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 بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم

حممد ، وعلى آله  احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، سيدنا
 .وصحبه أمجعني

 بعد:أما 

اهتم القرآن ال داخل يف اإلميان به تعاىل ، وهلذا اإلميان بأمساء اهلل تعاىل احلسىن وصفاته الع  فإن 
يتضح ذلك مبا نراه من كثرة تكرار ختم بأمساء اهلل وصفاته اهتماما بالغا ، اإلميان باب العظيم ب

احلكيم ، والعلي العظيم ،  صفاته ، كالغفور الرحيم ، والعزيزأمسائه و بذكر آيات القرآن العزيز 
 وهكذا.

تقرير صفة من صفات الرب عز  –إن شاء اهلل  –والذي حنن بصدد تقريره يف هذا البحث املبارك 
بعد انقراض عصر الصحابة والتابعني ، أال وهي صفة العلو للرب  فيهاقد كثر اضطراب الناس  وجل

 عز وجل فوق عرشه ، فوق السماء السابعة.

يقرؤون يف كتاب الناس كثري من   ه ال زال هناكأن املوضوع هذا الختيارى عزمي وقو  والذي دعاين 
فوق مسائه ، مستو على عرشه ، فوق مجيع  عال   اهلل عز وجل أن اهلل تعاىل ويف سنة رسول اهلل 

، كقول بعضهم  اليت وصف نفسه هباعلو ينفون عن اهلل عز وجل صفة ال جتدهمومع هذا  ،خلقه 
 .، تعاىل اهلل عن ذلك (إن اهلل يف كل مكان)

ان جبميع من اإلمي يقتضيه اإلميان باهلل تعاىلملا  مناف  ومن املعلوم أن عدم اإلميان بعلو الرب تعاىل 
على الوجه الالئق به سبحانه وتعاىل ، من غري الرب عز وجل من صفات والسنة  القرآنيف ما ورد 

 تكييف وال متثيل ، وال تأويل وال تعطيل.
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 أهلما عليه ـتقليد ل وأ، معاين القرآن العزيز ـقلة تدبر لعن  ادر اصيكون قد  نفي صفة العلوو 
من الصحابة لف الصاحل ــــالس وفهمنة ــــىل القـرآن والسبدون رجوع إوهو األكثر ، بالدهم ، 

ولو نوقشوا وبـ يِّـن هلم احلق لرجعوا عن هذا االعتقاد ها ، الذين هم خيار األمة وأفقه  ، ن ـوالتابعي
 ، فلهذا جاءت فكرة هذا الكتاب. الباطل

على  تعاىل هم صفات اهللف   نفسي ومن قرأه من املسلميـن أن ر  أود أن أ ذَكِّ  الكتابوقبل الشروع يف 
اهلل يف قلبه ، ألن األمر كما  خشية  زيادة الوجه الصحيح له أثر عظيم على عمل املرء وسلوكه ، و 

، وهلذا كان العلماء بأمساء اهلل وصفاته هم أخشى  1قيل: )من كان باهلل أعرف كان له أخوف(
 .ه العلماءإمنا خيشى اهلل من عبادالناس هلل تعاىل ، كما قال تعاىل 

عرفوه حق فيف قلوب الصحابة ملا فهموا أمساء اهلل على مراد اهلل ، تعاىل أال ترى ع ظم خشية اهلل 
  .يـن  املعرفة ، وعبدوه كأهنم يرونه رأي عَ 

، ىن ترى جرأة اليهود على معاصي اهلل ملا نفوا عنه بعض صفاته كصفة الغ   ، النقيض من ذلكوعلى 
 .علواً كبرياً  ما يقولونتعاىل اهلل ع -  وحنن أغنـياءإن اهلل فقريقالوا إذ 

 طريقة البحث
إن شاء اهلل  مسلكا علمياتقرير عقيدة علو اهلل عز وجل على خلقه كتايب هذا ليف  وقد سلكت 

 مباحث: مثانيةالبحث إىل  بتقسيمتعاىل ، 

                                                           
 ( عن أمحد بن عاصم األنطاكي.687« )تعظيم قدر الصالة»رواه حممد بن نصر املروزي يف  1
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علميــة بــني يــدي البحــث تبــني التحــول الفكــري الــذي طــرأ علــى بعــض  توطئــةذكــر  المبحــث ال:  
، وثبــــات يف بــــاب فهــــم أمســــاء اهلل وصــــفاته جمتمعــــات املســــلمني بعــــد القــــرون الثالثــــة املفضــــلة األوىل 

 العقيدة اإلسالمية أمامه.

