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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل، وفّق اهلل  أخواتي الفاضالت، إليكم

 (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)، وهي تنزل يف مدونة بعض األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا

com.blogspot.tafaregdroos//:http/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهي  -

 (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)موجودة يف شبكة مسلمات قسم 

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن اهلل  -

 ..وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر اهلل

 .ى ب ويرضواهلل املوفق ملا حي

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 هـ5341ألقي يف قاعة امللك فهد مبكة، يوم الثالثاء مجاد أول 

 :عناصر الدرس
 .حاجتنا للعلم عن افهل 

 لماذا يجب علينا أن نعرف افهل؟  -

 .َمن َفِهم الحياة، عرف حاجته الماّسة لمعرفة افهل (1

 افهل عرفت إذا إال استسالم وراءه إيمان هناك يكون أن يمكن ال ألن( 2

 ( لغة وشرعا اإليمانمعنى ) افهل معرفة على معتمد اإلسالم يسبب الذي اإليمان وجود ألن افهل نعرف -

 .(الفطرة كلمةنقاش حول  ) فطرة علىافهل  فطرنا -

 .نقاش حول اإليمان واالستسالم -

 .شرح اسم العلي األعلى المتعال 

 .أدلة ورودها -

 .(العلو)نؤمن باالسم ونؤمن بالصفة  -

 .أنواع ثالثة تشمل العلو صفة -

 لنا فيحصل، ، ويزول التعلق بغيرهقلبنا قبلة فيكون السماء في بذاته عال أنه إيماننا يعني افهل بعلو إيماننا -
 .اتجاهاتنا في السمو
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 مقدمة

 .رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني احلمدهلل
أســباب اتمتمــال ذــول ش ــأس ورــكأس ســبحانه وتعــاو وهــو املســتح ، وهــلس نلتقــي يف هــلا اللقــاء ورــ  رــا أي  لأ لــا أ  يســأ للــا 

يــلعع عليلــا نعمــة وــ  اهلل وذــدس ت رــأيك لــه أ  ذتمــس نتــلا أ ونــل أس ســبحانه وتعــاو شــكأ، يف هــلا البلــد املبــار  فت   ل أنعمــة ت ــ
ملـا هـو أومـن ولـه وهـو الـتعلع  -اإلنسـا املكلـ   ـه  الـل  هـو مبثا ـة العمـخ-ج وـ  دواولـا ض ّ على شلـك،  ـخ  ـأ ونتعلع عله ور  

مســاء اهلل عــل ومــخ يف هــلا أرها، وســواء  ــا  تعلملــا عــ  شاهتــا اتــاج كو رــكأ، وت يشــكأها كت وــ  قــد ّ  عــ  اهلل، فهــلس نعمــة  ــد ّ 
تليــد نشــكأها لجيــن أ  فهــلس نعمــة  ،وــس أ  رــعل يعلملــا عــ  اهلل عــل ومــخ  مـا ورد يف الكتــاب والســلة ،اتمتمـال أو يف ريــ س

 .لحمدس ونشكأسويلتج يف قلو لا ناتج هلس اتمتماعات، ف
 .للمليد، للمليد و  هلس املعأفة وو  ثبات هلس املعأفة يف القلن اسبب  ونسأل اهلل عل ومخ أ  يكو  ركأنا  

 .وجل وصفاتهعز سماء افهل أأهمية الكالم عن يف لقائلا أول وا نتلا أ ك  راء اهلل اليوم ونقضي فيه الساعة األوو ولللك 
 

 لعلم عن اهللل حاجتنا
ة علووات يقيلي ّ ر  نعيش احلياة ونعلع أهنا اختبار وا تالء، فرتة و  اللوا  وسللتهي، وسللتقخ، هلس املعلووات  اللسبة للا و

يف ووهتع هلا رأ   هع اللاس ذوللا يتلاقصو   املوت ويلهبو ، ونعلع أهنع يلقو  ، فهاوجيلم هبا العقخ البشأ نعأفها وذلم هبا 
عظيع، كهنع يلتقلو  و  احلياة اليت  انت فأصة لللراعة كو وقت اللقاء الل  هو مبثا ة احلصد ملا  انوا عليه، يلتقلو  و  عامل 

 .قة بين عالم الغيب وعالم الشهادةالعال :وهذا أكثر شيء فيه خللالغين كو عامل الشهادة، 
أول وا مخ وصفاته مبثا ة اتستعداد للقاء اهلل، ت د أ  تعأف و  هو اهلل و  أمخ أ  تلقاس، مساء اهلل عل و أمبعىن أ  علملا ع  

فالحياة كلها فرصتنا لنجيب على ف على ر ه، ل  جيين على هلا السؤال كت و  عاش يتعأ ّ و  (؟و  ر ك) :سأل يف قبورناسل  
 .(؟بيكو  ن)وستعأف  (؟وا ديلك)، كشا عأفت و  ر ك ستعأف "من ربك" سؤال

تل أ  ات تضيس، امعخ امللهج الل  تأيد أ  تدرسه  ني عيليك، دائم  ت تتوس، ادرس تلجح، )نا يف التعليع ءرض ّ أ لا اور  دائم  
أنت يف الدنيا يف دار امسها دار اختبار، هلس الدار تومد فيها و  أمخ أ  ختترب  ...(جين عليك أ  تقوم  ه و  عمخ شاوا

و  ر ك، وا ديلك، و  ): حمددةسئلة أ عدد أنفاسك كو أ  يأيت اتختبار األخ  فيه ثالثة  ية ملئيةوهلا  اختبارات ملئ
 .ياة و  أمخ أ  تتعلع و  هو اهللش  خ احلع  ف   (نبيك
أنلا ذلس يف اختبار وأنه سيلتهي هلا اتختبار و تصور احلياة ، سماء افهلأب نقص االهتمام بر الحياة يسبّ نقص تصوّ  لللك

ين  ثبات، ووعلوم أ  ذسأل و  ر ك ن  عأفلا و  هو اهلل و  أمخ أ  تأيت اللتيجة ملا سئلة  ا  املفأوض طوال احلياة أثالثة  
 .اللاس يف كما تهع هللا السؤال وقسووني  ني ثا ت وري  ثا ت
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 عرف افهل؟نأن  نايجب علي لماذا
 .لمعرفة افهلعرف حاجته الماّسة  ،م الحياةهِ ن فَ مَ ألن  (1

 :نل أ اتها ثالثة نقاط
عاش احلياة  ،(و  نبيكو  ر ك، وا ديلك، )سئلة واضحة حمددة أعأف أ  احلياة اختبار وسيلتهي هلا اتختبار  ثالثة  و . أ

 .و  أمخ أ  يعأف و  هو اهلل الل  ت د أ  يلقاس
 .  عدس يس يأيت وا  هو املهع األساسي، الل  كشا أماب عله اإلنسا  (و  ر ك)ومواب سؤال 

، (ريب اهلل)يف احلياة أستطيس أ  أقول  أ سأل السالسة اليت نتعيلها، وملا ليس  السهولة اليت نتصورها، ليس  (و  ر ك)مواب 
فأصة عظيمة و  أمخ أ  ولللك احلياة  لها ! كشا مل تك  وستقأة يف الفؤادلك  وثخ هلس الكلمات تغين ع  العقخ ريياب تام 

 .الهلا السؤ ذين على 
 و  عأف احلياة على ذقيقتها وعأف صعوهبا علع أنه ت يستطيس ر  الطأي  فيها كت  اهلل .ب

 تفاصيخ احلياة ت تطين كت كشا عأفت ، و  هو اهلل شا عأفلااحلياة كت ك نستطيس جتاوزها وت تطين للاأها ت س  أها وي  س  احلياة وع  
علدس رريبات وآوال، هلس  اام، دائم  ل  اإلنسا  ذارث ه ّ ويوم يف عسأ ويوم يف يسأ، خ   ألواهنا، ن وتتغ  ّ و  هو اهلل، احلياة تتقل ّ 

اخلل  لك   يكو  ذوله ااخلل ، وأذيان   يكو  ذوله ا، وليس دائم  سيش  الطأي  وذدسكش ا  ،الأريبات واآلوال طأيقها صعن
 ..!يؤشونه، ميلعونه ع  ريايته، يضأونه، ت يالئمونه

 ..خ كليه، افلل  قلبك كليهاعتمد عليه، توس ّ  5{يَمُوتُ لَا الََّذِي الْحَي َّ عَلَى وَتَوَكََّلْ}
 لو لك احلياة ت اتمخ وس صعو تها أ  تكو  لوذد ، ومل تأوأ أ  تكو  لوذد ،  خ كنك هنيت ع  أ  تعتمد على نفسك، 

 لِي وَأَصْلِحْ عَيْنٍ، طَرْفَةَ نَفْسِي إِلَى لْنِيتَكِ فَلَا)) احلديث يف ولللك واللقل، الضع  كت يوامه ل  ذاله على اإلنسا   قي

 وَذَنْ بٍ ، وَعَوْرَةٍ ضَعْفٍ إِلَى تَكِلْنِي نَفْسِي إِلَى تَكِلْنِي إِنْ أَنَّكَ)): أمحد اإلوام علد أخأى رواية هلا  ، ((أَنْتَ إِلَّا إِلَهَ لَا كُلَّهُ شَأْنِي

  تد   ، عوريت سأ ش  أين اللهاية ستكو  نفسي واد أ نفسي كو تأ تين لو يعين  ((رَحْمَتِكَبِ إِلَّا أَثِقُ لَا وَإِنِّي ،وَخَطِيئَةٍ
 .شنن تد    يف سيكو  ضع ، تد    سيكو 

                                                           
 (15: الفأقا ) 5
 .والشواهد املتا عات يف ذس  كسلادس:  األرنؤوط رعين تعلي  .داود وري هع أمحد وأ ورواس   
ا: على الصحيحني، قال احلا عاملستدر   4 يح   ذ د يث   ه ل  ل اد   ص ح  س  اس   و مل    ، اإل   .ُي  أِّم 
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 مَعَ اللَّهَ إ نَّ}: وامسس يف وواط   ث ةالبد أن يكون معك القوي العزيز، احلياة  صعو اهتا ت اتمخ أ  تكو  لوذد ، 

 وَبَشِّر  }،  {الْمُخْب تِنيَ وَبَشِّر }،  {الصَّاب ر ينَ وَبَشِّر }،  {الْمُتَطَهِّر ينَ وَيُحِبُّ التَّوَّاب نيَ يُحِبُّ اللَّهَ إ نَّ}،  {الصَّاب ر ينَ

 . لها أوور هبا تصبح قأين و  اهلل لو عأفت و  هو اهلل ، { الْمُحْسِنِنيَ
أ  تتجاوز قلطأة احلياة وتعيش فيها  ما يلبغي وت تدخخ يف اضطأاب وت  و  أمخ أ  تعيش احلياة املليئة  املصاعن، و  أمخ

 .أوأاض نفسية أو  دنية ت د أ  تعأف و  هو اهلل
أنلا تصورنا : اليوم نسمس ليخ وهنار ع  األوأاض اللفسية وذىت األوأاض البدنية املتأثأة  اللفسية وا أ ثأها، والسبن أوأ واذد

، و  أش ار  ((بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)): ر   أج و  البيت ونقول! ياةأنلا  قدراتلا سلوامه احل

 الحياة باعتمادنا نواجه بلفلح  ت نوامه احلياة  قدرتلا،  ، ((عَيْنٍ طَرْفَةَ نَفْسِي إِلَى تَكِلْنِي فَلَا أَرْجُو رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ)): الصباح
فاملعىن أنلا  ك يا رب نستعني، ت نستطيس أ  نفعخ لوذدنا، وهللا و  عأف احلياة عأف أنه ت يستطيس أ  يشقها  .على افهل
 .(يف قوة استعانتلا  أ لا اليت تأيت  عد وعأفة لأ لا اختبارناترب يف احلياة  قوانا، كاما مل    فلح  )كت  اهلل 

 ت نكو ، وأل  رمحة اهلل وسعت  خ ريء فهو يعني  خ اخلل ، الل  يطلن والل  ت يطلن، املؤو  والكافأ، لو مل يعيللا اهلل
يعيلهع مجيع ا ويعطيهع مجيع ا، فم  الل  جيعخ قلبك يلبض ورئتك تتلفس ووعدتك هتضع، وأمهلة اإلخأاج ختأج وقدويك 

 .أفعاله وليس و  أفعاللاهلا  له و  ! و  جيأ  الدم يف قلبك ويف  دنك؟! ؟..متشي
 .احلياة  سالم عاش اهلل عأف و  .ج

هلع عليلا يف احلياة نوامه أرعاص هلع وكلوناهتع ونفسياهتع، ت نستطيس أ  نعأف  ي  نأخل خ هع ونكتفي رأهع، رمبا  ا  
ي ور اخلفية اليت ختتفأو  ا  هلع رأ خفي، وليس فقط أرعاص  خ أذداث وأوا   وأووال، ر  نوامه أنوال و  الشأ سلطة، 

