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تقرير علو الرب عز وجل على جميع خلقه فوق السماء السابعة
للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمـٰن
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تقرير علو الرب عز وجل على جميع خلقه فوق السماء السابعة

بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
من عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن 1إىل األخ املكرم عبد الرمحـٰن بن حممد بن مانع  ،سلمه اهلل تعاىل.
سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  ،وبعد:
فأمحد إليك اهلل الذي ال إلـٰه إال هو  ،واخلط وصل وصلك اهلل ملا يرضيه  ،وسرنا ما ذكرت مـن
العافية  ،واحلمد هلل على ذلك  ،وتسأل أرشدك اهلل عمن يرى أن أحاديث الصفات ُتـرى على
ظاهرها  ،وشك يف معناها من غري اعتقاد حقيقته  ،ويتسرت بالتفويض  ،فهل نُكفره بدعواه أو حىت
ُيتر؟

 1هو الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحهم اهلل تعاىل  ،ولد سنة  1221هـ
يف بلدة العلم والعلماء ؛ الدرعية  ،درس على يد عدد من املشايخ  ،منهم والده الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن  ،وكذا ابن عمه
الشيخ عبد الرمحـٰن بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب  ،والشيخ حممد بن حممود اازئايري  ،مفا  الديار اازئايرية يف وهته ،
وغريهم.
وبعد تضلعه يف العلم تتلمذ عليه عدد من التالميذ  ،أشهرهم الشيخ األديب الذاب عن دين اهلل بشعره ونظمه ؛ سليمان بن
سحمان رمحه اهلل تعاىل.
له العديد من الكتب والرسايل  ،أما الكتب فأشهرها «مصباح الظالم يف الرد على من كذب على الشيخ اإلمام»  ،وأيضا
«منهاج التأسيس يف كشف شبهات داود بن جرجيس».
أما الرسايل فجمعها تلميذه الشيخ سليمان يف اجمللد الثالث من «جمموعة الرسايل واملسايل النجدية»  ،وبعضها مفرق يف بعض
اجمللدات األخرى  ،كما يقع بعضها يف «الدرر السنية من األجوبة النجدية».
تويف رمحه اهلل سنة  1221هـ.
باختـصار وتصـرف من ترجـمته يف مقدمة كتابه «مصباح الظالم»  ،والرتمجة من إعداد الشيخ د .عبد العئيئ بن عبد اهلل الئير
حفظه اهلل.
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فاعلم أرشدك اهلل أنه ال بد من اإلميان بأن اهلل مستو على عرشه  ،باين من خلقه  ،هاهر فوق
عباده  ،ليس يف ذاته شيء من خملوهاته  ،وال يف خملوهاته شيء من ذاته  ،كما دلت على هذا
الكتب السماوية  ،والنصوص النبوية  ،والقواطع العقلية  ،وأمجعت عليه األمم الا  تؤمن بوجود اهلل
وبربوبيته العامة.
ولكن ملا خاض الناس يف علم الكالم وعُربت كتب اليونان وهدماء الفالسفة  ،الذين هم من أجهل
خلق اهلل وأضلهم يف النظريات والضروريات  ،فضالً عن السمعيات مما جاءت به النبوات ؛ حدث
بسبب ذلك من اخلوض واازدال يف صفات اهلل ونعوت جالله الا  جاءت هبا الكتب وأخرت هبا

