصحيحين «هبى يعُل بها إلى الاماء البي فيها اهلل»: في هديث قبض اللوإ
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 :وقور عبد اهلل بن رواه  رضي اهلل عهلله ال   أنشده الهللبيَّ صلى اهلل عليه وسلم وأقله عليه
ُِ بطك وعَد اهلل هق  وأكَّ الهللار مثوى الكافليهللا... شهد

 وفوق العلش رب العالميهللا... اء طاف  وأك العلش فوق الم
 وقور أمي  بن أبي الصل  الثافي ال   أنشد للهللبي صلى اهلل عليه وسلم هو وغيله من شعله فاسبحاهلله،

 :«آمن شعله وكفل قلبه»: وقار
 ربهللا في الاماء أماى كبيلا... مجدوا اهلل فهو للمجد أهل

 سليلا وسوى فوق الاماء... بالبهللا األعلى ال   سبق الهللاك
 يلى دونه المالئك  صورا... شلجع ا ما يهللاله بصل العين

: ، وقولاه«إك اهلل هياي كاليم؛ ياابحيي مان عباده إذا رفاع إلياه يدياه أك يالدهم صافل ا»: وقوله في الحديث ال   في الاهللن]
واتلاِ اللفظيا  والمعهللويا ، إلى أمثار ذل  مما ال يحصيه إال اهلل، مما هو أبلغ المب« ..يارب يا رب: يمد يديه إلى الاماء»

أك اللساور صالى اهلل علياه وسالم المبلِّاغ عان اهلل ألااى إلاى أمباه المادعوين : الضالوري  البي تورث علم ا يايهللي ا من أبلغ العلوم
أك اهلل سااابحانه فاااوق العااالش، وأناااه فاااوق الااااماء، كماااا فطااال اهلل علاااى ذلااا  جمياااع األمااام عااالبهم وعجمهااام، فاااي الجاهليااا  

 . من اجبالبه الشياطين عن فطلتهاإلسالم، إال
  ...((ثم عن الالب في ذل  من األقوار ما لو جمع لبلغ مئاِ، أو ألوف ا

علوو اات : ثالثة أنووا  وعلو اهلل . فإن السلف أطبقوا على إثبات علو اهلل. ا يظهر الفرق بني طريقة السلف وطريقة اخللفذوهب
لكووع علووى . ألن علووو الاووفات يعوو ع علووو القووعل والقهوور. اات وعلووو اووفات علووو: وإن شوو ق رووع نوعووان. وعلووو رووعل وعلووو رهوور

. فهوذا   ياوا   فيون مسولم. روع بلتوق التايوة ل الك وا  اوفات عوال علو الاوفات اروراب بون أن اوفات الور  . التقسيم الثالثي
روع رهور  علوو القهور ي ون أن اهلل  .لون ارثوع األعلوى بلتق التاية ل الك ا  وأنن    ميكع أن ياا   مسلم أن افات اهلل 

وإمنوا . فيون مسولم وهذا أمر   ميكع أن ياوا  [81: األن ام]{ اخْلَِبيُ  اْلَِْكيمُ  َوُهوَ  ِعَباِبهِ  فَوْوقَ  اْلَقاِهرُ  َوُهوَ } مجيع عبابه ك ا را  
بذاتون فووق واواتون مسوتو علوى عرشون بوا ع  فأهوع السواة واا اعوة ي تقوعون أن اهلل . ورع اخلالف بني أهع القبلوة ل علوو الوذات

هبذا الوضوح وهذه الاراحة كع سون ي تقوع بوأن . وليس فين شيء مع خلقن وليس ل خلقن شيء مان -ي ن مافاع  –مع خلقن 
ل لو فوا. اء يليو  الاللون وأنون   ميكوع أن ي لووه شويء سوب انن بوع هوو ال لوي األعلوىو فوق الكون وأنن مسوتو علوى عرشون اسوت اهلل 

ورع ب  على الك أنووا  األبلوة الكتوا  . هو ال لي األعلى ارت ا . عاع أهع الساة واا اعة افة ااتية   ميكع أن تفالق اهلل 
 . والساة وال قع والفطرة واإلمجا 