أ  يعطيلا مل يك  للا رب نعأفه ذ  املعأفة ونعتمد عليه ذ  اتعتماد فلو خ له رأنلا ونطلن وله وراء أرياء ممك  ربها، لو 
 !ت نستطيس أ  نعيش ،خ  و  ذوللا ويكفيلا رأ و  ذوللا

 :شأات وو  احليوانات اليت ممك  أ  تكو  وؤشية نقولت نعأفه يف  أ أو يف ري س ويف هلس األرض و  احل ر  ملا نللل وللت  

واء يف املعلوقات اليت الشأور ذويل س !عأف اهللأ  نتاج رانظأ كو أ  درمة   ((خَلَقَ مَا شَرِّ مِنْ التَّامَّاتِ اللَّهِ بِكَلِمَاتِ أَعُوذُ))

                                                           
 (514: البقأة) 5
 (   : البقأة)  
 (511: البقأة) 4
 (43: احلج) 3
 ( 4: احلج) 1
 .صحيح:  األلباين الشيخ قال .أ و داود والرتول  وري هعرواس   
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حلياة عأفت أنك يف أوس ّ احلامة أ  تعأف و  هو ا أو يف  ييت، لو عأفتت أدر ها أو سواء يف اللاس أو سواء ذىت يف املال 
 .اهلل
و  يف صدورهع، فتطلن و  اهلل أ  يعطيك خ هع يستبشأو   ك وتأى ا تساوتهع لك  ت تدر  واشا يكل ّ فقبخ على اللاس ت  قد 

 .و اهلللو عأفت و  ه ؟وىت لك  ا  أو  ب ،   اويكفيك رأهع، علد  و  تعتمد عليه يف  خ رأ  صغ   
 !؟و  سيعأمه و  وكانه !و  سيلجيه؟ !و  سيثبته؟ ،يف  أ جلي ّ مأ ن تتالطع  ه األوواج ياة  احل

وأذلة و  وأاذخ احلياة، فلو خفت و  املوت خوف ا جيعلك تكثأ و  عمخ اخل  وتبعد ع  املوت و اللهاية و  احلياة أين سأووت 
ملؤو  كشا خأج و  الدنيا ا.  ويشل ّك فهلا خوف ولوومالشأ، فهلا خوف حممود، أوا لو خفت خوف ا يعط ّلك ع  العمخ 

على وا وت ذل  ، يعين و  اآليت عليكع، ت خوف: تستقبله والئكة الأمحة على قدر سعة اإلف  وتبشأس وتطمئله وختربس خربي 
 !هلا هو السؤاللك  تبشأ و  ؟   . تأ ته وراء

 .أوا هلس البشارة اللهع آونيواملسلمني مم  يبش اسأل اهلل عل ومخ أ  جيعللا مجيع  أ
املوت ليس شا  األوأ املأعن املقصود و  عأف احلياة عأف ذامته ملعأفة اهلل، وأنت ستعيش ومتوت و خ اللاس ذولك ميوتو ، 

ستعد هلا، اختبار، وهلا  سيكو  اتختبار اللهائي، نو  أ  تتبني للاقدر وا هو املسؤولية املهمة، وأذلة أخأى و  احلياة جين 
 .سئلة؟ و  عاش احلياة يعأف و  هو اهللأو  يلجح يف هلس الثالثة  (ر ك، وا ديلك، و  نبيكو  ): سئلةأثالثة 

و  حيفظلا؟ و  يأعانا؟  يف الدنيا  صورة ولفأدة ع  وعأفتلا هلل سلأى أ  الشأور ذوللا يف  خ وكا ،لو نأى  فيت اخل  والشأ 
ستعملها يف اهلل سل عأفنللا احلفظ والأعاية نكو  مل رس  للفسلا، أهنكلا قوانا، ملا  هي اليت تسبنفلما نظ  أ  أفعاللا وذدها 

 !وليس يف قبول وسواس الشيطا عتماد على اهلل ات
  !نه لو واتت واشا سيحصخ ألوتدهاتبكي على أ !مث فجأة تبكي! و  س عاهع تقول لو وت ّ و  لائها أل تأيت املأأة فتلظأ وثال  

 .وأنت تبقنيورمبا هع يلهبو  ! ولست ويتة أنت ذية وت  أ
 .هلع يكاما أنت ا تليت هبع واهلل عل ومخ هو احلفيظ والأاع !أو أنك تأعيهع؟ و  قال لك أنك افظيهعوأنت وومودة  ثاني ا

اس و  على ذياة اللاس فيسبن هلع الوسو الشيطا  ا يكو  هلا  ضع  يف وعأفة اهلل يسيطأ فاملقصود انظأ  ي  الوساوس، مل
فهملا احلياة ستكو  اللتيجة أنه  لما أتت رأور و  اللاس أو و  األذوال اليت ذويل أفلل كو  كش ا كشا  .الشأور اليت يعيشوها

 .اهلل
 !يتلوج عليهاتكو  وتلومة ختاف زومها  !تكو  ري  وتلومة ختاف تكرب وت تتلوجيعيش فيها اللاس،  وا أ ثأ املعاوف اليت

 شيء ويبقى اإلنسا  ت يهلأ  !...ختاف أوتدها يأيت هلع زومات ري  طيبات !ت يتلومو  دها ختاف  لاهتاتكو  علدها أوت
 .طوال وا هو يعيش على اخلوف

الل  وصفه أنه ذفيظ وعليع وقأين  ،والصحيح أنه كلما خطر على بالك خوف تفزع إلى الملك العظيم الرب الكريم
 لما   ،ر له الشديد الل  يعأف و  ر ه وهو ؟كو اهلل لك  و  سيفللأخلس سلة وت نوم، وجمين ومبار وست ، ذي ّ قيوم ت ت

 .ر لهأو ذىت أصا ته ريح خفيفة أخافته يف الدنيا فلل كو أصا ه كعصار 
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 ي  يبىن لإلنسا   يت يف اجللة أل  ريء؟ أل  سورة   لو  أرناها عشأة وأات ولللك انظأ  ي  نكأر سورة اإلخالص، وانظأ
السيد  صمد؟الما معنى أنت لك واذد أذد، هلا األذد صمد،  اطمئ  :اإلخالص صورهتا يف ذياتلا تأمجتها أ  نقول ألنفسلا

، له  مال العلع،  مال الأمحة،  مال اجلرب،  مال السرت،  مال القدرة، له ل في صفاتهل في سؤدده، سيد كمّ الذي قد كمّ 
وقتما للفسك هلا السيد هو الل  تصمد كليه اخلالئ   ريء  يدس، مث تقول ولك عظيع،  خ الكمال يف  خ الصفات، سيد

 ..يف  خ ذال ر لك الشديد وعك يف  خ وكا ، ولكنفسك أ   اتاج، فتطمئ 
ت ليس أنا و  أجلأ كو ر لا  سبن أين  فتقول وت يوسوس لك الشيطا  فتكو  يف ريء و  اللنن أو متأ  شيء و  الضي 

 5{شَيْءٍ كُلَّ وَسِعَتْ وَرَحْمَتِي} يستغيث  اهلل يف حلظة اتضطأار فيغيثه اهلل،  الشيطا ، ذىت الكافأ هلا و  ذيخ! ولنن
 . خ ريء وسعتها رمحة اهلل عل ومخ

 ت يكو  هلا  رأ لك  علد  ا، أذيان  الشأور اليت فيها خماوف ااملقصود أ  وعأفة اهلل سبن و  أسباب دفس الشأور خصوص  
كت أ  يعأف و  أ  ليس له يف دفس هلس الشأور  وف قد أهنك اللاس، فم  عأف احلياة وعأف رأورها عأفخوف، وهلا اخل

 .هو اهلل
نا أ  جتأ  فال يتجلط مبقدار رأس الد وس، و  حيفظ دواء لاط  احلساسةيف ولطقة و  املاجللطة القلبية عبارة ع  جتلط الدم 

 .ت حيفظه كت اهلل! هبلا املقدار اليس ؟
لك  اتعتماد على اهلل، ت د أ  تعأف أ  اهلل هو الل  حيفظك وحيميك و  الشأور اليت ! على املعاوف ل  أعيش تشعفلو 

قتصاد، ويوم ُييفونا  املاء، ويوم ُييفونا نا  اتخأس، يوم ُييفو آكو  ..لكو يف ايف اللاس و جتأ  يف داخلك ويف خارمك و 
 .أدس  الثقة  اهلل  ناألوأاض، و خ يوم يأيت خوف ور 

 وَاللَّهُ} خ قاامليف و  {ب الْفَحْشَاءِ وَيَأْمُرُكُم الْفَقْرَ يَعِدُكُمُ الشََّيْطَانُ} :قال تعاو الشيطا  ولللك هو أقأب خموف لك

 !الشيطا ُيوفلا فكع ووسس أرزاقلا و ار  فيها، اهلل عل ومخ كشا ريفأ للا أنعع عليلا وأعطانا   {وَفَضْالً مِّنْهُ مَّغْفِرَةً يَعِدُكُم
 !الأب سبحانه وتعاو و  أمخ أ  نطمئ يعدنا و ع 
مسائه أواهلل و   3{لَأَز يدَنََّكُمْ شَكَرْتُمْ لَئِنْ } ،4{يَحْتَسِبُ لَا حَيْثُ مِنْ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ لََّهُ يَجْعَل اللََّهَ يَتََّق  وَمَن}

هلل  اجين أ  يكو  يف القلن وعأفة ذقيقية وعدس، ت ُيل  سبحانه وتعاو  وىت وعد ،ق لوعدساملصد ّ  (المؤمن)سبحانه وتعاو 
على أفكارنا وعلى وساوس الشيطا  وعلى جمموعة وعلووات جمأدة ل  تطين يف احلياة  عشلا   أمخ أ  تطين احلياة، أوا كشاو

سلوات ستصاب اململكة وري ها و  اخلليج  يف خالل عشأ وثلما ذسبوا للا وسألة املاء وقالوا احلياة، لو نأيد رسن احلسا ات
 هع حيسبو ! سقيلا؟وضطأي  ولكسأي  أنه يألسلا على ثقة أنلا لو خأملا  ني يديه ! ليس و  يأزقلا املاء يف السماء؟أ ! اجلفاف

                                                           
 ( 51: األعأاف ) 5
 (5  : البقأة)  
 (4: الطالق) 4
 ( : ك أاهيع) 3
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وهع ت  (ة اتستغاثةصال)أداة امسها احلسبة  املاء الل  جيأ  أواوهع ور  رسن احلسبة  أنلا كشا استغثلا ت ُييبلا، ر  علدنا 
ويسمموها يعأفو  هلس األداة وت يؤولو  هبا، فالفارق  يللا و يلهع  الفارق  ني السماء واألرض، لك  يأخلو  ويأخلوا أفكار  

 .وساوس ت تلتهي املعاوف، فكخ يوم خماوف مديدة كو أ  يلتهي اإلنسا  مبجموعة 
و  يعتمد، وكو و  يفلل، وكو و  يشتكي،  ع يف السجود و  ركاوى،  ، عأف علىمن عرف افهل طابت له الحياةاملقصود 

 عَلَى وَهُوَ الْحَمْدُ وَلَهُ الْمُلْكُ لَهُ لَهُ شَرِيكَ لَا وَحْدَهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا)): يتقلن ففتح عيليه فقال االأمخ يعين  ا  نائم   انظأ لو تـ ع ار ّ 

 ،دَعَا أَوْ ،لِي اغْفِرْ اللَّهُمَّ :قَالَ ثُمَّ ،بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ وَلَا حَوْلَ وَلَا أَكْبَرُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ وَلَا لِلَّهِ وَالْحَمْدُ اللَّهِ وَسُبْحَانَ قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ

ت د أ   !هوا أرمحك،  ع هو ود ّس للمؤولني، لك  وا أمهللا   !وا أقأ ك يا ر لا 5((صَالَتُهُ قُبِلَتْ وَصَلَّى تَوَضَّأَ فَإِنْ ،اسْتُجِي بَ
 يك  يف سلأى أ   خ هلا الل  نعأفه كشا مل، وملا نبحث وعلووات للمأل فأاغ ذامتلاو   واشا علدنا !نعرتف وا أمهللا  ه

 .وعأفة اهلل فهو ت ريء
 

 علينا أن نعرف افهل؟ يجبلماذا 
 .إال إذا عرفت افهلال يمكن أن يكون هناك إيمان وراءه استسالم ألن ( 2

، ولو ف همت ستغ  تفك نا جتاس األوور اليت يت و  ورائها احلياة الباقيةتكاد تكو  رئيسية يف ذياتلا اإلميانية  لها الهلس اللقطة 
 ت ميك  أ  يكو  هلا  كميا  الل  هو وراء اإلسالم، ر  امسلا  فضخ اهلل وسلمنيتدور ذوللا، 

  املسلع احلقيقي هو و  يكو  قلبه وليء  اإلميا. 
 الداخخ ليس هلا  كميا  أ لك  يفوامللاف  وا صفته؟ و  علدس كسالم يف الظاه. 
 .ليس هلا  كميا  ذقيقي كت كشا عأفت و  هو اهللر  نبحث ع  اإلميا  احلقيقي الل  و  ورائه ذصخ اتستسالم، ش ا ك
 