علـى ضـوء فهـم السـلف الصـاحل مـن  لفهم أمسـاء اهلل وصـفاتهعلمية تأصيالت ذكر  المبحث الثاني 
 صحابة والتابعني وعلماء املذاهب األربعة املعتربين وغريهم.ال

أقــوال  وتقريــراتمــن القــرآن العزيــز والســنة الشــريفة  ذكــر أدلــة علــو اهلل علــى خلقــه المبحــث الثالــث 
علــى مــر القــرون الثالثــة األوىل ، ض ذكــر بعــض أقــوال مشــاهري العلمــاء  هــذا البــابالســلف الصــاحل يف 

 .وحكاية اإلمجاع يف هذا الباب قرون املفضلةالقرون اليت تلت ال يف

 .مبحث يف بيان معىن معية اهلل تعاىل خللقه ، وقربه منهم المبحث الرابع 

 .مبحث يف العرش ، وذكر أصح ما ورد فيه من أخبار المبحث الخامس 

 .مبحث يف الكرسي ، وذكر أصح ما ورد فيه من أخبار المبحث السادس 

عـن اجلـواب ، وتتضـمن بداللة العقل والنقـل  ات يف العلو واجلواب عنهاشبهذكر  المبحث السابع 
 شبهتني كبريتني: 

  وإبطاهلا من مخسة عشر وجها االستواء باالستيالءصفة تأويل ، 

  "من عشرين وجها، وإبطاهلا مقولة "إن اهلل يف كل مكان 
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ابـــن ، الـــذه  ، بـــن تيميـــة اة: ــــــــمـــن أقـــوال األئمكلمـــات جامعـــة يف عقيـــدة العلـــو المبحـــث الثـــامن  
 القيم ، رمحهم اهلل مجيعا.

 شكر :تقدير

 كتابساعدوين إلخراج هذا ال ناإلخوان الذيخ و املشاي -بعد شكر اهلل عز وجل  -ض إين أشكر 
، السيما الشيخ العالمة وابداء للمالحظات لكتاب لمن مصادر علمية ، أو مراجعة به مبا أفادوين 

،  الكتاب يف مراحله األوىل بل بن هادي الوادعي رمحه اهلل ، فقد راجع أصلعبد الرمحـٰن ، مق أبو
 املفيدة رمحه اهلل. ومل يكن إذ ذاك هبذا احلجم ، ووضع بعض التعليقات

، وقصدي صوابا ، وأجري ذ خرا ،  لوجهه الكرميجيعل عملي خالصا أن  أسألتعاىل هذا ، واهلل 
، ونبذ ما على النهج الصحيح يه الكتاب والسنة من الغيبيات وأن يوفق املسلمني لإلميان مبا دل عل

م واهلل أعلم ، وصلى اهلل على نبـيـنا حممد ، وعلى آله وصحبه ، وسل  ، خالفهما من األقوال احملدثة 
 تسليما كثريا.

ليلة التاسع والعشرين من شهر جنادى ،  اخلميسصباح يف  الكتابوكان االنتهاء من إعداد هذا 
 واحلمد هلل أوال وآخرا.نفع اهلل به كاتبه وقارءه وناشره ، هجرية ،  1434 سنة،  االخرة

 بو سليمان ماجد بن سليمان الرسي، أ وكتب

 66777078860603هاتف: 

 اململكة العربية السعودية
majed.alrassi@gmail.com ، www.saaid.net/kutob 

mailto:majed.alrassi@gmail.com
mailto:majed.alrassi@gmail.com
http://www.saaid.net/kutob
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 الرحيم الرحمـٰنبسم اهلل 

إن احلمد هلل ، حنمده ونستعيـنه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، 
ريك ـــإال اهلل وحده ال ش إلـٰهد أن ال ـمن يهده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشه

 .له ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
ن آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال متوتـن إال وأنـتم مسلمونيا أيها الذيـ. 
 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا

 .واتقوا اهلل الذي تساءلون به واألرحام إن اهلل كان عليكم رقيبا ونساء  
 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن  *قوال سديدا  ا اتقوا اهلل وقولوايا أيها الذيـن آمنو

 .يطع اهلل ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
، صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم فإن خري احلديث كتاب اهلل ، وخري اهلدي هدي حممد  :أما بعد

 .وشر األمور حمدثاهتا ، وكل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النار
 :عدبأما 

ى م  س  ونعت نفسه بنعوت اجلالل ، وت  قد وصف نفسه بصفات الكمال ، عاىل تإن اهلل سبحانه و ف
ثالث هلما ، ومها الكتاب بأمساء حسىن كثرية ، وقد علم املسلمون أمساءه وصفاته من طريقني ال 

 .والسنة
هذا  هم، فأورث معاين تلك األمساء والصفات، وصحابته  م الرعيل األول ، وهم النيب فه  كما 
ا خافه ، ومن خافه ائتمر بأوامره انقيادا لشريعته ، ألن من عرف اهلل حق  و يف قلوهبم ،  اهلل خشية

 .طريق فهم أمساءه وصفاته وليس إىل معرفة اهلل طريق إالا وانتهى عن نواهيه ، 
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، وهو عبادته ، وقاموا مبوج ب ذلك الفهم أمساء اهلل وصفاته رضي اهلل عنهم الصحابة وملا فهم 
الكتب ما هو مذكور يف حتقق فيهم و يف العلم والعمل ، صاروا مضرب املثل وحده ال شريك له ؛ 

اهلل أخرب كما ،  من الشهادة باخلريية  2والقرآن 1أي التوراة واإلجنيل –والالحقة السماوية السابقة 
إن آمنوا مبثل ما آمنتم به فقد فأن الناس إن آمنوا مبثل ما آمن به الصحابة فقد اهتدوا يف القرآن 

 .اهتدوا
اف يف فضائل الصحابة الثابتة عن النيب وأما األحاديث  ال تكاد حتصى إال  ، كثرة   كثرية جد 

 .مبشقة
العلم ورأوا الصحابة  ، فتلقوا عن، وهم اجليل الذي يلي جيل الصحابة رمحهم اهلل التابعون  جاءمث 

وتلقوا لصحابة رضوان اهلل عليهم ، وحفظوا العلم يف دواوينهم ، فساروا على طريق امنهم العمل ، 
غري ذلك يف ، سواء فيما يتعلق بأمساء اهلل وصفاته جل تعاىل ، أو الصايف عنهم االعتقاد الصحيح 

 .من أصول االعتقاد
رمحهم اهلل رون متعاقبة ، ـق ةثالث، ، وهكذا عو التابعني تاب   أيبعد التابعني ، جاء ل من ع  ـــوهكذا ف  

 .أمجعني

                                                           
حممد رسول اهلل والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال قال اهلل تعاىل يف آخر سورة حممد  1

اة ومثلهم يف اإلجنيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ من اهلل ورضوانا سيماهم يف وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم يف التور 
 .فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ هبم الكفار وعد اهلل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجرا عظيما

وكانوا أحق هبا وألزمهم كلمة التقوى ، ويف سورة الفتح  كنتم خري أمة أخرجت للناسقال اهلل تعاىل يف سورة آل عمران  2
والذين آمنوا وعملوا ، فأخرب أهنم أحق بكلمة التقوى وأهلها ، وشهد هلم اهلل تعاىل أهنم املؤمنون حقا ، قال تعاىل  وأهلها

 .الصاحلات وجاهدوا يف سبيل اهلل والذين آووا ونصروا أولئك هم املؤمنون حقا  هلم مغفرة ورزق كرمي
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خري الناس قرين ، مث الذين  :خري القرون ، فقال  هيالثالثة أن تلك القرون  أوضح النيب وقد 
 1.يلوهنم ، مث الذين يلوهنم

، فقد كانت تلك القرون هي خري القرون كما يشهد بذلك التاريخ  وقد حصل األمر كما أخرب 
اخلريات ، وصارت األمة اإلسالمية يف أوج عزها اإلسالمي ، فقد اتسعت الفتوحات ، وكثرت 

وجمدها بني األمم األخرى ، ودخل الناس يف دين اهلل أفواجا ، وصار من مل يدخل يف دين اهلل 
 .يدفع اجلزية للمسلمني مقابل محاية املسلمني له