ة يكووون بووذكر ال لووو فتووال . فك ووا و ووتم في ووا تووال العووين لتوون اهلل تاوعووق ليووات الكتووا  والسوواة تاوعووو ا ع يبووو ا أمااا الكباااب والاااهلل 
 اْلَ لِوي   َوُهووَ }(( 9: الرعوع){ َعواِمُ اْلَتْيوِ  َوالَعوَهاَبِة اْلَكبِوُي اْلُ تَوَ وا ِ } ( 8: األعلوى){ َسبِِّح اْسوَم َلبِّوَك اأْلَْعلَوى}  ارحيو ا كقولن 

َوُهوووَو } ( 25: الا وووع){ ََيَوواُفوَن َلبَوُهوووْم ِمووْع فَووووْوِرِهْم َويَوْفَ لُوووَن َمووا يوُوووْ َمُرونَ  }وتوووالة تكووون بوووذكر الفوريووة (. [522: البقوورة]{ اْلَ ِظوويمُ 
 وتوالة تكوون بوذكر او وب األشوياء إليون. و  شوك أن الفوريوة توع  علوى ال لوو( 81: األن ام){ اْلَقاِهُر فَوْوَق ِعَباِبِه َوُهَو اْلَِْكيُم اخْلَِبيُ 
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

و  شوووك أن ( 85: فووواطر){ إِلَْيوووِن َيْاوووَ ُع اْلَكلِوووُم الطَيِّوووُ  َواْلَ َ وووُع الَاووواِلُح يَوْرفَو ُووونُ } ( 4: ار وووالا){ َوالووور وُح إِلَْيوووِن تَوْ ووورُُا اْلَ اَلِ َكوووُة } 
لَووُن ُلوُح رُووْع نَواَ } ( 891: العوو راء){ نوَووَاَ  بِووِن الوور وُح اأْلَِموونُي } وتووالة تكووون بووذكر نوواو  األشووياء ماوون . الاوو وب   يكووون إ  إل أعلووى

ألن  ؛فاوواو  األشووياء ماوون بليووع علووى علوووه( 855: الا وووع){ اْلُقووُعِ  ِمووْع َلبِّووَك بِوواْلَْ ِّ لُِيثَبِّووَق الَووِذيَع لَماُوووا َوُهووع م َوُبْعووَرم لِْلُ ْسووِلِ نيَ 
{ بَوْع َلفَوَ وُن اللَوُن إِلَْيونِ  }سوى توالة تكوون بت بوي الرفوعل والرفوع   يكوون إ  ألعلوى كقولون عوع عي. الااو    يكون إ  مع أعلى ألسوفع

فووالرفع   يكووون إ  ألعلووىل و  (. 85: فوواطر){ إِلَْيووِن َيْاووَ ُع اْلَكلِووُم الطَيِّووُ  َواْلَ َ ووُع الَاوواِلُح يَوْرفَو ُوونُ }  وكقولوون ( 821: الاسووواء)
أَأَِمْاووُتْم }لافسوون بأنوون ل السوو اء  سوواة واووفن ومووع تاووو  ب لووة الكتووا  وال. ل ال لووو يفهووم ال ووره ماهووا إ  هووذا ار وو  أن اهلل 

ََ فَوِإَاا ِهوَي َوُوولُ  توع  علوى الظرفيوة " ل"إاا اعتربنوا . وم ااهوا أ  علوى السو اء( 81: ارلوك){ َمْع ِل الَسَ اِء أَْن ََيِْسَف ِبُكوُم اأْلَْل
أن  اولوو رلاو. ي ون أأماوتم موع ل ال لوو ألن كوع موا عوالا فهوو وواا{ أَأَِمْاوُتْم َموْع ِل الَسوَ اءِ }ف يا ذ نقو  أن ارراب بالسو اء ال لوو 

مب و  علوى وليسوق يرفيوةل ولويس هوذا توأويال  بوع ل لتوة " ل"الس اء هي الس اء ارباية أ  السقف فإنن يت وني أن نقوو  حيا وذ أن 
( 82: ارلوك){ َااِكِبَهوا وَُكلُووا ِموْع لِْ رِوِن َوإِلَْيوِن الا ُعوولُ فَاْمُعووا ِل مَ } مب   على كقولن موثال  " ل"ال ر  أن تتااو  حروف اار فتأيت 