 ما معنى اإليمان لغة؟
وصدق للا، التصدي  يعتمد على ووا أنت  أ   {صَادِقِنيَ كُنََّا وَلَوْ لَنَا ب مُؤْمِنٍ أَنْتَ وَمَا}التصدي  له درمات، و ق، د  ص   :نَ آمَ 

 .املعأفة
 هع و وليعأفو ، و  ألهنع ت ق؛ولهع و  ت يصد ّ ؟  قو أو ت تصد ّ   قو تصد ّ هخ  (قاعة امللك الفهد اتها وكتبة): لو قلت لكع

 ..املكا يعأف  ألنه يصد ّق
التصدي   فلك  يلقصه الشعور،  ت نشعأ هبع، صحيح أ  هلا  تصدي ! هخ نشعأ هبع؟: اللي  يعأفو  أ  اتلا وكتبة نسأهلع

 : أنه سيمأ على وأاذخ
                                                           

 .البعار  يف صحيحهرواس  5
 ( 5: يوس )  
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 .سيكو  وصدق ا الل  علدس وعأفة  األوأ :أوت  
 .، فيحتاج كو كثارة رعوريةأ  يكو  وصدق ا لك  ري  راعأممك  : ثاني ا
ي  ليس باقيني اللسيكو  رعورها أقوى و  ال ،و  املكتبة جتلس وعلانفرتض أ  ووظفة هخ اللاس وتساوي  يف رعورهع؟ : ثالث ا

ا، و  ذضأ وررة عمخ ات يف املكتبة سيكو  علدس   .وشاعأ أقوى و  الل  فقط مسس خربهلع عالقة أ د 
  ثأة املعلووات وومود املشاعأ، ذىت أ  املشاعأ تعتمد أصال  على ذسن  : يف رعورهع على ذسن العاولني كش  اللاس ُيتلفو 
 .على  ثأة املعلووات

مث يأيت يغأ ّ اللاس ذوله فيص  هلع يلهن كو وطعع واذد  اشا يكو  يف رعور ؟  أنك عشتيه، وثال  وملا أص  لك وكا  
تأث   قو  يصبح اإلنسا   يشعأوا نفسهع  أهنع وعه، و  يقأأ قصة والكاتن له أسلوب ذىت تثار وشاعأهع،  ..ويص  هلع

 . أنه يعيش القصة  أنه وس أذداثها، هلا الكالم يف اللغة
 

 :له ثالثية الشرعي عند أهل السنة اإليمان
 .لا تصدي   اجل .5
 .ونط   اللسا  . 
 .وعمخ  األر ا  .4

 .ر ا  وعتمد على تصديقك  اجللا اللط   اللسا  والعمخ  األ
 ..ملا نعأف ر لاس الل  وأرناس على اإلميا   اللغة، وىت سيحصخ تصدي  يف قلو لا؟ التصدي  يف قلبك امأر عليه نف

 ! و  هو اهلل؟ كش علي ّ أ  أؤو   اهلل،  جين ملا أقول للفسي
فلما نأيد نقول ألنفسلا  !اأ د  ت ! وثخ وشاعأ و  علدس أل  وعلووة؟ عأسوعلووة واذدة أو اثلني أو ثالثة ستكو  وشا و  علدس

أل   ،والتعظيع لوقس احلن، لو عرفنا افهل حق المعرفة النشغلت مشاعرنا بهالسبن أنلا ت نعأف اهلل، ؟ وا  لا ضعفاء اإلميا 
ا تأيت فتلة و  الشأق وو  الغأب ويأيت الشا ات الصغار حيبو  أرعاص  عيدي  علهع مبسافات طويلة، انظأ  ي  ملاللاس اليوم 

يف الصفات  عووثلوه علك  و   ثأ وا تكلموا علهع وأريأوهع وعظموهوت صلة  يلها و يله ت لغة وت دم  !املشاه حيبو  
 !تعل واشا ذصخ يف القلن اخلال؟  ..عاحلسلة وتغللوا هب

 .استقأ يف قلبهو تعل   ه، ل ،فلو سب  كو هلا القلن اخلال  وعأفة اهلل
 .ه صفات العظمةلم من يعظتمن أحسن إلينا و  على حبأن افهل فطرنا  :ت تلسوا هلس القاعدة

 .وقس لغ  اهلل التعل  والتعظيع ،هلللعظمة  غ  اللا رأ  اورغ  ، و  أذس  كليلاوعأفة  :فإشا رغللا هلا  األوأا 
 .أل  القلن خال و  وعأفة اهلل ،"الك ّ فتم اخالي   اقلب   صادف":  ما قال الشاعأ! اصخاحلهلا هو 

وا هي أعظع احلقائ  اإلميانية وومودة يف قلبك  وضوح،  عماد حلصول اإلميا ، أنت وؤو  يعين احلقائ ملا نقول وعأفة اهلل كش ا 
و  هو اهلل الل  تعظمه، أل  الدي   له يعتمد على هلا الشأ ؛ تؤو   اهلل وتؤو  يف قلبك؟  جين أ  تكو  اإلميانية اليت
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اهلل  احلقائ ؟ هللس وستعدي  نكو  أ  أمخ و  علدنا واشا ،، ولللك ت د أ  نتلاقش يف هلس املسألة  التفصيخ كمال صفاته
 .، و  أمخ شلك سلعأج اآل  للكالم ذول الفطأة ات نفس اللقطةأ  نعأف اهلل لقلا خلقة وفطأنا فطأة تتطلنخعل ومخ 

 
 ؟ما هي الفطرة

كشا  الطفخ الصغ  يكو  عاقخ وليس وعتوس أو جملو  ف العقخ الغأيل ،  خلقة خل  اهلل عل ومخ عليها اخلل ، يعربو  علهاالفطأة 
 :الفطأة السوية يف ثالثة وعلووات تصأ  ا  وعه فطأته السوية، 

  ّ ( ديهيات) ماتوسل . 
 وستحسلات . 
 وستقبحات. 
علدس و   أل  يطأق الباب، وبارأة يقول و  ؟ اأذد  لو مسس أوور وسل ّع هبا، انظأ للطفخ الصغ   بديهيات؟الوا وعىن  -5

ريء و    عأو ماء  اأو وضعتع ريئ   االصغ  للبيت وقد ذأ تع ريئ   ملا يأيت الطفخ ،املسل ّمات أ   خ فعخ ت د له و  فاعخ
هلا العقخ الغأيل  يقول له أ   خ فعخ ت د له و  ، وعىن شلك أ  الطفخ علدس عقخ ريأيل  ؟اخلارج يسألك وبارأة و  أتى  ه

 .هلس و  البديهيات املومودة يف الفطأة، فاعخ
، وذىت ت د له و  فاعخأ  العقخ الغأيل  أو الفطأة فيها  ديهيات وو  البديهيات أ   خ فعخ يف الفطأة سلقول  أول ريءكش ا 

 :هلا الفاعخ الل  يفعخ الفعخ تظهأ صفاته و  خالل الفعخ
 يقول لك قو  أو وستعجخ أو عصيب الطفخ الصغ  ، قوةطارق لو طأق ف. 
     هلا صغ  أو هلا هادئ ة يقول لكق ّ أ  ولو طأق. 

 .صفة الفاعخ وصفة الفعخ تظهأ ،ت د له و  فاعخ خ فعخ كش ا  
مة ريأيلية وومودة يف  خ هلس وسل ّ ، أ  أعأف صفاته األفعالميك  و  خالل و ، نصد ّق أ  هلا  فاعخ فعخجمأد كدرا لا لل

 .اللاس
وو  أمخ شلك ذد الشكأ و   الشكأ مل  أذس ،و  ،العدل وثخ ،ويستحسلوهنا اهن خ اللاس حيبو   ؟حسلاتستوا وعىن امل - 

 .طأ  أ  تشكأ و  حيس  كليكالكلمات املشهورة يف  خ اللغات، ملاشا؟ أل  هلا ريء ف
، وت تشكأسوجتحدس  سلك ويكأوك فتكفأ  وميد ّ أذد يعطيك  أو أ  ،الظلعوثخ  ،يكأهوهنا خ اللاس   ؟املستقبحاتوا وعىن  -4

، وبارأة الطفخ  وىن هدية وأنا ركأت سهىأواوي وىن وسهى، أعطتين مبعىن لو مئت لطفخ صغ  يف أوو ا تدائي ووثال  
و  أذس  يقول أركأ  أيًّا  ا  تفك سريء فطأ ، عقخ ريأيل   فهلاوىن اليت أعطتك اهلدية،  فأوض تشكأامل الصغ  يقول

 .وت تكفأ و  أذس  كليك كليك،
و  وضس  .أ  يكو   دو  فاعخ ات تقبخ أ د  و لفعخ أ  يكو  له فاعخ، لت د  :علد  عقخ يقول تأى ذولك أفعال عظيمة و

 .أ  يكو  هلا  فاعخت د ! األرياء يف وواضعها؟
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 من هو الفاعل؟إًذا 
 .لدار أتى هبلا املأ ول واملشأوب املأ ول واملشأوب؟ نقول رب املا نأيت يف  يتلا نقول و  أتى 

 .ار ة؟ نقول ر ة امللللو  طبخ وأذس  وقدم هلس السفأة املب
 .ي الزال يمدهاوجدها وأعدها والذربها الذي أ! ودار الدنيا و  رهبا؟لكخ دار يف الدنيا رب، 

وادام العقخ الغأيل  يقول لكخ دار يف و  فعله،  ظأ يف  خ ريء فتعأف الفاعخ وصفاتت د أ  يكو  هلا   ث و  هو، فتل
من فاعل، أن كل فعل البد له  :ر  نس  على نفس القاعدةكش ا  ..يقوم عليها وصفاته واضحة يف الدارالدنيا رب وهو الل  

 .دل على صفة الفاعلوصفة الفعل البد أن ت
تبدأ تسأل ع  ! و  هو؟كش ا عدها وأودها، د أ يد أها، قي ّع عليها أومدها وألهلس الدار الدنيا رب يعين والك ميلكها، وف

 ..صفاته
مسية الش واللجوم و  أ ثأ األرياء املدهشة، السلةولازل الشمس والقمأ وا وعىن الربوج؟  5{الْبُرُوج  ذَاتِ وَالسََّمَاءِ}: وثال  

اليت تقس فيها اللجوم والشمس والقمأ، ملا يكو  الشمس يف وللل وعني وثخ هلس األيام تقوم تغأب يعين هلس األ أاج امللازل 
يوم  1 4السلة القادوة يعين  عد يف السادسة والواذد وثالثني دقيقة، وهكلا، يف الشمس يف السادسة والثالثني دقيقة و عدها 

والل   عدها والل   عدها، ولللك التقومي الل  فيه الشأوق والغأوب والضحى نفس الوقت، ستغأب الشمس يف   الضبط
 أ  تقوم والقمأ واللجوم تس  يف ولازهلا و  أ  خل  اهلل اخلليقة كوأل  هلس الشمس  !يضعوس ملاليني السلواتيستطيعوا أ  

 .الساعة
ضج تلعها يف الدنيا؟ تقرتب، و  وضذكيع عليع، هخ هلا  وصاحل  ؟ أ يد أنه  وضس هلس األرياء هبلس الصفةو  وا صفة كش ا 

صفة و   عأفأوملا صفة و  فعخ، عأفت   لما تعلمت،وعليع ورذيع، وهكلا،  ذكيع كش ا  ..األرياء وحيصخ  لا وحيصخ  لا
 .فعخ سيليد كمياين وسيليد تصديقي ألين عأفت ورعأت

قول ت د أ  يكو  هلا  فاعخ فطأة ت واهلل عل ومخ وهبلاعأف اهلل، نت د أ   ،اميان  ليد كنأيد أ  نرياية يف األهية، فهلس املسألة 
 .فطأة تقول أ  صفة هلا الفاعخ تظهأ و  فعله ووهبلا

 
 .، وهلا و  آثار رمحة اهللعلى اهلل يف  خ أفعاللا نلظأ ذوللا، ونتعأفأ  تاج كو ر كش 

وتفاصيلها، وت ع  هجأة الطيور  ميا  تغلبها، يف اللو  البعيد مل نك  نعأف وثال  لك  يف املقا خ رواهد اإلوس  ثأة الفنت اليوم 
احليتا  تدور  أ  وت  لا نعأفو  رأقها لغأهبا وو  ريأهبا لشأقها، وو  مشاهلا جللو اها،  هجأة احليوانات وثال  نعأف ع  

ومتأل  ت د أ  تتحأ  و  الومدا  و  !قول سبحا  اهللتحلقائ  فيها هلس ا كليه تأى تلظأاليوم فيلع وثائقي  سيط و  ...األرض
فيها آثار لكمال  اللواياار لكمال صفاته، يف  خ زاوية و  هلا  آثمعخ األرض هبلس يف  خ زاوية  يقني أ  احلكيع العليع الل 
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 علىأف وسؤوليته فم  عأف هلا ععلع اللجوم رواهد، ويف رواهد،  علع  الربار ويف رواهد، يف علع البحار صفات اهلل، 
ر   !اتنفجار الكوين الل  يضس  خ ريء يف ووضعه؟ هلا و  انفجار  وين، واويقول له هلا الكو   نفسه، ت أذد يبحث