مل يعرفها  اهلل ا يف دينأناس بأمور  أدخلفقد تبدلت األمور عما كانت ، الرابعة  مئةـبداية الولكن يف 
معروفة ـوهي ال،  أيضاالشريعة  ويف باباهلل تعاىل يف االعتقاد  بابيف وال صحابته ،  النيب 

روا منهم ، محاية جلناب الشريعة وحذ  بل ، وأنكروا عليهم فصاح هبم علماء املسلمني بالبدع ، 
ألمم شرائع اما حصل لسالم وخشية من أن حيصل لشريعة اإلوالتبديل والتغيري ، من التلوث الصايف 
من رجع ، وسار على طريق الغواية عن تلك البدع رجع ذلك لما فعل علماء املسلمني ، فالسابقة 

 .وصحابته ، آمني من سار ، جعلنا اهلل ممن سار على طريق النيب 

 أسباب دخول البدع في مجتمعات المسلمين
 :بعة أسبابأر دخول البدع يف جمتمعات املسلمني من أهم أسباب و 

ترمجة كتب الفالسفة واليونان إىل اللغة العربية ، وقد حصل هذا يف عهد املأمون العباسي يف  :األول
 .أول القرن الثالث

                                                           
 ( ، عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه. 2522( ومسلم )2652رواه البخاري ) 1
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مبا عندهم من على مر القرون الثالثة ، العجم إىل اإلسالم دخول كثري من  :والسبب الثاني
 .بني املسلمنييقهم عن طر  فانتشرتمنها ،  مل يتخلصوافاسدة موروثات عقدية 

األمر الذي أدى إىل ، الكافرة باألمم األخرى األمة اإلسالمية هو احتكاك  الثالث والسبب
تأثر بعض املسلميـن بتلك العقائد لبيـن الطرفيـن ، فكان سببا رئيسا  عقائدي   انـتقال  حدوث 
نسبة إىل يت مسيت بذلك وال، عقيدة اجلهمية كما حصل من التأثر ب،  وانتشارها بيـنهم واألفكار 

 .1اجلهم بن صفوان، وهو  ناشر هذه العقيدة

، وبثهم لعقائد باطلة ، إلفساد عقائد ساس بعض املنافقني بني املسلمني دانهو  الرابعوالسبب 
وعبدوهم ،  غلوا يف آل بيت النيب املسلمني ، كما حصل من ابن سبأ اليهودي وأتباعه ، ملا 

فرقة جديدة بني  إجياد وتكوين، مث آل األمر إىل  نطلق حبهم للنيب أن هذا من م منهم ازعم  
 افضة ، أو الشيعة االثناحتمل عقيدة تقابل عقيدة املسلمني وشريعتهم ، وهي فرقة الر املسلمني ، 

 .عشرية

 في بيان أشهر الفرق التي ضلت في فهم أسماء اهلل وصفاته فصل
 بأمساء اهلل وصفاته ، ويفهمون معانيها كما فهمها النيب  قد كان الناس يف القرون الثالثة يؤمنونو 

عرض وهنا كما جاءت ، من غري ت  ر  ـــم  ـوي  عليه اللغة العربية ،  دلتوصحابته وأتباعهم ، حبسب ما 
ملا تقادم الزمان ، وتداخل املسلمون مع األمم األخرى ؛ لكن ملعانيها الظاهرة بتحريف أو غريه ، و 

ف رق ا ، فتشعب الناس كما تقدم منحرفة يف هذا الباب  ـألفكار اخلارجية الحصل تأثر ببعض ا
 .وصحابته وطوائف ، وثبت من أراد اهلل عصمته على طريق النيب 

                                                           
 سيأيت التعريف به. 1
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ناشرها نسبة إىل ،  «اجلهمية»وصفاته فرقة تعاىل من أشهر الفرق اليت ضلت يف باب أمساء اهلل و 
أنه ذات جمردة أي ، عنه ه صفاتو  ي أمساء اهلل تعاىلنفومنهج هذه الطائفة هو اجلهم بن صفوان ، 

 زاعمني أن إثباهتا له يلزم منه أمران: تعاىل اهلل عن ذلك ، ، عن األمساء والصفات 
 بين آدم ، وقد رد عليهم أهل السنة بأن الواحد من بزعمهماألول: تعدد اآلهلة ، وهذا شرك 

ومع هذا فال أحد يقول إنه عدة طويل ، يوصف بأنه كرمي وغين وتاجر و يوصف بعدة صفات ، 
 1أشخاص! هذه مكابرة للعقول.