ي وون ( 18: طوون){ َوأَلَُاوولِّبَوَاُكْم ِل ُذووُذوِ  الَاْ ووِع } وكووذلك رووو  فرعووون . ي وون علووى مااكبهووال ولوويس ارووراب أن يسووي وا ل األَل
فهووذا مووع . ل اللتووة مب وو  علووى" ل" إان تووأيت. يس هووذااف ذووذو  الا ووعل لووألنوون   ميكووع أن يووعخع ل أذووو  ؛علووى ذووذو  الا ووع

ففوي . ألن اسوتوم ل لتوة ال ور  مبو  علوى واسوتقر ؛ومع تاو  أبلة الكتا  والساة أيضو ا على اكر ال لو اكر ا ستواء. تاو  األبلة
فهوذا أيضوو ا موع ب  وع . أتق هبوذا اللفو  كلها [2: طن]{ اْستَوَوم اْلَ ْرشِ  َعَلى الَرْتَعُ }ول موضع يقو  { مث استوم}ستة مواضع 
ال لووو ورووع اكوور أحابيثووو ا كثووية عامتهووا اوو يح ماهووا حووعي  ب لووة الكتووا  والسوواة علووى إثبووات  هووذه مجلووة مووع أنوووا . إثبووات ال لووو

( موع ل السو اء نوا أمونيأو )وهوو متفو  عليون والعواهع ماون رولون " أ  توأماو  وأنوا أموني موع ل السو اء"ااالية وماها حوعي  اخلووالا 
واسووتع  يووعي  الرريوة وشووين اإلسوووالم يوذكره كثووي ا وكثووي موع ا ووعثني يضوو فن وشوين اإلسووالم حيت لوون ولواه أبووو باووب . ي ون اهلل 

ربهللا اهلل ال   في الاماء تادك اسم ، أملك في الاماء واألرإ، كماا رهمبا  فاي الااماء، اجعال رهمبا  فاي األرإ، )
والعوواهع رولوون ( يانااا، أناا  رب الطيبااين، أناازر رهماا  ماان رهمباا ، وشاافاء  ماان شاافائ  علااى هاا ا الوجااعاغفاال لهللااا هوبهللااا ورطا

كثووي مووع ارواضووع ل كتبوون وكأنوون لتوون اهلل يوورم أنوون ياووح مب  ووو  ل  وشووين اإلسووالم اسووتع  بوون ل الواسووطية و  (الاا   فااي الاااماء)
ك ابع القيم اْلعي  مع لواية ابع عبا  وض فن مع لواية أه هريرة ك وا اكور الو وا ح. تع  يعي  األوعا  ارعهولواس. طررن

والعالش فاوق ذلا  واهلل فاوق علشاه وهاو يعلام مااا )هع رولون اب حوعي  األوعوا  ارعوهول والعول فوك األرفوا  علوى سواع أه باو 
إن اهلل روا خلو  اخللو  كتو  ل  )  بون حوعي  عم أنن ا يح لواه مسلم وكذلك أيضو ا مموا يسوتو وأما حعي  ااالية ف  ل (أنبم عليه

ذاء أيضو ا ل راة عبع اهلل بوع لواحوة الوض تضو ف وإمنوا  واكر ال روا. فهذا يع  على علوه ( كتا  موضو  عاعه فوق ال رش
ضوبق وكوان علوى فوَر او تها أن عبوع اهلل بوع لواحوة وتء ذاليتون فت. لواها العين مع بوا  ا سوت اا  وإ  فوإن سواعها ضو يف

ففيهوا نكوالة ل متاهوا وضو ف ل سواعها ويتون .  وذتن ورا أنكر الك رالق اررأ القرلن فأنعع هذه األبيات ليومهها أنن يقورأ القورلن
روا   فضو يف لكوع اْلوعي  ل مسولم فوإن الاو  ( لموع شو ره وكفور رلبون)وأما حعي  أمية بوع الاولق فأموا لفو  . عاها ما تقعم