 ! تأتبت و  انفجار يف دار ، هخ اإلنفجار يأيت  شيء وأتن؟ت نقبخ أ  ريأفتلا ودارنا 
األرياء؟ قالوا أتت و  أي  للأب واإلله، ليس هلا  أذد فعخ،  ت ومودقالت ذيث السماني ّة طائفة أ و ذليفة ملا أراد أ  يلاظأ 

رأيت اخلشن يأيت و  األرجار وجيمس  !عجبا افقال هلع أنا وشغول ت تكلموين، رأيت أوأ   ماؤوا يلاظأوسفعلت  لفسها، مث 
ت فقال هلع ! ا أليب ذليفة أنت جملو فقالو  !نفسه، ورأيت املساو  تأيت وتدق نفسها يف السفيلة، ورأيتها تصلس للفسها رأال

 :اذتماتتكت ثالثة  ليس علدنا! هبلا اإلتقا  يصلس نفسه؟ اتقبلوا أ  سفيلة تصلس نفسها فكي  تقبلوا أ  يكو   ون  
 .و  ري  ريء أنلا ومدناوا ك .5
 .نلا أومدنا نفسلاوا أكو  . 
 .أ  هلا  و  أومدناوا كو  .4

ا أنفسلا ور  راهدي  على وت ر  و  أومدن، و  ري  ريءت ميك  أ  يومد ريء و لا نتف  ت ر  ومدنا و  ري  ريء، و ل
تعأف أنه انظأ لكخ ريء ووضول يف ووضعه واضحة، ، وا صفة و  أومدنا؟ صفته ت د أ  يكو  هلا  و  أومدناكش ا أنفسلا، 

 ..ذكيع قديأ أنه عليعهنا تعلع ياء العظيمة تعأف أنه قديأ، انظأ كو األوور اليت تأيت يف وكاذكيع، انظأ لألر
 أَنََّ لِتَعْلَمُوا بَيْنَهُنََّ الْأَمْرُ يَتَنَزََّلُ مِثْلَهُنََّ الْأَرْض  وَمِنَ سَمَوَاتٍ سَبْعَ خَلَقَ الََّذِي اللََّهُ}:  للابني ّ يوا خأ سورة الطالق آل ومخ يقول يف اهلل ع

هلس وسؤوليتلا يف تكوي  ! هخ نظأنا كو هلا  له وعلملا؟  {عِلْماً شَيْءٍ ب كُل َّ أَحَاطَ دْقَ اللََّهَ وَأَنََّ قَدِيرٌ شَيْءٍ كُل َّ عَلَى اللََّهَ
تفك نا وعقوللا وو  مث ّ اإلميا ، اإلميا  الل  تطين  ه احلياة، اإلميا  الل  لو اوتأل  ه القلن أصبح اإلنسا  يستجين للطاعة، 

 .واهيواوأ ونأنلا معللا الدي   له عبارة ع  أ املشكلة
الفاء   {لِذِكْر ي الصََّلَاةَ وَأَقِم  فَاعْبُدْنِي أَنَا إ لََّا إ لَهَ لَا اللََّهُ أَنَا إ نََّنِي}: اهلل عل ومخ يعأف نفسه ملوسى عليه السالم يقول له

ة هي اليت تأيت  احملبة عأف اهلل، املعأفنملا  رن وتعظ ّعمه، عظ ّ ناهلل و  ن ّ ر، ه افهللّ نؤ  أواًل إًذا العاطفة تدل على أهنا نتيجة، 
 .والتعظيع وليس جمأد األوأ

 هذب ّ  أفعاله و  أمخ أ  يقس يف قلو لامسائه وصفاته و أنفسه وع   خأس واهلل يكلملا ع آو  أوله كو   ي   لظأ يف الكتابلل
 .العبودية وقس  عدها صدق فإشا وقس احلن والتعظيع وتعظيمه، 

 .مد اتستسالممد اإلميا  و  لو و   كش 
أ  تأتيلا املعأفة، هخ ر   و  أمخ أ  يأتيلا رعور احلن والتعظيع ت د أوت   وا هو اإلميا ؟ املعأفة وس الشعور، ..خأآ طأي  

وستقبحات، ملا نعأفه ونعأف أنه وذدس الل  و  ووسحسلاتمات ر لا خلقلا علدنا وسل ّ  ،نععوستعدي  للحن والتعظيع؟ 
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؟ عبارة ع   لرة، واهي عملية اللراعة  التفصيخ 5{الزََّار عُونَ نَحْنُ أَمْ تَزْرَعُونَهُ أَأَنتُمْ *رُثُونَتَحْ مََّا أَفَرَأَيْتُم} أذس  كليلا
 املاء سقيها نو  معلها خصبة؟ اهلل، مث  ،خصبةتأ تها رض األلك و ؟ اهلل، يف األرض، األرض و  ضعها و  وهبك كياها؟ اهلل، ن

لقها اهلل، مث وهي يف الداخخ و  فال  احلن واللوى؟ اهلل، و  خمأج الثمأات  عدوا الل  وهبك اهلل، تلتفس  الشمس اليت خ
 أَفَرَأَيْتُمُ} ،{..تَشْرَبُونَ الََّذِي الْمَاءَ أَفَرَأَيْتُمُ} ،{..تَحْرُثُونَ مََّا أَفَرَأَيْتُم} تأولوا آيات الواقعة كش اتلش ؟ اهلل، 

 !ا أم اهلل؟أتيتع هبأنتع !  خ هلس أتأوهنا؟ {..النََّارَ
شكأ و  أذس  كليك، املسألة  تن و  أذس  كليك، ا :والفطأة تقول ،أذس  كيل ش ك :لووات  لها جتعلك تقولهلس املع

عظيع، وكشا نشغال الشعور ، وعأفة تتولد ولها احملبة تتولد ولها التاملعأفة احلقيقية يأيت وراءها ات  لها تدور يف خانة فطأية،
 .العبادة ناتج، (العبادة)يع ومد اللل واإلنكسار ومدت احملبة والتعظ

وقول ه ملا تأاس و   مال صفاته وستكو  اللتيجة ع اهلل وأذب ّ عظ ّ  {لِذِكْر ي الصََّلَاةَ وَأَقِم  فَاعْبُدْنِي أَنَا إ لََّا إ لَهَ لَا اللََّهُ أَنَا إ نََّنِي}
 . اتستسالمعظيع سيكو  و  اليس ، وكشا وقعت هلس احملبة والتولك العبادة
وا احلكمة يف هلا ووا احلكمة يف ، يأيت كو  عض األذكام الشأعية ويقول  عض املسائخ أذد  شبهة ويشب ّه عليلايأيت  ولللك
ؤو   أ  اهلل له  مال احلكمة، له  مال العلع، له  مال نأنا آولت، وكشا آولت سيكو   عدها اتستسالم، : له نقول! هلا؟
 .لع مبا  عدهاتسقاعدة كشا وقعت تس اإلميا ، فلتفاصيخا نطلنلك ل   ل ؤو نملا  ،القدرة
 أنه  تصدي  حيصخ علدنا، لو استشأناس عدة وأات وانتفعلا مبشورته، وستشارث  يف نملا  نلظأ حلاللاتصور هلا الكالم نولكي 

 . أنه وستشار ألنه وقس التصدي  ، استسلملاتفاصيخال ل  نسأله ع وستشار وذكيع، يف املأات القادوة 
واإلميا  يف القلن، لك  وىت سيكو  هلا وسلع ذق ا؟ ملا يكو    عد اإلميا ، أر ا  اإلسالم ستكو  يف البد ولللك اتستسالم 
لكي يأفضوا اتستسالم، و  يستطيس أ   حيأ و   واعث يف اللاسدهع ذتصال و وسائخ اتملواقس دخخ انوليء  اإلميا ، فلما 

 .عأف اهلل و؟ و  آو  كلمات والظواهأاليأفض وثخ هلس 
ص  ن، فمعلاها أل قلو لاومي إلميا  ميأل وشاعأناجيعخ هلا ا اؤو  كميان  ن؟ وعأفة اهلل، او بار   اصغار   اوا احلص  احلصني للا مجيع  كش ا 

 .الثقة  ه لا و يأوأ  ه يقس يف قلاهلل عل ومخ  صفات الكمال وو  مث ّ أ  فعخ وأ  أوأ 
 ..أمخ أ  نصخ كو اتسع الل  نأيد أ  نلاقشه هلس وقدوة و 
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 ~ األعلى املتعال العلي

 :هذا االسم أدلة ورود أواًل 
 .مسائه العلي ّ أفم   {الْعَظِيمُ الْعَلِيَُّ وَهُوَ}: يف خامتة آية الكأسي

 . ما يف آية احلج  5{الْكَب ريُ الْعَلِيَُّ هُوَ اللََّهَ وَأَنََّ }: وقال تعاو

 . {األَعْلَى رَب َّكَ اسْمَ سَب َّح } :على قال اهلل عل ومخويف سورة األ

 . {الْأَعْلَى رَب َّهِ وَجْهِ ابْتِغَاءَ إ لََّا}: ويف سورة الليخ قال سبحانه وتعاو
 . أهنا علي ّةس ويص  صفاته ءمساأفاهلل عل ومخ يص  نفسه ويص  

 . {الْمُتَعَال  كَب ريُالْ وَالشََّهَادَةِ الْغَيْب  عَالِمُ}: ويف الأعد قال تعاو
 . لها تدور ذول وعىن واذد  "ي ّ األعلى املتعالالعل"كش ا 

  اسع العلي ّ يف البقأة وك أاهيعأتتين آيتني يف. 
 وأتتين آيتني يف اسع األعلى. 
 وآية الأعد يف اسع املتعال. 

ونثبت الصفة اليت تومد يف أنه اسع هلل مساء اهلل جين أ  نؤو   اتسع على ألما نأيت نؤو   فذول صفة واذدة،  دائأة و لها
صفة  :الست  .اجلربوت واجلربصفة  :الأمحة، اجلبارصفة  :الأذيعالأمح  و  .الصفة املغفأةف :اهلل الغفور مساءأقول و  نملا ، اتسع
 .ا خ اسع ت د أ  يتضم  صفة نص  اهلل هبكش ا  وهكلا،  .السرت
مساء أفهلا   ونعأف صفة اتسع ونتدارس الصفة اليت يف اتسع،أ  نثبت اتسع  أدلته  مساء اهلل يعين نأيدأنأيد أ  نتدارس ملا 

 .وك  تعددت صيغتها لكلها تعود كو صفة واذدة
 : ني الأمح  والأذيع الأمح  الأذيع الصفة الأمحة، هلا  فأق وثال  

 .الأذيع شو الأمحة الواصلة .  الأمح  شو الأمحة الواسعة
 .أراد اهلل رمحتهوالأذيع وصلت رمحته كو  خ أذد  . ريء ه  خفالأمح  وسعت رمحت

 .فهلا  فأق  ني الأمح  والأذيع
و  شنوب العبد ولللك ت تستعظع  االصفة املغفأة، الفأق  يلهع يف اللغة صيغة وبالغة، يعين يغفأ  خ أنه يغفأ  ث   : الغفور الغفار

أل اهلل ريفار، يعين وس  ثأة  !أنت ت تصلح للتو ةشنن،  خ يوم شنن،  خ يوم أنت تفعخ  أل  الشيطا  عدو  يقول لك  شنن
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الشيطا   الوساوس اليت متلعلا ع  هو يكلملا ليخ وهنار شنوب العباد يغفأ هلع، فهلس الصيغة فقط جتاوب على  الم الشيطا ، و 
 . اب اهلل
 .وا الصفة؟ العلو "لالعلي ّ األعلى املتعا" مساء العظيمة؛ألفس الطأيقة هللس الثالثة نأيت  

 
 :صفة العلو

 .يف شاته والفطأ تشهد على شلك هو عال   اهلل
 ما عالقة الفطرة بتقرير مثل هذه الحقيقة؟  ؟أنه في السماء ما نتيجة فهمنا أنه عال بذاته

وادام أنه عظيع ت د  أذد عظيع أي  وكانه يف السفول أو يف العلو؟ يف العلو، فطأنا  عقللا الغأيل  نقول ملا يكو  هلا    للا
أل  قالت يف السماء،  ؟، وهللا الفطأة تقول  اجلارية الصغ ة اليت سأهلا الليب صلى اهلل عليه وسلع قال أي  اهللأ  يكو  يف العلو

 . د أ  يكو  يف السماء يف العلوريء؟ تعأف أ  اهلل عظيع، فإشا عأفت أ  اهلل عظيع عأفت أ  وكانه ت
وسألة فطأية، وهلس املسألة الفطأية ت د أ  تكو  تاوة الوضوح ألنلا ملا نق   أ دانلا نصلي تتجه أ دانلا  علو اللات هلسكش ا 