 والثاين: تشبيه اهلل خبلقه.
لوها وأو  وقالوا هي من قبيل اجملاز ، فنفوا عن اهلل صفة السمع والبصر والكالم واالستواء وغريها ، 

 حث بإذن اهلل.يف ثنايا هذا الب اجلواب عن هذه الشبهةسيأيت ، و  إىل معان  أخرى غري مرادة

عصر التابعني ، املائة الثانية يف  أوائليف بن صفوان اجلهم بزوغ هذه الطائفة على يد كان وقد  
فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل األوزاعي وأيب حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري ومحاد بن 

 2.زيد ومحاد بن سلمة وابن املبارك ومن بعدهم من أئمة اهلدى

(: هو اجلهم بن صفوان ، أبو 2/289« )تاريخ اإلسالم»( و 6/26)« السري»يف  2هيبقال الذ
الضاللة ، ورأس اجلهمية ، كان ينكر الصفات ، وينزه الباري عنها  حمرز الراسيب ، السمرقندي ، أ س  

                                                           
 .للشيخ صاحل بن فوزان الفوزان حفظه اهلل عند الكالم عن الفرقة الرابعة: اجلهمية« حملة عن الفرق الضالة»انظر كتاب  1
 امجهم يف ثنايا هذا البحث إن شاء اهلل.لألعالم املذكورين أعاله فسيأيت ذكر تر  ، وبالنسبة 69للذهيب ص « العرش»انظر كتاب  2
 ستأيت ترمجته قريبا يف الفصل القادم إن شاء اهلل.2 
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كفر ، وأن اهلل يف األمكنة كلها ، وأن اإلميان عقٌد بالقلب وإن   1، ويقول خبلق القرآن -بزعمه  –
 2بلسانه وعبد الصليب واألوثان ، فهو ويل اهلل من أهل اجلنة. اهـ باختصار.

قال: لعن اهلل اجلهم ومن قال بقوله ،   4عن يزيد بن هارون 2«السنة»روى عبد اهلل بن أمحد يف و 
 .ترك الصالة أربعني يوما ، يزعم أنه يرتاد دينا ، وذلك أنه شك يف اإلسالمكافرا جاحدا ، كان  
 اهـ. .بن أحوز التميمي على هذا القول م  ل  ـقتله س   :يزيدقال 

ـل  قلت:   5.راسانخ  ـب «م ر و»بن أحوز هو أمري الشرطة يف آخر دولة بين أمية ، ونائبهم على  م  س 
 «ور  م  »كان رجل من أهل   :قال 6نعيم البلخي عن أيب «الرد على اجلهمية»البخاري يف  وروى

  ؟مل جفوته :فقيل له ، مث قطعه وجفاه 7صديقا جلهم
تمل ؛ قرأت يوما آية كذا وكذا  :فقال ما كان أظرف  :فقال –نسيها حيىي  –جاء منه ما ال حي 

 .هاحممدا ، فاحتملت  

                                                           
 أي أنه ليس كالم اهلل ، وإمنا شيء خملوق كباقي املخلوقات. 1
 (.2/289« )تاريخ اإلسالم»( و 6/26« )السري»انظر  2
ة يزيد بن هارون( عن السراج تعليقا قال: مسعت إبراهيم بن )ترمج« تاريخ بغداد»خطيب البغدادي يف ـ( ، وذكره ال197)برقم ) 2

عبد الرحيم قال: مسعت إمساعيل بن عبيد وهو ابن أيب كرمية قال: مسعت يزيد بن هارون يقول: القرآن كالم اهلل ، لعن اهلل جهما 
 ومن يقول بقوله ، كان كافرا جاحدا.