هيونل ي ون يسوتايعهل : هيونل فأنعوعتن بيتوو ا فقوا : ن ومل روا : ك مع ش ر أمية بع أه الالق شي وو ا  رلوقللعريع بع السويع هع م 
وأيضوا . ول لوايوة عاوع مسولم فلقوع كواب يسولم ل شو ره. إن كواب ليسولم: هينل حىت أنعوعتن ما وة بيوقل فقوا : مث أنععتن بيتو ال فقا 
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فكوع الوك يوا كورام يوع  . وإمنوا يكوون الرفوع ألعلوى" ع يعيون إليون أن يربمهوا اوفر اإن اهلل حيي كرمي يسوت ي موع عبوعه إاا لفو"حعي  
ل ال لوو  فقالئ القرلن والسواة  بوع أن يفهوم أن اهلل . على توافر ب لة الكتا  والساة وتاوعها مع أوذن كثية على إثبات ال لو

كماا فطال اهلل علاى ذلا  جمياع األمام عالبهم وعجمهام ): أشال العين لعليع لخر وهو بليع الفطرة روا . وأن يثبق علو الذات
بالف ووع شوو و  األَل كافووة يووعلكون وورووع ل رلوووهبم أن اإللوون  (الشااياطين عاان فطااِل ماإلساااالم إال ماان اجبااالبهو فااي الجاهلياا  

ى هووذا و  أبل  م مفطووولون علوبكووع بون ل. حووىت البهوا م يقووا  أاوا إاا ضووربق لف وق طرفهووا للسو اء. ار بووب إمنوا يكووون ل السو اء
. هع العين سيذكر راة أه ار ايل أم  ل راتن مع اهل ذا  حيا ا حضر جملسو ا أله ار ايلل را  ااوين مقورل ا كوان اهلل و  شويء

وهو اآلن علوى موا كوان عليون ي وَر مبوااا  ي وَر بافوي الاوفات : مث ألبف را ال  . وهي مجلة ا ي ة فاهلل ت ال أو    ربلن شيء
ففهم أبو ذ فور اهل وذا  مورابه  أن يقو  أنن م يطرأ شيء على اهلل ب ع أن كانل ي ن م يستوِ  يع لية الض ماها ا ستواءل ي ن ير الف

يا إمام بعاا مع اكر ال لو وا ستواء وأخربنا عع هذه الضرولة الض جيعها أحعنا ل رلبونل موا روا  عوالف روا يوا اهلل إ  وذوع : ورا 
م حيور ذوابوو ا وم يسوتطع . ف  ع ااووين يلطوم لأسون ويقوو  حوي  اهل وذا !! لة بطل  ال لو و  يلتفق مياة و  يسرة ل رلبن ضرو 

حيا وا يست ضور اإلنسوان اكور لبون أو يوععو لبونل أيوع يسوافر رلبون  مياوة . وهذا أمر جتعونن ل رلوبكم يرعاكم اهلل. بفع بليع الفطرة
 . هذا أمر فطر  فلهذا استع  بعليع الفطرة. تلقا يو ال حيس بأن لبن فورن يسرة أمام حتق  يسافر ألعلى
ثام لاي  فاي كبااب ، ثام عان الاالب فاي ذلا  مان األقاوار ماا لاو جماع لبلاغ مئاين أو ألوفاا ))مث استع  باوو  لابوع موع األبلوة 

والباابعين، وال عان أئما  الادين ا  اهلل، وال في سهلل  رسور صلى اهلل عليه وسلم، وال عن أهد مان سالب األما  ال مان الصاحاب 
إك اهلل لاي  : ولام ياال أهاد ماهللهم قا  .ال ين أدركوا زمن األهواء واالربالف ا هلف واهد يْالب ذل ، ال نص ا وال ااهل ا

 ((في كل مكاك، وال أك جميع األمكهلل [ ب اته]في الاماء، وال أنه لي  على العلش، وال أنه 
كاوا : السولف أمج ووا علوى هوذا حوىت روا  األو اعوي. فاإلمجوا  بليوع برأسون. إان هذا بليع اإلمجا  وسيذكر  حقو ا مع أبلوة اإلمجوا  