هلا ملا نق   أ دانلا  -واللائأي  له تعظيمه ذ  التعظيعورزق أهله  اوتشأيف   ازادس اهلل تعظيم  -وهي هلا البيت العظيع للقبلة 
وهلس القبلة تطلبها طوال الوقت، التائهني ليس لقلوهبع قبلة، لك  أنت طوال وا  ،السماءفي فقبلة قلو لا أوا نتجه اجتاس الكعبة، 

 .أنت سائأ كشا اق  علد  أ  اهلل هو العلي ّ سيصبح لقلبك قبلة
 .. لىيف احلأم؟ اميل الضائس  أتضائس، فكأس وشوش مث طأيقه وهو سائأ   خ و  و  هو التائه؟

 .هلا اتسع على قدر وا نكأرس يف آية الكأسي على قدر وا يكاد أ  يكو  وعلاس جمهوت  ! اتسع ع ر  حمتامو  ملعأفة هلا 
 .، على أوزا  خمتلفة وعلى قياسات خمتلفة"العلي ّ األعلى املتعال: "صفة العلو هلل عل ومخ هلا ثالثة وعاين

 
 
 
 

 
وى، وهلس ذقيقة فطأية؛ أل  الفطأ  لها ت تقبخ عظيع تعاو يف السماء على العأش استأنه سبحانه و  :سبحانه هذاتب اليع( 1

فعدم وعأفته سب ّن التيه الل  يعيشه اللاس يف الدنيا الل  نعرب عله ! هلس املعلووة ت نظ  أنلا ت رتامها .كت يف العلو
 .لو  ا  لقبلة قلبك العلو كش ا ذأ ة  دنك السمو األوأاض اللفسية، ذيث ت يكو  هلا  قبلة للقلن، 

 ما أ  لأل دا  قبلة تتجه هلا،  للك القلوب ت د أ  يكو  هلا   وا املصلحة اليت ستقس عليلا ملا نعأف أ  ر لا يف السماء؟كش  
 .قبلة تتجه هلا، وتفلل هلا
 .السمو ؟  قبلة قلبك اهلل الل  يف السماءوا أثأ هلس القبلة ملا يكو 

 أنواع علو اهلل تعاىل

 عليّ بذاته عليّ بصفاته عليّ بقهره
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 .كشا  ا  قبلة قلبك العلو فمسلك  دنك السمو
 قَالُوا} (املادة)ل شلك سحأة فأعو ، قبخ قالوا هخ للا ألمأا،  انوا يبحثو  ع  األمأ الدنيو ،  انت قبلة قلبهع املال الدنو وثا

 مُوسَىٰ لَهُمْ قَالَ}، قبخ أ  يدخلوا كو ساذة اجلدال واملعأ ة الفكأية وأ عليهع ووسى عليه السالم  {لَأَجْرًا لَنَا أَئِنََّ لِفِرْعَوْنَ

  {النََّجْوَى وَأَسَرَُّوا بَيْنَهُمْ أَمْرَهُم فَتَنَازَعُوا* افْتَرَىٰ مَن  خَابَ وَقَدْ  ب عَذَابٍ فَيُسْحِتَكُمْ كَذِبًا اللََّهِ عَلَى تَفْتَرُوا لَا يْلَكُمْوَ
  فقبلوس والتوفي  على ذ ، فتبني هلع أنه احلذأ ة قلن رعأوا أنه ممك  أ  يكو  على ذ ، هع أ ثأ ناس ممك  أ  يعأفوا أنه 

 هَٰذِهِ تَقْضِي إ نََّمَا  قَاضٍ أَنتَ مَا فَاقْض }ودخخ اإلميا  كو قلوهبع أصبح قبلة قلبهع العلو، فما تصأفهع؟ السمو، قالوا له  و  اهلل

 .فالعلو أتى  السمو ،4{الدَُّنْيَا الْحَيَاةَ
 ..، وهلا وا نبحث علهجتهت قبلتهع كو العلو ذصخ لتفك هع  خ وأل داهنع ذالة و  السمو ّ املا 

ملا تأيد أ  متارس القيع العليا األخالقية أول ريء ت د أ  تكو  قبلة قلبك العلو، و  أمخ أ  متارس القيع األخالقية فيحصخ 
 .لك مسو

كو العلو  و لاعلو  قلنوا أ  يف الدنو،  لا وأخالقلا وسلو لا وممارساتلاقيمستكو   ،الدنو لو  انت أفكارنا يف الدنو وقبلة قلو لا يف
 .فيها ذالة و  السمو ناح  خ وقاصدستصب ،اهلل تصبح قبلة قلو لاو 

األ خ  يطعمو ء هؤت {شُكُورًا وَلَا جَزَاءً مِنْكُمْ نُر يدُ لَا اللََّهِ لِوَجْهِ نُطْعِمُكُمْ إ نََّمَا}: ألنفسهعاأل أار لللك يقول 

 .{اللََّهِ لِوَجْهِ نُطْعِمُكُمْ إ نََّمَا} أ يد أهنع أ ثأ قوت   !القلوب  ي  مب  يغلو  !اإلميا ؟ و يطعم  املعلمات اللي فكي  

قبلة قلبك السمو يأيت  عد أ  يكو   {آَمَنُوا الََّذِينَ أَيَُّهَا يَا}بىن على يقال لك يف  خ األخالق واملمارسات القيمية يف  خ مهة ت  

هلس  3((ضَيْفَهُ فَلْيُكْرِمْ اآلخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كَانَ وَمَنْ ، جَارَهُ يُؤْذِ فاَلَ اآلخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كَانَ مَنْ)) :كالعلو، وللل
 .اهلل لا و عخ قبلة قلذ تأيت ملالعالية املمارسات ا

 اتفقلا على الفطأة وقللا أ  الفطأة فيها وستحسلات أنلات تلسوا ! أخالق وعلدهع قيع علياعلدهع لك  الكفار  :قد يقال
هلس املستحسلات للفسهع  وعلدنا علو، هع يفعلو لك  ر  نفعخ هلس املستحسلات  ،وهلس املستحسلات علد  خ اللاس

أو و  أمخ أ  القانو  حيكع على للاس  فعأ و رب أهنع أذس  و  ا أمخ أ  ُيدووا نفسهع ولللك يشعأو وللاهتع، و  
 .فقط، لك  ر  علدنا مسو يف الغاية عبتهرير 
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 عجلة دافعية و قاء الدافعية على تعب هع ستبقي و  أمخ أ  يبقى اإلنسا  على قيمه األخالقية ت د أ  يكو  علدس : يقال
افعية، ولللك اإلميا  يأيت ا  أ ثأ و  هلس الدليس هل! عين؟ ىالقيع سائأة، هخ هلا  أ ثأ و  دافعية أين ألقى اهلل ف ض

 . السمو
نقول له ..  لا و لا  يب  ويفعلو  شوينؤ ي قالفي  {ب الصََّبْر  وَتَوَاصَوْا ب الْحَق َّ وَتَوَاصَوْا الصََّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الََّذِينَ إ لََّا} :يقول تعاو

فهلس وشاعأ نظأ  للعلو وقبلة قلبك اهلل ورضاس ! وعك؟اهلل يصبح  اصرب، ك  اهلل وس الصا أي ، هخ هلا ريء فوق و  أ 
 .السمو يف السلو  تسبن

، كميانك  علو  ((مُؤْمِنَةً فَإِنْها أَعْتِقْهَا)): قال قالت يف السماء، ؟أي  اهلل سأل اجلاريةالليب صلى اهلل عليه وسلع ويف احلديث أ  
 !قلبك كو أ  مهة سيتجه؟! ستفلل الفلعة األوو؟كو أي  حيصخ لك ريء  أنك تسأل  لو   أمخ أنهو عالوة اإلميا ، اهلل

 أول وا حيدث لك خطن عظيع فلعتك األوو كو اهلل، وكشا متأنت ومتأنت وأصبحت أذس ، كشا اجته كو اهلل هلا دليخ اإلميا 
 .كو اهللستصبح فلعتك يف  خ رأ  يس   ا  أو عظيع 

أول وا فلعلا أ  وطبخ سأتف  للعاوالت،  اخصوص   اء، هلا خطنعلى الغد ضي  علد ع اأنا ريد   :لو قيخ لك : سيطوثال 
 .أول فلعة كو اهلل يعيلين اهلل املفأوض !؟وعه

هكلا نشرت  وس أ   نفلل لك  ت نأيد نفسلا فقط يف اخلطن العظيع، أل  يف اخلطن العظيعر  يف اخلطن العظيع وبارأة 
فتعأج ويتيق  وتصبح قبلة  ،تتتحأ  الفطأة، يعأف أ  الكو  له فاعخ تلك اللحظة !اهللكافأ ملا يغأق وبارأة يقول يا فال ،واذد
 . خ أيسأ اليس   ت نأيد أ  نكو  وثلهع ر  نأيد اليس  لك  ر ،اهلل قلبه

عأفة وخلو امل: أذتاج أوأي ، ور  اتفقلا أين و  أمخ أ  حيصخ يل كميا  ا لة للتدرينالتدرين، القلن عضلة قلللك ت د و  
ملاشا ع     {مُعْر ضُونَ اللََّغْو  عَن  هُمْ وَالََّذِينَ * خَاشِعُونَ صَلَاتِه مْ فِي هُمْ الََّذِينَ * الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ} :قال تعاو الشعور،

و و قي الشيء و  أمخ أنك ت تستطيس أ  جترب وشاعأ  كت كشا خليت وشاعأ  و  اللغ! وس الصالة خارعو ؟اللغو وعأضو  
 .املهع فقط

و  أمخ أ  ت حيصخ للا رتات يف التعلقات، سلتكلع  اواضح   اوهلا أوأ رتاج أ  ندر ه كدرا    :سبحانه في صفاته يعال( 2
 اللات ع  الصفات املشرت ة اليت ميك  أ  يوص  هبا العبد وهي صفة هلل، وثخ السمس البصأ الكأم الغىن، ت د أ  نعأف أ  

يلاسبك، وهلل عل ومخ ولها أ ملها، اهلل عل ومخ له ت املشرت ة للعبد ولها وا يلاسبه، مسعك و صأ  وريلا  وا هلس الصفا
العلو يف مجيس صفاته، فإشا  ا  هلا  صفة وشرت ة فاهلل عل ومخ له ولها أعالها وأعظمها وأمل ّها، وليس للعبد ولها كت اتسع، 

 . خ رمبا  ا  اتسع أيض ا على عكسه
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 أ  اهلل عل ومخ هو الغين احلميدالعبد يوص   أنه ريين، ووعلوم  :ريىن اهلل وريىن العبد (الغنى)ضرب مثال على ولن
، يف الرت يبة الواقعية واشا ذصخ؟ أرض وهبها اهلل، وهخ تلرل  لفسها؟ ريلاس أتى و  اهللهلا صاذن ولرعة، ريلاس أتى و  أي ؟ 

ص، يعين ريلاس شايت أم ريلاس وكتسن و  ري س؟ ريلاس وكتسن و  ري س، ولو هؤتء علدس فالذني، والفالذني هؤتء أرعا اريالب  
 .اسيصبح فق    ا عدوا  ا  ريلي  و ، األرض ستهلك واوتلعوا ع  العمخخأموا امللارعني 

 .لو هلا تامأ وواري فغلاس أتى و  املواري، ولو واتت املواري انتهى أوأس
 .وليس شاتيًّا وكتسبة خ اخلل  ريلاهع صفته كش ا   :األمر األول
 .زاد فقأهع كو ريلاهع عوا  ه،ومتت زادت علدهع صفة الغىن لما أ  اخلل    :األمر الثاني

أ   يف الليخ ت دلتعيخ نفسلا أنلا  خ صباح ت د أ  نقوم ونشأب قهوة، و الفقأ مبعىن احلامة، ل؟ نفكأ وا وعىن  لمة فقأ أصال  
، لو محلونا وشهبوا  لا كو احلج واشا اوعيل   عشاء  ، ونتعشى اوعيل   اء  ريد دىوعني، ونتغ وت د أ  نفطأ فطورنلام على فأارلا، 

 خ هلا حيصخ علدس   ل ري نا ليس وعتاد على هلا  له، لو (.  فقأاء كو هلس األرياء)يظهأ فقأنا نشعأ  صدال و حيصخ للا؟ 
 كو فقأ،  غىنالتحول ، يوعتاد يعين فق .. ول  حيتاج 
 . {اللََّهِ إ لَى الْفُقَرَاءُ أَنْتُمُ النََّاسُ أَيَُّهَا يَا}ع فقأاء اللاس  له
 .(فقأاء كو أذليتلا)لا أصبح! ومل ذد ذلاءنا سلمشي ذفاة وخأملاالظهأ  ليلاللحأم يف الظهأ يف الصي  وص لو شهبلا
 (. فأرلافقأاء كو)ووسادتلا، أ  نلام كت على فأارلا  ت نقدر

ه ريفوة يف الظه ة واشا حيصخ له لو أل  ظأف استمأ اللاس يف العمخ؟ يفقد عقله وت يكو  علدس قوة الل  جين أ  يأخل ل
 .الرت يل والسبن أنه فق  هبلس اخلمسة أو العشأ دقائ  يف الغفوة