د الـس لمي ، موالهم الواسطي ، له رواية للحديث النبوي ، قال الذهيب: )كان هو اإلمام القدوة احلافظ ، شيخ اإلسالم ، أبو خال 4
« السري»، انظر ترمجته يف  216يزيد رأسا يف السنة ، معاديا للجهمية ، منكرا تأويلهم يف مسألة االستواء( ، تويف سنة 

(9/258.) 
 وان.هـ ، مقتل اجلهم بن صف 128، أحداث سنة « البداية والنهاية»انظر  5
انظر ترمجته يف «. الثقات»بن سالم: )كان صدوقا مأمونا( ، وذكره ابن حبان يف  القاسمهو شجاع بن أيب نصر. قال أبو عبيد  6

 «.التهذيب»
 أي جهم بن صفوان. 7



 توطـــــــئة :المبحث األول

 11 

أما واهلل لو وجدت سبيال إىل  :، قال ﴾على العرش استوى الرمحـٰن﴿، فلما قال طـٰه مث قرأ سورة 
 .حكها حلككتها من املصحف ، فاحتملتها

)ما هذا؟ ذكر قصة يف موضع فلم يتمها ،  :رأ سورة القصص ، فلما انتهى إىل ذ كر موسى قالمث ق
جره برجليه ، فوثبت عليهـ  ت  مث ذكرها هاهنا فلم ي    1.مها( ، مث رمى باملصحف من ح 

 .نعوذ باهلل من اخلذالن،  2لقهعلو الرب على عرشه ، ومباينته خلفهذا كالم شيخ النافني ل
 .2«امللل والنحل»وام غري ما ذكرنا ، ذكرها الشهرستاين رمحه اهلل يف كتابه وللجهمية ط

وقــد نظــر يف شــيء مــن كــالم اجلهــم: هــذا هــدم بــال بنــاء ، وصــفة بــال  4قــال عبــد العزيــز بــن املاجشــون
 5معىن.

 بـنام ـشــت هـــعـمـس :، قـال ابـن أيب حـام 6«يس  ـيـر  م  ـبشـر ال»يف نشر عقيدته الضالة  امث خلف جهم  
   

                                                           
 (.55« )خلق أفعال العباد والرد على اجلهمية وأصحاب التعطيل»رواه البخاري يف  1

عن حيىي بن أيوب به ، ذكر ذلك عنه « الرد على اجلهمية»( ، وابن أيب حام يف 198« )ةالسن»وكذا عبد اهلل بن أمحد يف 
 . 155 -154ص « العلو»الذهيب يف 

 املباينة هي االنفصال ، وضدها االحتاد واالختالط والتمازج ، م ن بان يبون فهو بائن. 2
 الرياض. –( ، الناشر: أضاء السلف 1/125قد أفرد الشهرستاين للجهمية بابا يف بيان معتقدهم ، انظر ) 2
هو الفقيه اإلمام املفيت احلجة ، عامل املدينة ، من أقران مالك ، قال ابن وهب: حججت سنة مثان وأربعني ومئة ، وصائح يصيح:  4

 ال ي فيت الناس إال مالك ، وعبد العزيز بن املاجشون.
 (.4/441« )متاريخ اإلسال»، انظر ترمجته يف  164تويف رمحه اهلل سنة 

 انظر املرجع السابق. 5
هو بشر بن غياث بن أيب كرمية العدوي ، موالهم البغدادي املريسي ، كان من كبار الفقهاء ، مث نظر يف علم الكالم والفلسفة  6

يس من وعلم الكالم هو العلم الذي يبحث يف ذات اهلل وصفاته على طريقة الفالسفة ومنتجات عقول البشر ، ول –فغلب عليه 
، فانسلخ بشر  -منطلق فهم السلف الصاحل ، الذي قاعدته التسليم للكتاب والسنة ، وفهم النيب صلى اهلل عليه وسلم وصحابته 

من العلم والتقوى ، وخلف جهم ا يف عقيدته ، مع أنه مل يدركه ، بل تلقف مقالته عن أتباعه ، فصار عني اجلهمية ، فمقته أهل 
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بن صفوان الضال ، وهو ويل عهده ، وم ثلـه عنـدنا م ثـل املريسي عندنا خليفة جهم  :يقول 1يد اهللـبـع
 .2واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها :بلعم بن باعورا الذي قال اهلل فيه

داء أهـــل الســـنة ، يف أوائـــل القـــرن الثالـــث ، وهـــو مـــن ألـــد أعـــ 2بـــن أيب د ادأمحـــد مث وصـــل األمـــر إىل 
،  4املـأموناخلليفـة واجلماعة ، وكـان شـديد العـداوة لممـام أمحـد بـن حنبـل ، وهـو الـذي أوقـع بـه عنـد 