الرسل ما أوجب لكثري من الناس تعطيل وجود ذاته وربوبيته كما جرى لالحتادية 1واحللولية ، 2فمن
باب الكالم واملنطق دخلوا يف هذا الكفر الشنيع  ،واإلفك الفظيع  ،ومنهم من عطل صفات كماله
ونعوت جالله  ،الا  وصف هبا نفسه ووصفته هبا رسله  ،ومتدح هبا وأثىن عليه هبا صفوة خلقه
وخالصة بريته  ،حىت آل هذا القول والتعطيل بأهله إىل أن شبهوه بالعدم احملض  ،فلم يصفوه إال
بصفات سلبية  ،ومل يثبتوا له من صفات كماله ونعوت جالله ما هو عني الكمال والتعظيم واإلميان
واإلجالل.
كبريا يف أصول املقاالت وفروعها  ،فمنهم من طرد الباب يف مجيـع
واختلف هذا القسم اختالفا ً
1
زعما منه أن العقل ال يُثبت سواها  ،ونفى ما عداها من
،
عضها
ب
أثبت
من
ومنهم
،
الصفات
ً
 1االحتادية هم الذين يقولون باحتاد اخلالق واملخلوق يف ذات واحدة  ،تعاىل اهلل عن ذلك  ،ونظريتهم تُعرف بـ «وحدة الوجود» ،
أي أن الوجود كله هو اهلل  -بئعمهم.
 2الـحـلولية هم الذين يقولون حبلول اهلل يف خلقه  ،تعاىل اهلل عن ذلك.
 1أي أطلق الكالم وعممه ازميع الصفات.
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الصفات  ،كما هو املعروف عمن ينتسب إىل األشعري وال ُكرامي  ،مث هؤالء هد يقولون يف آيات
الصفات وأحاديثها ( ُترى على ظاهرها)  ،يريدون أهنا تُتلى وال يُتعرض إلثبات ما دلت عليه من
املعىن املراد واحلقيقة املقصودة  ،بل يُصرحون برد ذلك ونفيه.
أمروها كما جاءت)  ،وهول من هال ( ُترى على ظاهرها) ؛ إثبات ما
ومقصود السلف بقوهلم ( ّ

دلت عليه من احلقيقة  ،وما يليق جبالل اهلل وعظمته وكريايه وجمده وهيوميته وحده  ،كما ذكر
الوليد بن مسلم عن مالك والليث وسفيان الثوري واألوزاعي أهنم هالوا( :أمّروها كما جاءت بال
كيف).1
أمروها كما جاءت) رد على املعطلة  ،الذين ال يرون ما دلت عليه وجاءت به من احلقيقة
فقوهلم ( ّ
املقصودة واملعىن املراد  ،وهوهلم (بال كيف) رد للممثلة  ،الذين يعتقدون أن ظاهرها فيه متثيل
كبريا.
علوا ً
وتكييف  ،تعاىل اهلل عما يقولون ً
ومذهب السلف إ ثبات ما دلت عليه اآليات واألحاديث على الوجه الاليق جبالل اهلل وعظمته

وكريايه وجمده  ،ومن هال (ترى على ظاهرها) وأنكر املعىن املراد  ،كمن يقول يف هوله تعاىل
الرمحـٰن على العرش استوى أنه مبعىن استوىل  ،ويف هوله ملا خلقت بيدي أنه مبعىن القدرة ،

 1روى البيهقي يف «السنن الكرى» ( )1/1بسنده عن أيب داود الطيالسي هال :كان سفيان الثوري وشعبة ومحاد بن زيد ومحاد بن
سلمة وشريك وأبو عوانة ال حيُدون  ،وال يشبهون  ،وال ميثلون  ،يروون احلديث  ،وال يقولون (كيف)  ،وإذا ُسئلوا أجابوا باألثر.
وروى أبو بكر اخلالل يف «السنة» ( )212/1واللفظ له والبيهقي يف «السنن الكرى» ( )2/1عن الوليد بن مسلم هال :سألت
سفيان واألوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه األحاديث  ،فقالوا :منرها كما جاءت.
وهال البغوي يف تفسري آية املايدة ( )46ولعنوا مبا هالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء :هال أيمة السلف من أهل السنة
يف هذه الصفات :أمروها كما جاءت بال كيف.
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ومع ذلك يقول (تـُجرى على ظاهرها) ؛ فهذا جاهل متناهض  ،مل يفهم ما أُريد من هوهلم (ترى
ظاهرا يف معناه املراد  ،وال ينبغي يف
على ظاهرها)  ،ومل يفهم أن الظاهر هو ما دلت عليه ً
نصا أو ً
اإلميان اإلتيان بقول ظاهر يوافق ما كان عليه السلف وأهل العلم مع اعتقاد نقيضه يف الباطن  ،بل
هذا عني النفاق  ،وهو من أفحش الكفر يف نصوص الكتاب والسنة  ،والسلف وأهل العلم
والفتوى ال يكتفون مبجرد اإلميان بألفاظ الكتاب والسنة يف الصفات من غري اعتقاد حلقيقتها وما
دلت عليه من املـعىن  ،بل ال بد من اإلميان بذلك.
وكذا االستواء على العرش ؛ العلو واالرتفاع  ،وحديث اازارية نص يف أن اعتقاد العلو والفوهية ال
بد منه يف اإلميان  ،وكما دلت عليه النصوص املتظاهرة من الكتاب والسنة  ،كقوله تعاىل وهو
القاهر فوق عباده ، إليه يصعد الكلم الطيب ، تعرج املاليكة والروح إليه ، تنئيل
الكتاب من اهلل العئيئ العليم ، وحديث األوعال ، 1وحديث الرهية، 2