وملا تسمس ع   !ةصفتلا يف الغىن وا نوعها؟ فق  ر  كش ا  ه،فقأاء ل ليد يف كظهار الرتف نصبح لما نفهلس السياسة اليت تتعبلا  
 إ نََّ * يُطْعِمُون  أَنْ أُر يدُ وَمَا ر زْقٍ مِنْ مِنْهُمْ أُر يدُ مَا * لِيَعْبُدُون  إ لََّا وَالْإ نْسَ الْج نََّ خَلَقْتُ وَمَا}هلل تعأف أنه ريىن شايت، ولللك ريىن ا

 :(القوة املتنيشو الأزاق )وا أعجبها  صفات لس الثالثةهل ولللظأ  { الْمَتِنيُ الْقُوََّةِ ذُو الرََّزََّاقُ هُوَ اللََّهَ
 .ور  فقأاء، اهلل رزاق : ظأ للفسلا لللو  -
 .ور  ضعفاء، اهلل شو القوة  -
 .ور  عاملي ، اهلل املتني  -

ملدة ساعة أو  واء، لو ليس هلا  قارورة اوهلس الصفة ت ُيلو ولها وت أذد،  للا فقأاء ضعفاء عاملي ، وافهموا الفقأ ميد  
فأارلا، كو أذليتلا، كو  ارعأ أين سأووت اآل ، هللس الدرمة فقأنا، فقأاء كو املاء، فقأاء كو الطعام، فقأاء كوساعة نص  
 ...وال سلا
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 فَاسْتَكْسُونِي كَسَوْتُهُ نْمَ إِال عَارٍ كُلُّكُمْ عِبَادِي يَا أُطْعِمْكُمْ، فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعَمْتُهُ مَنْ إِال جَائِعٌ كُلُّكُمْ عِبَادِي يَا)): ولللك

 .املشكلة أنه ريأنا ذلع اهلل وعطاء اهلل 5((أَكْسُكُمْ
و  اخلل  له صفة  مال،  خ صفة  مال  ااملقصود أ  اهلل له صفة العلو سبحانه وتعاو يف  خ صفاته، فال يغأ  أ  أذد  

 . عل ومخ  الكمال، لك  الكمال املطل  هللريء  سيط ووومودة يف اخلل  فهي يف ذقيقتها صورة الكمال فقط، رائبة، 
ألهنع يأوا فيهع  ؟ملاشا هلس ان زويلتها وهلس وتعلقة  لومهاعلى ذسن الصفات، يعين   اللاس  ولللك انظأ لللاس ملا يتعلقو 

 .وت أذد حين أذد كت ملا يتصور فيه الكمال هعوا يلاسب و  الصفات
تصفها هلا الوص ؟ أل  اإلنسا  ت  اشامل !هنا وال  يف السماء أ هاتصفن وعلمتها و ات تدائي ملا االصغ ة يف لظأ للطفلة ن

فوق وهو يتعل   ه، هكلا  وو  أمخ شلك يأتفستعل   ه أو احملبوب له صفة  مال، يسمح للفسه  التعل  كت ملا يشعأ أ  امل
أتعل   ه أرعأ أنه وصدر  لك  ملا نسا  عاد أنا أعأف أنه كيقول  فقد، أوأيف  خ  أ  يكو   اوال   اوليس رأط  ، يتصور
 .سعاديت

وتقول اهلل هو و  سيشأح  ،وتعطيها هلل على ومه الكمال علو آولت أنه سبحانه وتعاو أضحك وأ كى ستللل هلس الصفة وله
 ..و  يشأح يل صدر اهلل هو الل  سيهبين يل صدر  وليس هؤتء، 

ا أطفال أ  أذن  أريدوت  أ  أتلوج أريد ت يف أول ربا ه يقول يكو  يأيت أذد وثال   وليس يل يف هلا التعن، ويأى أنه سعيد 
املشكلة  !فيستغأب و  أفكارس السا قةيف األ لاء،  خأآسعادة و  نول عليه أيت  أ لاء وتدخخ يتلوج و وي، مث يقدر اهلل وس زوالئه

 . تفاء  هوات  الكمال،  لشعلا وص و تعل  يف ال
هلا وا يدوأ ذياتلا،  ع ! هلا خطأ عباد كت ملا نفعخ له عملية علو،لقو   أذد ويصبح وثخ أنفاسلا و  التصال ات حيصخ ات

ورمبا  ناس  الكمال وتعلقلا هبعأوصفلا ألنلا ملاشا؟  !صحاهباأمساء أت نتل أها وت نسمس  حلياة نتمىن أ و  وواق  وعالقات يف ا
تلقلن ت ريء ويف حلظة واذدة  عمث يف اللهاية يظهأ أهن .. لها هعع ورعأنا أ  احلياة  ذىت عصيلا والديلا و  أملهع وارتبطلا هب

مل يتعل   اهلل  ودة طويلةيكو   ،يكو  اإلنسا  قضى على ملء طويخ و  ذياتهاملشاعأ ويلتهي هلا  له، يف حلظة واذدة 
واهلل ا، تدو   أس والثاين يلعن  ه لعن يدو ّ  !ومعله  خ احلياة  غ  اهلل العلي ّ ووضعه ونصبه أوام عيليه ورفعه فوقالعظيع وكاما أتى 

ا الكالم ليس وهل ..الثاين يقول له أنا ت أطيقك، وت أريد ، وت أريد أروفكيصبح  !ك  اهلل يعل ه هبلا احملبوب الل  رفعه
قلو لا و  أ  تلط  هبلس   اف على ،و  أمخ أ  ت نلدغ هلا اللدغسأ، تواريخ وعأوفة لك   يب على  عضلا و   عض 

 !احلقيقة
ع  فعخ  هلس ولك اهلل، واهلل يللهلا عليك وقتما تأضى ؟نشأاحء يسعأهع اهلل، تأيد السعادة واتهؤت ت تأفس أذد و  اخلل ،  خ

ث  و     ولللكملا تأيت  أذد وتأفعه فوق،  لك  ليس ..وس اللاس احمليطني  ك ، يللهلا عليك وس والديك، وس أصدقاءاهلل، 
يتصأف أ  تصأف سليع أو ري  سليع، عالوة السعادة، ويفعخ أ  ريء و  زوامهع، تضعه فوق وجتعلهاللساء يعل وا أنفسهع  أ
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وهلا  دراسات ، اوتدخخ املستشفيات ومتأض  دني   وأاض اللفسيةيف األ وتدخخولحأف، أ  تصأف هي تتحطع صحيح أو 
يف اململكة  صورة عجيبة  رتفعتاألهنا  االلفسية، وهلس الدراسة ستعأج قأيب   أذد أسبا ه األسبابأ  وأض السأطا   وتأخأة

 !ور  قوم نعأف اهلل واهلل قبلة قلو لا
وذىت  ستلقلن الصفحةهلس واذدة و  احملطات يف احلياة ستلتهي،  خ ! يكلمهومل  أوام عيليه أل  صاذبه تأ هاحلياة  تلتهي ملاشا
 . لمة عله ل أ  نفسك ل  تأمس للصفحة وت تتأ

تقضي ذامتك وعهع وتلتفس هبع   القلوب  ه، لك   خ هؤتء عباد اهلل سعأهع اهلل  هو الل  تتعل ّ ، اهللافهل هو العلّي األعلى
 .عالقة احلد املعقول، واحلد املعقول  خ الفطأ تعأفه  يلك و يله اللويخو يله عالقة احلد املعقول، و  ، واللوج  يلك احلد املعقول

 !   أعيش  دونكذد يأيت ألذد يقول له أنا ت أستطيس ألك  أ
كو  يلظأ خ ريء، تأسخ له الأسائخ وتقول له أنا ذلي  ودووعك تللل وهو أول الكالم  لب، تعيش وتتلفس وتأ خ وتشأب و 

 . لب  !يكتنو  التلفاز
ستعأض نفسك أل  ريء  أو أنك ت تستطيس أنك تعيش و  ري سلو  ا  صدق يصبح وصيبة، لو  ا  صدق الشيء الثاين 
 !عظيعوصللا للعطأ الووط  التأليه، يصبح أنك أعطيته  ،و  أملهو  التل  

هلا رعل ملا سعأس لك، ياهلل عل ومخ  وفاؤس و  الويف ّ و  تسع  اهلل،  الكأميالعلو املطل  هلل، ليس ألذد صفات الكمال، 
 .ت يشأح صدر  كت اهلل .. ينبسطيملس وعه يشأح صدر  و أ
يسكأ  الشيطا  ،حلظة وا تلوق الللةقبلتك فتفسد عليك احلياة،  هوجتعل كليه جيعلك تتجه ،يفعخ لكأ  ري  اهلل  كونك تظ  ّ ف

اآل  ت  ع و  العالقات و ع و  األوور اليت  لا نعتقدها تشعأ  األمل العظيع،   ،علك الشيطا  ملا يلولعقلك ع  احلقيقة مث 
و ألرعاص يتحكمو  فيلا أأنلا ا تشفلا أنلا رهلا نفسلا لعبيد وثللا، رهلا أنفسلا  والسبن !أاهاش نشمئل و  نتل أها و أ  نأيد 
 خ ريء  !تفت أنظارنا كليهعوهع ت يستحقو  ذىت أ  تلعلى وشاعأنا وذعخ ذياتلا وعقودة هبع   و  عليلا أو يسيطأو يسيطأ 

أ  نصخ وهبها اهلل للا و  أمخ  أصلية لقلن ووا فيه و  وشاعأيصخ ريء أ  يصبح قبلة قلبك أ دا، كاما هلا اله ذدودس، ت 
 .، أنت ناقل وهع ناقصنيفة الكماللك  ليس هلع صوعك يف احلياة  ء  لهع يساندو  يف احلياة ويس و كو ر لا، مث هؤت
 رفعهع ع  ولللتهع  خ هلع و  ونقصهع وت ميك  الغلو هبع وتوالعلماء هلع عيوهبع  طلبة العلعح و ال ّ اد والص  ب ّ ولللك ذىت الع  

ذيع، ولو مل يقس اإلنسا  يف اللنن  ا  أصين  لنن واهلل ريفور ر و للا أصحاب شنوب  ،واللنوب وا اهلل  ه عليع األخطاء
 .والكرب فتلهن نفسه ذسأاتأ رب وله وهو العجن 

فمهما أ  له العلو املطل  يف الصفات،  كميانلا، قلبلااملقصود كميانلا  علو اهلل يعين كميانلا أنه عال  لاته يف السماء فيكو  قبلة 
 فقدهلوا ،  اذىت عبد  هلع وت جتعخ نفسك  اهلع وت عبد   اخلل  تأاها صفات ناقصة ت جتعخ نفسك رهيل  عجبتك صفات اأ
 !د اهلل ت ريءا، وو  رأى نفسه ريء فهو علريئ  أرى نفسي ف لفسي وأرعأ أ  يل رأ   عجنأ  
 

 :سبحانه هقهر ب عالي (3



 

~ 21 ~ 

 

علو القهأ وتصخ  القضاء والقدر،  وهلا األوأ سيجعللا نلظأ كو وسألة رياية يف األهية وهي وسألة القضاء والقدر، املقصود أ 
 .نشأح  اختصار مث نبني  التفصيخ وسألة القضاء والقدر

ألوأس، أوأس نافل  فيكو ، ت أذد راد ّ  يقول له    اكشا قضى أوأ  ، علو القهر معناه أن أمره سبحانه وتعالى نافذ على كل أحد

 لَمْ بِشَيْءٍ يَضُرُّوكَ أَنْ عَلَى اجْتَمَعُوا وَلَوْ لَكَ اللَّهُ كَتَبَهُ قَدْ بِشَيْءٍ إِلَّا يَنْفَعُوكَ لَمْ بِشَيْءٍ يَنْفَعُوكَ أَنْ عَلَى اجْتَمَعَتْ لَوْ))يف  خ ريء، 

 .5((عَلَيْكَ للَّهُا كَتَبَهُ قَدْ بِشَيْءٍ إِلَّا يَضُرُّوكَ
هلس  ر يلونأيد أ  نبليها، ونأيت مبهلدس نقول له قد ّ  فال  قد ّر  لا، لو  ا  علدنا قطعة أرض وثال   :ة للخلق كصف  التقدير
ُيطط ويأسع ويكتن، ر ر وملا يقد ّ فيقد ّ  ...؟ ع طوب  ؟ ع أمسلت  ؟ ع يوم أذتاج ع دور حيتمخ؟  ؟  حيتمخ  ع وبىناألرض  

تقديأ اإلنسا  قد  على تقديأ املهلدس، الشأ ة اتستشارية للهلدسة يت املقاوليف البلاء ويأ أرأل يف ورقة، يتهلا التقديأ يأ
 ..فيحتاموا أمسلت أ ثأيف األرض ثغأة  أو جيدوا وثال  فال يكو  تقديأ تام،  أو حيفأوا جيدوا واء ات %522يصين 

  .وقد ُيطئ% 522 ايكو  صائب  قد علد اخلل  التقديأ ف
ورمحة وتظهأ فيه آثار   اللوح احملفو،،  خ وا قدرس ذكمةر اهلل عل ومخ األوور و تبها سبحانه وتعاو يفقد ّ  :التقدير كصفة فهل 

 .، وت أذد يستطيس أ  يأد قدر اهلل، له علو القهأ أوأس نافل صفة واضحة تقس األرياء  ما قدرهاعلمه وذكمته ورمحته، 
 قدرها وهو ذكيع عليع رذيع. 
  تبها وهو على  خ ريء قديأ. 
 نفلت و خ يوم يلفل قدر  تبه اهلل. 