  :العامل اللغوي املشهور 5فسجنه وضربه ، وحصل بسببه بالء كثري على املسلمني ، قال ابن األعرايب

 مبعىن على العرش استوى محـٰنالر أرادين ابن أيب د اد أن أطلب يف بعض لغات العرب ومعانيها 
  

                                                                                                                                                               

، ومنهم الشافعي رمحه اهلل ، وأبو يوسف القاضي صاحب أيب حنيفة ، وأفىت بقتله العديد منهم بناء على   العلم ، وأنكروا عليه
( ، 5/282« )تاريخ اإلسالم»( و 11/199« )السري». انظر ترمجته يف  218كفره بتلك املقالة. هلك غري مأسوف  عليه سنة 

 (.7/521« )تاريخ بغداد»و 
 حور العلم ، من رواة احلديث النبوي ، مات سنةـازي ، السين الفقيه ، أحد أئمة السنة ، كان من بهو هشام بن عبيد اهلل الر  1

 (.11/446« )السري»، انظر ترمجته يف  221
 (.644)برقم « شرح أصول اعتقاد أهل السنة»أورده الاللكائي بالغا يف  2
ن للخليفة املأمون مقولة ـــ ــيية ، داعية للقول خبلق القرآن ، ز  ويل القضاء للمعتصم وللواثق باهلل ، وكان مصرحا مبذهب اجلهم 2

اجلهمية: )إن القرآن خملوق وليس كالم اهلل( ، فوافقه على هذه املقالة ، وامتحن الناس عليها ، مبا فيهم العلماء ، فصارت حمنة يف 
تاريخ ». انظر ترمجته يف  229درهم ، تويف سنة  املسلمني عظيمة ، مث ملا توىل املتوكل عزله ، وأخذ منه ستة عشر ألف ألف

 (.11/169« )السري»( و 5/758« )اإلسالم
هو اخلليفة املأمون ، عبد اهلل بن هارون الرشيد ، قرأ األدب وعلوم الفالسفة واليونان ، وأمر بتعريب كتبهم ، ومن هنا دخل البالء  4

فجره ذلك إىل القول خبلق القرآن ، وكان جي  ل أهل الكالم ، وله يف امتحان على املسلمني ، ألهنا كتب حتوي أمورا يف العقائد ، 
« تاريخ اإلسالم»( و 11/272« )السري». انظر ترمجته يف  218علماء السنة عند هذه املسألة قصص يطول ذكرها. تويف سنة 

 (.11/421« )تاريخ بغداد»( و 5/261)
ابة. قال ثعلب: انتهى إليه علم اللغة. تويف رمحه ياد بن األعرايب اهلامشي ، موالهم ، النس  هو إمام اللغة ، أبو عبد اهلل ، حممد بن ز  5

 (.11/687« )السري»، انظر ترمجته يف  221اهلل سنة 
 . 181ص ، « العلو»االستواء فمذكور يف صفة وأما كالمه يف إنكار تأويل 
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 1.واهلل ما يكون هذا وال أصيبه :استوىل ، فقلت

عليهم  اأيب د اد أن جعل األنبياء موسى وعيسى وحممد  ابن احلد بالضالل عند  وقد وصلقلت: 
 الصالة والسالم مشبهة ، ألهنم أثبتوا صفات اهلل تعاىل ، قال قبحه اهلل: 

تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما بن مرمي عليه السالم حيث يقول اعيسى ثالثة من األنبياء مشبهة: 
حيث قال:  ، وحممد  رب أرين أنظر إليك، وموسى عليه السالم حيث يقول  يف نفسك

 2.إنكم ترون ربكم

وبئر ألن التعطيل هو اإلفراغ والتخلية ، كما يف القرآن معطلة ، ـون أيضا بالجهمية ي سم  ـوال
 ليس بعال   إن اهلل :قالواملا وذلك وه عنها ، ل  ــــأي أخ  ، وهم قد عطلوا الرب عن صفاته  ، معطلة

 .ال يتكلم ، وال يسمع وال يبصر ، تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبرياعلى عرشه ، و 