 1حديث األوعال رواه ابن ماجه ( )122وأبو داود ( )6221وغريمها عن العباس بن عبد املطلب رضي اهلل عنه هال :كنت
بالبطحاء يف عصابة  ،وفيهم رسول اهلل  ، فمرت به سحابة  ،فنظر إليها فقال :ما تسمون هذه؟ هالوا :السحاب .هال :واملئن؟
هالوا :واملئن .هال :والعنان؟ هال أبو بكر :هالوا :والعنان .هال :كم ترون بينكم وبني السماء؟ هالوا :ال ندري .هال :فإن بينكم
وبينها إما واحدا أو اثنني أو ثالثا وسبعني سنة  ،والسماء فوهها كذلك – حىت عد سبع مساوات – مث فوق السماء السابعة حبر ،
بني أعاله وأسف له كما بني مساء إىل مساء  ،مث فوق ذلك كله مثانية أوعال  ،بني أظالفهم وركبهم كما بني مساء إىل مساء  ،مث على
ظهورهم العرش  ،بني أعاله وأسفله كما بني مساء إىل مساء  ،مث اهلل فوق ذلك تبارك وتعاىل.
واحلديث ضعيف  ،كما بينه األلباين يف «السلسلة الضعيفة» ( ، )1224ويغين عنه اآليات واألحاديث املتضافرة يف تقرير العلو.
 2يشري إىل حديث عايشة رضي اهلل عنها الذي رواه مسلم ( )2126أن رسول اهلل  كان إذا اشتكى اإلنسان الشيء منه  ،أو
كانت به هرحة أو جرح ؛ هال النيب  بإصبعه هكذا  ،ووضع سفيان سبابته باألرض مث رفعها :باسم اهلل  ،تربة أرضنا  ،بريقة
بعضنا  ،يُشفى به سقيمنا  ،بإذن ربنا.

4

تقرير علو الرب عز وجل على جميع خلقه فوق السماء السابعة

وحديث االستسقاء ، 1وغري ذلك مما ال يكاد حيصى.
هال أبو مطيع :سألت أبا حنـيفة عمن يقول :ال أعرف ؛ رىب يف السماء أو يف األرض.
فقال :هد كفر  ،ألن اهلل تعاىل يقول الرمحـٰن على العرش استوى وعرشه فوق مساواته.
فقلت :إنه يقول :أهول على العرش استوى  ،ولكن هال ال يدري العرش يف السماء أو يف األرض.
1