، خل  ، ملا اهلل خل  اإلنسا  خل  فيه طبال، خل  فيه فطأةلظأ هلا  لظأة كمجاليةو  يلظأ كو رمحة اهلل وذكمة اهلل وعلع اهلل ي
 .و رضا اهلل واجللةكتوصله له، تأردس و لما يقدر عليه أقدار تلاسبه يف هلا  فيه أذوال، خل  ذوله ظأوف، هلا  له خملوق، ف
ت له ءت له نعمة ركأ وكشا ماءكشا ما ،أورثه وا قدرس اهلل عليه ملات اللعيع اإلنسا  لو سار على أقدار اهلل  ما حين اهلل

 يطلبه و  اهلل، يدعو اهلل، ملا يلقل عليه ريء  وصيبة صرب، آو   كمة اهلل ورضي  ه، ملا يأيت له ذامة
اهلل قدر األقدار  يث أ  اإلنسا  هناية فحين اهلل، الل  يس  يف األقدار ليس  ما  جيعخ األقدار عليه وليست له؟ الل  و 

ت املصيبة ا ماءت العطية الشكأ، وهلا ملهلا نقل، هلا وصيبة، وهلا ملا ماءاللعيع، هلا عطية، هلا القدر يورث ملات 
قبخ أ  يأتيك أ  ريء  الو  لت دقيق  واشا يأيد،  أركال خمتلفة، وهلا يعلمك الصرب، وهلا نقل تطلبه، ويعاد نفس األوور 

 .حيصخ عليك القدر ر لا يعلمك قبلهو 
ول   اوختأج وهي يف الطأي  تفكأ أهنا ستلهن كو  يت أهلهو  زومها يف الصباح وتتعاصع وعه يف الطأق  تغضن اوأأة وثال  

ل ومخ اهلل عفاهلل، و  أ  زومها  ا  رمحة  رتىف ..تقول أ  زومها فعخ هلا وفعخ هلا ، فتلهن كو املدرسة فتجد زويلتهاتعود له
 .يأ يها واشا تفعخ، يأردها
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  كليها أل  ذس  أ   فقلت يف نفسيوصلها أأ  طلبت  وزويليتلت وستعجلة خأمت و  دواوي و  روضا  يف تقولأخت : وثال
لو وضعتيه أ  العسخ و  ذأوق و  الدرمة األوو وذأوق و  الدرمة الثانية كي يل ع  انت ايف الطأي   و ، حين احملسلنياهلل 

عمأها سلتني  قاوت  ليت اليت، و لت أصليشهن كو الصالة  يزومنا و فطأ وأ البيت وصلت  أو عد يلهن  األثأ، وبارأة 
يفعخ و يفعخ العسخ أ  كت  يفسلمت و  الصالة وليس يف عقل !ذأق و  الدرمة األووو ا   وذأقها،تأوس القهوة  تشد
  !يفعخو 

 اهْتَدَوْا وَالََّذِينَ} ،هكلا أقدار  اليت قدرها عليك لو سأت  ما يلبغي تورثك ملات اللعيعيأ يك يعلمك يهل ك، فاهلل 

 .ساروا يف طأيقهع وفتح هلع وفتح آشاهنع وأمساعهع 5{تَقْوَاهُمْ وَآتَاهُمْ هُدًى زَادَهُمْ
ات وس الشا يف وديلة مدة يف قاعة  ب ة وثخ هلس وتكلمت و انت  اليت ذج ّت قبخ ثالثة سلوات وثخ املغلية الفأنسية املشهورة

غلية ووشهورة وعلدها وا يأيدونه  خ الشباب، مث دخلت يف ا تئاب نفسي و اختصار أهنا  انت  وذكت قصتها، قصتها
 ! الدة ومل تعد تشعأ  شيءفاألدوية زادهتا  ،هلا أدوية و تن شهبت للطبينعأ ت  فأح وت  ل  وت  أ  ريء، فأصبحت ت تش

، أيقياأفتسافأ أذد اجللر املشهورة يف ملوب ستشفي  لفسي، وقأرت أ  أ قالت هلع أنا يف هناية األوأ خأمت و  املستشفى
  و خلنأ علدهع ثقافة أ أنه مبثا ة التميمة، و رتمع، املقالت هلا خل  القأآ   األصخغأ ية و زويلتها، وا فيهافيها و  اجلمال و 

 ،فقط، وشهبت كو هلس اجلليأة املليئة  أفعال اهللخلت القأآ  مبثا ة التميمة أ، فلايء املعظع علدهع حيفظأديا  اللاس الش
: األوأ أتت كو سورة تبار ، وصلت كوتقأأ يف الكتاب املرتمع وتأى يف الكو ، كو أ   و دأتالسماء والقمأ و خ ريء، 

 رفعت عيليها وأة أخأىقبخ أ  تكمخ الرتمجة مث  فطور،مل تأى رفعت نظأها يف السماء  { ورٍفُطُ مِنْ تَرَى هَلْ الْبَصَرَ فَارْج ع }

هلا قالت هلا ليس  الم أ  أذد،   { حَسِريٌ وَهُوَ خَاسِأً الْبَصَرُ إ لَيْكَ يَنقَلِبْ كَرََّتَيْن  الْبَصَرَ ارْج ع  ثُمََّ}تتأ د فلما قأأت 
 !وسارت يف الطأي  وآولت  الم و  يعلع وا يف سأ ّ ،

هي ن وهي تقأأ تكو  ها هدية،  لها أقدار، لو مل تستجعلد ها القأآ  كوء  عأفت احلقيقة، ماكو أنقلها املأض اللفسي 
كما يأزقو  أرياءهع املادية  للك يأزقو  ف 4{مَدًَّا الرََّحْمَٰنُ لَهُ فَلْيَمْدُدْ الضََّلَالَةِ فِي كَانَ مَنْ قُلْ}ولللك اختارت  لفسها، 

، اجللة ودهلع يف  خ ريء، األقدار اليت جتأ  ذوللا هلس األقدار هي اليت توصللا كواهلداية ويدلو  على اهلل، خل  فيهع الفطأة 
 لهع  تبت عاش يف ري ها أل    وو عاش يف  الد املسلمني  و ليس هلا  فأق  ني لك  لو تعاوللا وعها  ما يلبغي، وت تظ  

 ،اجملاورةغأنا تت ظني، اف على صالهتع حمري  وؤولني وتممك  يكونوا و وجياورهع احلأم في  لدنا فهلع أقدار تسوقهع كو اهلداية، 
 .القضية يف قلو لا
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ورأيلا  ع رتاج هللا  .علو القدر املقصود  ه علو الصفات هأ،اهلل له العلو املطل ؛ علو اللات وعلو القدر وعلو الق أ  املقصود
 املقدوة،  لها   {الْعَظِيمُ الْعَلِيَُّ وَهُوَ}:آية الكأسي و  وقدوتها كو قوله يقولو  أ و  أعجن العجن أ  العلماء و اتسع، 
ص  اهلل  أنه ذي وقيوم وت تأخلس سلة وت نوم وأ  له وا يف السماوات ووا يف األرض وأ  و   مال عظمته وو   مال يعين و  

 خ هلا مبثا ة ،  فظهماأ  يشفس كت  إشنه، وأنه سبحانه وتعاو ذافظ السماوات واألرض ت يؤودس ذكه أ  ت أذد يستطيس ول
 !أ  اهلل العلي العظيع العالوات اليت تدلك على

اب أو ذامة فيها  اضطأ  يف  خ حلظة تشعأ :وو  أمخ أ  تشعأ ودى ذامتلا له !فما أعظع هلا اتسع ووا أ ثأ ذامتلا له
 .ظيع؟ كو العلي ّ العو و  سيفلل قلبك وكو و  ستصمد ك

 ما يلبغي كيع العليع اخلب ، لو هلا القدر سأت فيه  و  احلوقس ، وو  سلطانه وقول القضاء والقدر، القهأ مبعىن السلطا علو 
ريء املهع يلجح، وهي ليست طويلة الثالثني واألر عني واخلمسني سلة    يعأف أنه يف اختبار س ضى  أفلت، واإلنسا  ملا 

 .أوه أ  جيعللا و  اللامحني مجيعا مبله و سأل اهللأ،  عضها ريمضة عني وتلتهي  لها وثخ
 

وهي و  الكتن اليت نلصح  للشيخ عبدالأزاق البدر، (احلسىن اءمسفقه األ) تع اللقاء  كالم خمتصأ نقأأ و   الم صاذن 
 .مساء والصفاتهتا يف  اب األ قأاء
 
 :األعلى المتعالعلي ال

 .وهذه األسماء تدل على علوه جل وعال المطلق بجميع الوجوه واالعتبارات
 الْعَرْش  عَلَى الرََّحْمَنُ} :ى العرش، وعال على جميع الكائنات، وباينها، قال تعالىفهو العلّي علو ذات، قد استوى عل

  {اسْتَوَىٰ
اهلل يف السماء وعلا  علمه ، ، هخ هلا صحيح؟ تاهلل يف  خ وكا  :لو قيخاهلل يف السماء على العأش استوى،  ؟أي  اهلل

 .شاته سبحانه وتعاو يف السماءلك   ،كذاطتهو 
 

 .{الْعَرْش  عَلَى اسْتَوَىٰ ثُمََّ} :وقال تعاو يف ست آيات و  القأآ  
هلل عل ومخ خلقه اعلى العأش، والعأش خملوق و  خملوقات اهلل عل ومخ،  ه سبحانه وتعاوئاستوار  نؤو   علو اهلل ونؤو   كش ا 

 ، وا وعىن استوى؟ سبحانه وتعاو يلي  جبالله واستوى عليه استواء  
  .يليق بجالله وكماله وعظمته سبحانه اأي عال وارتفع عليه علو  : قال
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وهو علو صفاته وعظمتها، فإّن صفاته عظيمٌة ال يماثلها وال يقاربها صفة أحد، بل ال يطيق العباد  ر،لو قد  وهو العلي ع
 .أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته

كأمي ال ،ناقل، وأنت قدر و  أمخ أ  تتأ د  ماهلع يف ذقيقتهأذد و  اخلل  فإ   أ   مال   اأ  ت يغأ  أ د  الفائدة و  هلا 
 أوه يف هناية األوأ ت د أ   !هخ  خ ريء علي ّ؟ ..، ودرسته، أو ذىت قأيته، أو ذىت وديلتهسيكأم أهله، خاصته، أصحا ه

 .يكو  حمدود
 

 :الثالث
 .حيث قهر كّل شيء، ودانت له الكائنات بأسرها هر،وهو العلي علو ق

 وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ الْأَرْض  فِي وَمَن السَّمَاوَاتِ فِي مَن لَهُ يَسْجُدُ اللَّهَ أَنَّ تَرَ أَلَمْ}: للشمس وللقمأ وهلس األرياء العظيمة انظأ

ات قهأس لكلهع مل يعين ذىت هلا الكث    {الْعَذَابُ عَلَيْهِ حَقَّ وَكَثِريٌ النَّاس  مِّنَ وَكَثِريٌ ابُّوَالدَّوَ وَالشَّجَرُ وَالْج بَالُ وَالنُّجُومُ
 .فكلهع خاضعني له أقدارهع  يدس سبحانه وتعاوالسجود اتختيار  الل  يدل على كمياهنع أوا القهأ   يسجدوا

 
 .، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكنحرِّك، وال يسكن ساكن إالّ بإذنهمنهم مت فجميع الخلق نواصيهم بيده، فال يتحّرك

هذا وقد تنّوعت الّدالئل، وتكاثرت البراهين، وتعّددت الشواهد على علو افهل تبارك وتعالى على خلقه، حتى إّن القرآن 
 :ديدة، بيانها فيما يليالكريم فيه أزيد من ألف دليل على علوِّ افهل سبحانه، وهي مندرجة تحت أنواع ع

على أ  هلس هلا يدلك صفة العلو، ل  دليخ يدل على أ  اهلل عال له هلا  يف القأآ  أ ثأ و  أ ،يتكلع ع  علو اهلل عل ومخ
يأيت عليها لحيوانات ل نظأ خ ا، وتذظ اللاس ملا يتظاملو  يطلبو  اهلل، االصفة وهمة، عظيمة، رتامها، ورتاج نكأرها دائم  

 .ا خ هلا دليخ على أ  العلو أوأ خل  عليه اخلل  مجيع    !حط فإهنا تأفس رأسها كو السماءزو  الق
 