وراهلا ب ع يهوول ذهوم ك وا سويذكر العوين . فوق عرشن ون مع مبا ذاءت بن الساة مع الافات نقو  التاب ون متوافرون إن اهلل 
ذكال الادليل بقي أن نبني اآلن ال قوعل و رة طا  والساة اإلمجووا  والفتلكا العين مع األبلة الوذوبية وهي رغي ن ب ع أن ف.   حقو ا
ا وهو أنن العدمي كلهوم روع .   ي ثر عع أحع مع الا ابة و  التاب ني و  تاب يهم بإحسان حرف واحع ل التأويوع والت ريوف أبوع 

ومووا ابعووي ل الووك فووااوا  عاوون مبسوووت ل . السوولف تووأويال  أو حتريفووو امووع فلووم حيفوو  عووع أحووع . مووع هووذه العووا بة بوورأهم اهلل 
فلوم حيفو  عوع أحوع موع السولف . موع الت ريفوات أو ياسوبواا لكاهوا   تثبوق ي وع اهلل رع يععي شيء مع اروععني شوي ا. اض نمو 

كيوف الوك  ال قوع يقطوع بوأن اهلل . أن ال قوع أيضوو ا يوا كورام ب  علوى إثبوات علوو اهللأروو  . شي و ا مع التأويع الذ  ابعواه ارتوأخرون
  ميكووع أن يقووو  ال قووع أن اإللوون ار بوووب يتاووف بووالاق . هكووذا يقطووع ال قووع. ن يواووف بالك ووا أوأن اإللوون ار بوووب يابتووي   .

 بووب مسوت   لواوف الك وا  وهوو ال لوو وماواه عوع ضوعه وبالتايل فوإن اإللون ار. وال قع أيضو ا يقطع بأن ال لو ك ا ل والسفع نق 
فك ا أن ال لو ي وع ل نظور اآلبميوني نوو  موع الك وا  بوأن يكوون . مع وذن لخر واه  الك ا  أول بالك ا . وهو واف الاق 

الوع  ت اخل وس كلهوا فهوذه أنووا  . اإلنسان يت ذ مثال  ارواضع ارعرفة وارطلة واررتف وة وريوي الوك فواهو  الك وا  أول بالك وا 
مث إن العووين لتوون اهلل رووا أثبووق هووذه األبلووة الوذوبيووة ونفووى األبلووة ال عميووة أن يكووون أحووع مووع . توووافرت علووى إثبووات علووو اهلل 
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إك اهلل لاي  فاي الااماء، : ولام ياال أهاد ماهللهم قا ))السلف أو  شي و ا مما أثبوق الور  لافسون بورأهم موع ارقوا ت الباطلوة فقوا  
وال إناه ال دارال العاالم ، وال إك جمياع األمكهللا  بالهللااب  إلياه ساواء، فاي كال مكااك[ ب اتاه]لي  على العلش، وال أنه  وال أنه

وال إنه ال تجوز اإلشارة الحاي  إليه باألصابع ونحوها؛ بل قد ثبا  فاي الصاحيح ، وال إنه ال مبص وال مهللفصل ، وال رارجه
فااي أعظاام مجمااع هضااله ، ليااه وساالم لمااا رطااب رطببااه العظيماا  يااوم علفاااِعاان جااابل باان عبااد اهلل أك الهللبااي صاالى اهلل ع
فيلفع إصبعه إلى الاماء ثام يهللكبهاا إلايهم ويااور . فياولوك نعم(( أال هل بلغ ؟))اللسور صلى اهلل عليه وسلم جعل ياور 

  .((. غيل ملة وأمثار ذل  كثيلة(( اللهم اشهد))
 –حوع مواهم روا أل هوذا البوا  وحكاهوا وهوي مقوا ت ااه يوة وأضوراهبم فقوا  وم يقوع  إان بني العين لتن اهلل ارقا ت الباطلوة

هااا ه الماالااا  ياولهاااا الهللفااااة مااان الجهميااا  والمعبزلااا  . أك اهلل لاااي  فاااي الااااماء، وال أناااه لاااي  علاااى العااالش –ي ووون السووولف 
لوون موا رالون و نون لويس علوى ال ورش بوع يقإسولف ليس ل الس اء ويقولون لويس ل السو اء وم يقوع ال يقولون أن اهلل . واألشاعلة