هال :إذا أنكر أنه 2يف السماء فقد كفر.
ألنه أنكر أن يكون اهلل يف السماء  ،ألنه تعاىل يف أعلى علـ ـ ـيني  ،وأنه يُدعى من أعلى ال من
أسفل  ،وهذا يدل على أن من آمن بنفس اللفظ ونفى ما يدل عليه من العلو فهو كافر عنده، 6
وغريه من األيمة ال يالفه.
1
وهال مالك رمحه اهلل :اهلل يف السماء  ،وعلمه بكل مكان.
والشاهد منه رفع سبابته إىل السماء  ،داعيا ربه بالشفاء.
 1يشري إىل حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه الذي رواه البخاري ( )1112ومسلم ( )722أن رجال دخل يوم اازمعة من باب
كان وجاه املنر  ،ورسول اهلل  هايم يطب  ،فاستقبل رسول اهلل  هايما فقال :يا رسول اهلل  ،هلكت األموال  ،وانقطعت
السبل  ،فادع اهلل يغيثنا.
هال :فرفع رسول اهلل  يديه فقال :اللهم اسقنا  ،اللهم اسقنا  ،اللهم اسقنا  ...احلديث.
والشاهد منه رفع النيب  يديه إىل السماء  ،فدل هذا على علو الرب  ،إذ رفع يديه إليه يستجلب العطاء واملطر.
 2أي العرش.
« 1الفقه األكر» أليب حنـيفة  ،ونقله الذهيب يف «العلو»  ،ص ( ، 114-111الناشر :أضواء السلف  -الرياض)  ،وهد ضبطت
النص منه على خالف يسري عما هو مذكور يف املطبوع.
وروى الذهيب بإسناده عن أيب حممد عبد اهلل بن أمح د املقدسي هال :بلغين عن أيب حنـيفة رمحه اهلل أنه هال :من أنكر أن اهلل عئ
وجل يف السماء فقد كفر .انظر «العلو» ص . 114
 6أي عند أيب حنيفة رمحه اهلل.
 1رواه اآلجري يف «الشريعة» ( ، )47-42/2وعبد اهلل بن أمحد يف «السنة» (.)112 – 114/1
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وهد بسط الاللكايي رمحه اهلل أهوال األيمة من السلف ومن بعدهم على تكفري هذا الضرب 1من
الناس  ،وهد حبس هشام بن عبد اهلل الرازي هاضي «الري» رجالً يف التجهم ، 2فأظهر التوبة ،
فأُحضرعنده  ،فقال :احلمد هلل على التوبة.
فقال هشام :أتشهد أن اهلل على عرشه  ،باين من خلقه؟
فقال :أشهد أن اهلل على عرشه  ،وال أدري ما باين من خلقه.
1
فقالُ :ردوه  ،فإنه مل ي ـ ـتُب.
وذكر احلاكم بإسناد صحيح عن حممد بن إسحاق بن خئمية رمحه اهلل أنه هال :من مل يقل إن اهلل
فوق مساواته  ،على عرشه  ،باين من خلقه ؛ وجب أن يُستتاب  ،فإن تاب وإال ضربت عنقه  ،مث
4
يلقى يف مئبلة لئال يتأذى بننت رحيه أهل القبلة وأهل الذمة.
وهبذا تعلم أن التفويض عند السلف إمنا هو يف العلم بالكيفية  ،ال فيما دلت عليه النصوص من
إثبات صفات الكمال  ،كالعلو واالرتفاع والفوهية  ،فإن هذا ال بد من اعتقاده واإلميان به.

وروى الاللكايي أثر اإلمام مالك يف «شرح أصول اعتقاد أهل السنة واازماعة» بنحوه ( ، )421وكذا ابن بطة يف «اإلبانة»
( ، )111/1وصحح األلبانـي إسناده رمحه اهلل يف «خمتصر العلو» (.)111
 1أي هذا النوع.
 2أي بسبب اعتناهه لفكر اازهمية  ،وهو نفي صفات الكمال عن اهلل  ،السيما صفة العلو.
 1رواه ابن أيب حامت  ،كما هاله الذهيب يف كتاب «العلو»  ،ص . 142
 6رواه الـحاكم يف «علوم الـحديث» و «تاريخ نيسابور»  ،وعنه الشيخ أبو إمساعيل الصابوين يف «عقيدة السلف أصحاب احلديث»
ص ( 22 – 27حتقيق بدر البدر  ،الناشر :دار الفتح – اإلمارات)  ،وأخرجه اهلروي يف «ذم الكالم وأهله»  ،وصحح إسناده
ابن تيمية يف «الفتوى احلموية».
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وهال ابن أيب زيد القريواين يف هوله الرمحـٰن على العرش استوى :أي بذاته.

1

وهد أنكر عليه من ال علم له وال اطالع على مذهب السلف واأليمة املقلدين  ،رضي اهلل عنهم
أمجعني  ،وخبط يف هذا املقام مبا ال طايل حتته من فضول الكالم  ،الدال على فساد القصد وعدم
رسوخ األفهام  ،فنعوذ باهلل من مـعرة 2اازهل واألوهام  ،ونستجري به من مئلة األهدام.

 1هال رمحه اهلل يف عقيدته املعروفة بـ ـ «عقيدته السلف»  ،وهي مقدمة لكتابه «الرسالة»:
وهو العلي العظيم العامل اخلبري  ،املدبر القدير  ،السميع البصري  ،العلي الكبري  ،وأنه فوق عرشه اجمليد بذاته.
وهد حقق هذه املقدمة الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهلل  ،ودافع يف مقدمتها عن عبث بعض املعاصرين هبا.
تويف ابن أيب زيد رمحه اهلل سنة  174هـ.
 2معرة الشيء أي أذاه.
 1انتهى كالمه رمحه اهلل  ،وهو مثبت يف «جمموعة املسايل والرسايل النجدية» .)162 – 166/1( ،
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