 . { وْقِه مْفَ مِنْ رَبََّهُمْ يَخَافُونَ}:وقال تعالى ،  {عِبَادِهِ فَوْقَ الْقَاهِرُ وَهُوَ}:التصريح بالفوقية، قال تعالى: لاألو 
 .عايل عليهعفوق عبادس يعين 

َتلَ  َأن   قُ َري ظَةَ  بَِني َعَلى َحَكمَ  اأن سعدً : "وعن سعد بن أبي وقاص رضي افهل عنه ُهم   يُ ق  ،  ال ُموَسى َعَلي هِ  َجَرت   َمن   ُكل   ِمن  
َسمَ  َوَأن    َوَذرَارِيِهم   َأم َواُلُهم   تُ ق 

 .أيب وقاصيف خيرب ملا خانوا العهد فقضى عليهع سعد ا   هلا ذدث 
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رواه  ((سَمَاوَاتٍ سَبْعِ فَوْقِ مِنْ بِهِ حَكَمَ الَّذِي اللَّهِ بِحُكْمِ فِيهِمْ حَكَمَ لَقَدْ)): فَ َقالَ  ،َوَسل مَ  َعَلي هِ  الل هُ  َصل ى ِللن ِبيِّ  َذِلكَ  َفذُِكرَ 

 .النسائي في الكبرى والبزار والحاكم وغيرهم
لع فع   (مس  او ات   س ب س   فـ و ق   و    ) :قال  ذكع اهلل، لك  الأسول صلى اهلل عليه وسلع واف الشاهد أ  ذكع سعد ا   ايب وقاص

 . للك اإلرارة كو العلو
 

 مِنَ }:قال تعاوو ، {إ لَيْهِ يَعْرُجُ ثُمََّ األَرْض  إ لَى السََّمَاءِ مِنَ األَمْرَ يُدَب َّرُ } :بالعروج إليه سبحانه، قال تعالىالتصريح : الثاني

 {إ لَيْهِ وَالرَُّوحُ الْماَلئِكَةُ تَعْرُجُ(   )  الْمَعَار ج  ذِي اللََّهِ
 .كت كشا  ا  يف العلويعأج كليه  يقال، ت "يعأج كليه" ؟وا ومه الشاهد 
 

 .{يَرْفَعُهُ الصََّالِحُ وَالْعَمَلُ الطََّي َّبُ الْكَلِمُ يَصْعَدُ إ لَيْهِ }:قال تعاو التصريح بالصعود إليه،: الثالث

 مِنْ تَمْرَةٍ بِعَدْلِ تَصَدَّقَ مَنْ)) :قال رسول افهل صلى افهل عليه وسلم: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي افهل عنه، قال

 مِثْلَ يَكُونَ حَتَّى فَلُوَّهُ، أَحَدُكُمْ يُرَبِّي كَمَا لِصَاحِبِهَا يُرَبِّيهَا ثُمَّ بِيَمِينِهِ، يَتَقَبَّلُهَا اللَّهَ فَإِنَّ الطَّيِّ بُ، إِال اللَّهِ إِلَى يَصْعَدُ وَال طَيِّ بٍ، كَسْ بٍ

 .((الْجَبَلِ
 .املعىن أ  الصعود يدل على العلو .   لمة العأوج وهلا   لمة الصعوديعين هلا

 

 وَرَافِعُكَ مُتَوَفَِّيكَ إ نَِّي }: وقال تعاو ،{إ لَيْهِ اللََّهُ رَفَعَهُ بَلْ }:إليه، قال تعالىبعض المخلوقات  برفعالتصريح : الرابع

 .{إ لَيََّ
 . رفس اهلل عيسى عليه السالم يدل على علوس سبحانه وتعاو

 
 :نأيت كو أدلة عكسها، الللول

 تَنز يلُ} :وقال تعالى ، {الْحَكِيم  الْعَز يز  اللََّهِ مِنَ الْكِتَاب  تَنز يلُ }:قال تعالى التصريح بتنزيل الكتاب منه،: الخامس

 . {الْعَالَمِنيَ رََّب َّ مِن فِيهِ رَيْبَ ال الْكِتَاب 
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 .التلليخ يكو  و  األعلى

*  تَمُورُ هِيَ ذَافَإ  الْأَرْضَ ب كُمُ يَخْسِفَ أَنْ السََّمَاءِ فِي مَنْ أَأَمِنْتُمْ } :اء، قال تعالىالتصريح بأنه تعالى في السم: السادس

 . {نَذِير  كَيْفَ فَسَتَعْلَمُونَ حَاصِبًا عَلَيْكُمْ يُرْسِلَ أَنْ السََّمَاءِ فِي مَنْ أَمِنْتُمْ أَمْ
أ  و  يف يعين هخ وقس ولكع الشعور  األوا   .يقصد  ه اهلل عل ومخ، فهلا فيه تصأيح  علوس وأنه يف السماء يف السماءو  

 !السماء ُيس   كع األرض؟
 

 ((اللَّهُ؟ أَيْنَ)) :أ  الليب صلى اهلل عليه وسلع قال للجارية يث وعاوية    احلكع رضي اهلل علهويف صحيح وسلع و  ذد

 فَإِنْها أَعْتِقْهَا)): و س ل ع   ع ل ي ه   الل ه   ص ل ى الل ه   ر س ول   فـ ق ال   ه ،الل   ر س ول   أ ن ت  : فـ ق ال ت   ((أَنَا؟ مَنْ)): فـ ق ال   الس م اء ، يف   :فـ ق ال ت  

 .((مُؤْمِنَةً

 ،الرَّحْمَنُ مُيَرْحَمُهُ الرَّاحِمُونَ)) :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلع قال: قال عبداهلل    عمأو رضي اهلل علهما ع  ويف الرتول 

 . ((السَّمَاءِ فِي مَنْ يَرْحَمْكُمْ األَرْضِ فِي مَنْ ارْحَمُوا
 .لتصأيح  العلو يف السماءا (و  يف السماء)
 

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه : روى الرتول  ع  سلما  الفارسي رضي اهلل عله قالالتصريح برفع األيدي إليه، : السابع

 .((خَائِبَتَيْنِ يَرُدَّهُمَا ثُمَّ يَدَيْهِ إِلَيْهِ يَبْسُطَ أَنْ عَبْدِهِ مِنْ يَسْتَحِي كَرِيمٌ حَيِيٌّ اللَّهَ إِنَّ)): لعوس
 .قبلة قلبه كو اهلل ويأفس يديه يلتظأ و  اهللعلى العلو، أل  العبد يتجه  فأفس اليدي  كو السماء تدل 

ف فعه طيين عأهلس صورة تدل على علو اهلل  أنه يقول أفس اليدي  فع ملا يأيد ريء يأفس يديه كو السماء، تعل ّ املري  األوي  ذىت
 .كو السماء
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إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به، لما كان صلوات افهل وسالمه عليه بالمجمع األعظم  ااإلشارة إليه حس  : الثامن
ه د  : قالوا ((؟قَائِلُونَ أَنْتُمْ فَمَا عَنِّي تُسْأَلُونَ وَأَنْتُمْ)) :في اليوم األعظم، قال للناس  فـ ق ال   ،و ن ص ح ت   و أ د ي ت    ـ ل غ ت   ق د   أ ن ك   ن ش 

ب ع ه    .رواه مسلم .َمر ات   َثاَلثَ  ((اشْهَدْ اللَّهُمَّ ،اشْهَدْ اللَّهُمَّ)) الل اس   ك و   و يـ ل ك تـ ه ا الس م اء   ك و   يـ أ فـ ع ه ا الس ب ا  ة     أ ص 
أ ل و    و أ نـ ت ع  ) :ل  أرهد فيه الليب صلى اهلل عليه وسلع أنه أدى األوانة، قاليقصد  ه ملا  ا  يف احلج، و ا  هلا املوق  ال  ت س 

ا) .يعين يوم القياوة تسألو  ع  الليب صلى اهلل عليه وسلع (ع ينِّ  الصحا ة لك  ر  نسأل نفسلا سؤال سأله ال (ق ائ ل و  ؟ أ نـ ت ع   ف م 
 .. عليه وسلعع  الليب صلى اهلل نفس السؤال أنلا سلسأل

ب ع ه   فـ ق ال   اء   ك و   يـ أ فـ ع ه ا الس ب ا  ة     أ ص  وا  اوهلا املوق   ث   ، يعين يش  كو اهلل يف العلو أنه أرهد عليهع: الل اس   ك و   و يـ ل ك تـ ه ا الس م 
 . لا يف السماء يشهد عليك، فهلا الأفس كو السماء يدل على علو اهلل عل ومخنفعله ملا أذد يكلملا أو نتظامل فلقول ر 

 
ب تخفيف الصالة، المعراج بسبليلة  إخباره صلى افهل عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السالم وبين ربه: التاسع

  .ثم يعود إلى موسى عدة مرار، وحديث المعراج مخرج في الصحيحين وغيرهما، فيصعد إلى ربِّه

 .يف السماء لكله أدىن واهلل له العلو  ا ووسى  
 

ره من أنه سبحانه ليطّلع إلى إله موسى، فيذكبه فيما أخب ،إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء: العاشر
 لََّعَلَِّي صَرْحًا لَِّي فَاجْعَل الطَِّنيِ عَلَى هَامَانُ يَا لِي فَأَوْقِدْ غَيْر ي إ لَهٍ مَِّنْ لَكُم عَلِمْتُ مَا الْمَلَأُ أَيَُّهَا يَا فِرْعَوْنُ وَقَالَ }: فوق السماوات

 السََّب يل  عَن  وَصُدََّ عَمَلِهِ سُوءُ لِفِرْعَوْنَ زُي َّنَ وَكَذَٰلِكَ  كَاذِبًا لَأَظُنَُّهُ وَإ نَِّي مُوسَىٰ إ لَٰهِ ىٰإ لَ فَأَطََّلِعَ السََّمَاوَاتِ أَسْبَابَ( 3 ) الْأَسْبَابَ أَبْلُغُ

فيما أخبر به من أن افهل في السماء، فمن نفى علّو افهل  اإني ألظن موسى كاذبً : أي 5{تَبَابٍ فِي إ لََّا فِرْعَوْنَ كَيْدُ وَمَا ۚ  
من فرعون، ومن أثبت علو افهل فهو على نهج موسى عليه السالم، ونهج جميع النبيين عليهم صلوات افهل  ففيه شبه

 .وسالمه
نه يف ظله أ وهو السماء ليبلغ  للك أسباب السماوات، و  األرض كو ، الصأح أي  يكو ؟اطلن وله أ  يبين له صأذ   أوت  

وعرتف هبا فأعو   أ  اإلله ت د أ  يكو  يف األعلى، يعين ذىت هلس احلقيقةيط ّلس كو كله ووسى، وعىن شلك أ  فأعو  يعتقد 
 . يف العلوأنه أ يد أ  كله ووسى سيكو  
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ريء  اشب؟ هلا  يف أ   {كَاذِبًا لَأَظُنَُّهُ وَإ نَِّي }: هلا  ومهة نظأ أخأى جتاس هلا املفهوم أ  فأعو  ملا أ مخ  الوه فقال
 :رأيني

 .يف ومود اإلله أصال  
 .يف السماء، وعىن شلك و  يكلب  العلو سيشبه فأعو أو يف أ  كله ووسى 

 
نعيد وستقأ يف نفوسلا  فضخ اهلل ألنه أوأ فطأ ، لك  على  خ ذال أدلة علو اهلل عل ومخ تاوة الوضوح وهلا األوأ احلمدهلل 

 : على أنفسلا وأة أخأى
 ،فتصرب لتجدس علد اهلل، تلاااجتاه فيحصخ للا السمو يف ،قلو لا السماءلة أ  تكو  قب أثأ شلك عليلاكشا علملا أ  اهلل يف السماء 

ذالة و  السمو ملا علد اهلل عل يف قلبك  قدر لك فيها، لك  امعخكت وا  كشا  لت وؤو   لقاء اهلل، والدنيا ل  تأخل ولها
 .ومخ
 أ  ريء و   مال اخلل ،  ماهلع أتعاوخ وعه على أنه  مالصفاته  اولة ل  يغأين  ملا عأفلا أ  اهلل له علو القدر :وأ الثايناأل

 اللاس أو  نافل، يصبح ملا أريد ريء أتعل  الل  يأيدس، ملا عأفت أ  اهلل له علو القهأ  شأ  لك  الكمال  له هلل عل ومخ
و   يدس امللك  له سبحانه تعل  كت أت إش ا  ا ، واهلل لو ذكع  ومودس  ا ، ف  اأطلن اهلل، أل  اهلل لو قضى ريئ  ! أطلن رهبع؟

 .وتعاو
 

  .ملبار لك  هلا وا تيسأ ش أس يف هلا اللقاء ا رتاج نقارات  ث ة ذولهاتسع عظيع ووهع و 
صدورنا ومالء أذلانلا وهوولا اللهع آوني، و ار   أ  ميتعلا مبعأفته وأ  جيعخ القأآ  العظيع ر يس قلو لا ونورسأل اهلل عل ومخ أ

 .اللهع آوني ..لا يف ملات اللعيع ووأل قلو لا  اإلميا  ومجعاهلل يف اجلميس 
 