ااه يوووة أوا لهوووم حلوليوووة . أيضوووو ا موووع ارقوووا ت البوووا رة الوووض روووا  هبوووا حلوليوووة ااه يوووة أنووون ااتووون ل كوووع مكوووان. نووون علوووى ال ووورشأاهلل و 
أحيانوو ا ك وع يقوو  لباوا  ن األمكاة إلين سواء ك ا رع تسو  ونأكيف  أوا لهم كانوا يقولون أن اهلل ل كع مكان و . وأواخرهم ععمية
أمووا ااتوون سوب انن فووال جيووو  أن يقووا  أنوون ل كووع مكووانل هووذا ي وون اعتقوواب . ب ل وون ل كووع مكووان. ت ووال اهلل عووع الووك. ل كوع مكووان

مث إن متوأخريهم اوالوا يافوون كوع شويء ويقولوون   باخووع . فووق واواتون مسوو علوى عرشون واهلل . اْللوو  وأنون ل مجيوع األمكاوة
ومجلوة موع ...  و  خالذن و  أمام و  خلف و  ميني و  اما  و  فوق و  حتوق و  يايوع و  جمانو  و  يواا  و  و  و  ال ام
لوو رلوتم   باخوع ال وام و  خالذون و  أموام و  . حىت ريع لوو أليوع أن يفسور ال وعم بعويء موا فسور بأوضوح موع هوذه اا وع. الافي

هوذا ي ون با ضوطرال ال وعم أن لويس مث إلون وهوذا مو باه .   فوق و  حتق و  يايع و  جمانو  و  يواا خلف و  ميني و  اما  و 
ويبلووهب هبووم اْلووا  ألن يقولووون   جيووو  أن يعووال إليوون حسيووو ا وأن مووع أشووال  .مبصاال وال مهللفصاالوهووي عبووالة يقولواووا لوويس . ل الوارووع

َياطو  ( وأنتم تسوألون عون )ل أعظم مورف وبني يعين ما ة ألف أو يايعون را   أليس الا  . سب ان اهلل. إلين كسرت إاب ن
يلفااع  –ف ووا أنووتم رووا لون  رووالوا نعووهع أنووك بلتووق لسووا ت لبووك وأبيووق الووذ  عليووكل فيقووو  اللهووم اشووهع )أهوع اا ووع يوووم عرفووة 
إل موع يعوي  اللهومل ياواذي لبون ويعوهعه ( شوهعوياكق هبا على الاا  ثالثو ا اللهم اشهع اللهم اشوهع اللهوم ا إصبعه إلى الاماء

وموع الوك هو  ء اْل قوى يقولوون   جتوو  اإلشوالة اْلسوية وأن موع ف وع الوك يقطوع أو يكسور . على الاا  أنن رع بلوهب لسوا ت لبون
 . إاب ن
العبااراِ ونحوهاا  فِك كاك الحق فيما ياوله هانالء الااالبوك الهللاافوك للصافاِ الثاببا  فاي كبااب اهلل وساهلل  رساوله مان ها ه))

دوك ما يفهم من الكباب والاهلل  إما نص ا وإما ااهل ا، فكيب يجوز على اهلل، ثام علاى رساوله صالى اهلل علياه وسالم ثام علاى 
ريل األم  أنهم يبكلموك دائم ا بما هو نص أو ااهل فاي راالف الحاق الا   يجاب اعباااده وال يبوهاوك باه قا ، وال يادلوك 

، هباااى يجااايء أنبااااط الفااالك والااالوم وفااالو، اليهاااود والهللصاااارى والفالساااف ، يبيهللاااوك ل مااا  العايااادة علياااه ال نص اااا وال اااااهل ا
لاائن كاااك مااا ياولااه هاانالء المبكلمااوك المبكلفااوك هااو .الصااحيح  البااي يجااب علااى كاال مكلااب، أو كاال فاضاال أك يعبااادها

بمابضااى قياااك عاااولهم مااا در عليااه االعبااااد الواجااب، وهاام مااع ذلاا  ُأهيلااوا فااي معلفبااه علااى مجاالد عاااولهم، وأك ياادفعوا 
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

الكباب والاهلل  نص ا أو ااهل ا، لااد كااك تالك الهللااك باال كبااب وال ساهلل  أهادى لهام وأنفاع علاى ها ا البااديل، بال كااك وجاود 
  .((الكباب والاهلل  ضلر ا محض ا في أصل الدين

ن علوى عرشون حقوو ا إان لقوع   واسوتوا علوو اهلل هذه لوا م فاسوعة تلوام علوى هوذال ي ون إن كوان موا يقولون هو  ء ارتوأخرون موع نفوي 
م يبوني اْلو  لةموة وهوذه لووا م   ميكوع أن يلتوام هبوا مو مع بواهلل  كان الكتا  والساة يوع ن علوى خوالف اْلو  ولقوع كوان الاو  

رون ومالسووا فيون أن تع ن علوى خوالف اْلو ل لكوع هوذا الواعم الوذ   ع ون هو  ء ارتوأخ حاشا كتا  اهلل وساة لسولن . ولسولن
فيقوووو  األتبوووا  موووااا نقوووو   اروووراب بكوووذا كوووذا ويلقاوووون هوووذه " احوووذلوا إيووواكم هوووذا يووو ب  لكوووذا وهوووذا يووو ب  للت سووويم"إلهابوووو ا فكريوووو ا 

إان لقع كان ترا الاوا  بوال كتوا  وسواة أهوعم وألحومل موا انتف ووا بالكتوا  والسواة إاا كوان الكتوا  والسواة   . الكل ات واا ع
فهوذا ل .  ووا ل اللوبسقكان توركهم بوال كتوا  و  سواة خوي هلوم وأفضوع موع أن ي  علق. و ا و  ياهر ا على هذا اْل  اراعومنا نيع 

 . اْلقيقة هو م بم وهو   م ما يععين ه  ء ارتكل ون
ا توووافرت هووذه األمووول إا .العلاام والصاادق والبياااك والهللصااح: أسااباب قبااور الْباال تلجااع إلااى أمااور أربعاا واعل وووا يرعوواكم اهلل أن 

كيوف  أنوق   تقبوع خورب ا موع األخبوال إ  أن يكوون ار ورب بون عاروو ا فوإن كوان . وذ  ربو  اخلرب وإاا اختلق فإن اخلورب عرضوة للورب
موع  لمبوا كوان عاروو ا واابروو ا لكوع لويس عاوعه. طي  لمبا كان عارو ا لكان كاا  وليس باابقل حياها   تقبع خربه. ذاهال  م تقبع

أيضوو ا . ت وع أن يكوون روع تلتون الفهاهوة وال وي أن يقوو  خوالف موا ألابالبيان والفاواحة موا ي ور  بون عوع عل ون واوعرن ف يا وذ حي
لمبا است  ع هذه لكع كان عاعه ريش وتلبيس فهو يسووق الكوالم بطريقوة فيهوا تلبويس وإلتوا  وتضوليع لل  اطو  ف ياهوا   يقبوع 

 اوعق رويال  وأحسوع حعيثوو ا وهوو أأعلوم بافسون وبتويه و  موااا دوع  دوع أن اهلل  وكالم لسولن  إاا نظرنا ل كالم اهلل. خربه
  ياطو  عوع . أعلوم الاوا  بربون وأفاو هم رويال   وذوعنا أن نبياوا  يريع ب بابه اليسر و  يريع هبوم ال سور وإاا نظرنوا لكوالم نبيون 

وكوالم نبيون  ف وع هوذه ارسووريات   يبقوى ألحوع ح وة وعوذل ل لب كوالم اهلل . وأفا هم بيانو ا مث هو أناح األمة لةموة. اهلوم
 نتم أعلم باهلل مع لسوولن  أأنوتم أاوعق موع اهلل رويال   أأنوتم أاوعق موع ي وع اا أأنتم أعلم باهلل مع اهلل  أأأفواه يءونقو  هلم مبل
 أأنتم أحسع مع اهلل حعيثو ا أأنتم أفاوح موع لسوو  اهلل     أأنوتم أناوح لةموة موع نبيهوا ميكوع أن يقولووا ن وم أو بلوىل    

 . لامهم ربو  أ  نو  مع أنوا  الت نيف ياها 
 .وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 