التي تلقى عنها الجهم بن صفوان مدرسة تعطيل صفات الرب  حال رؤوسفصل في بيان 
 بدعته الكالمية

 أصل داء تعطيل صفات الرب عن معانيهاأن « الفتوى احلموية»يف كتابه  2يمية رمحه اهللذكر ابن ت
  

                                                           
 (.167-2/166« )الناجيةاإلبانة عن شريعة الفرقة »رواه ابن بطة بالغا ، انظر  1
 . 191للذهيب ، ص « العلو»، كما يف « الرد على اجلهمية»رواه ابن أيب حام يف  2

البن أيب حام فأفاد بأنه ال يعلمـه مطبوعا وال خمطوطا ، أي أنه يف  «كتاب الرد على اجلهمية»وقد سألت أحد املتخصصني عن 
 حكم املفقود.

م بن عبد السالم ، احلراين ــــحليـمد بن عبد الـي الدين ، أحـــــاس ، تقـــقا ، أبو العبــــالم حـــــفقيه ، شيخ اإلسالمة الــــام العــــهو اإلم 2
مث الدمشقي ، امللقب بابن تيمية ، جدد دين اإلسالم بعدما استحكمت غربته ، وأظلمت الدنيا بالبدع الكالمية وخرافات 
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 2اجلعد بن درهم فلما استوطن،  1الداء إىل الصابئةذلك منتشرا يف الفالسفة ، مث سرى كان 
جل  أنكر صفات الرب، قبحه اهلل ، ف نشرها بني املسلمني ؛، وهي بالد الصابئة  2بالعراقان ر  ـــــح

زعم أن اهلل مل يتخذ إبراهيم خليال ومل يكلم موسى تكليما ، فقتله وايل العراق آنذاك وهو و وعال ، 
، ارجعوا أيها الناس ) :يوم عيد األضحى حني خطب الناس فقال 4سريالق  بن عبد اهلل خالد 

كلم موسى مل يعز وجل فإين مضح باجلعد بن درهم ، فإنه زعم أن اهلل منكم ، تقبل اهلل فضحوا 
 5.، سبحانه وتعاىل عما يقول اجلعد بن درهم( ، مث نزل إليه فذحبهيتخذ إبراهيم خليال ومل  تكليما

وبعد اجلعد ، تلقف اجلهم مقالته منه ، وكان ذلك يف آخر القرن الثاين ، وصدق القائل: لكل قوم 
 .وارث

                                                                                                                                                               

الفالسفة والرافضة ، فجدد الدعوة لمسالم الصايف على منهاج الكتاب والسنة ، وجهر باحلق ،  الصوفية وشركيات القبورية وإحلاد
ه  م ن  وناظر أهل الباطل ، وحتمل السجن يف سبيل ذلك ، فكتب اهلل لعلمه القبول ، وسارت مبصنفاته الركبان ، وصار م ن ب عد 

مة اإلسالم ، كابن القيم وابن كثري والذهيب وابن عبد اهلادي وغريهم ، عليه ، أما تالميذه فصار بعضهم من أئ علماء السنة عياال
اجلامع لسرية شيخ اإلسالم »هـ ، وقد مجع بعض احملققني أقوال من ترجم له يف جامع نفيس ، وومسوه بـ 728تويف رمحه اهلل سنة 

الرياض ، فلريجع إليه من أراد  –ار عامل الفوائد ، بإشراف الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهلل ، ونشرته د« ابن تيمية خالل سبعة قرون
 االستزادة.

الصابئون قوم يشبه دينهم دين النصارى إال أن قبلتهم حنو مهـب  اجلنوب ، يزعمون أهنم على دين نوح ، وهم كاذبون يف ذلك.  1
 مادة: صبأ.« لسان العرب»انظر 

 هجري. 121إىل  111(. تويف ما بني 2/218« )تاريخ اإلسالم»( و 5/422« )السري»انظر ترمجته يف  2
 هي اآلن بلدة يف مشال سوريا على احلدود مع تركيا. 2
هو األمري الكبري اجلواد ، خالد بن عبد اهلل القسري ، الدمشقي ، أمري العراقيني هلشام بن عبد امللك ، له رواية قليلة للحديث  4

 (. 2/411« )تاريخ اإلسالم»( ، و 5/425) «السري». انظر ترمجته يف  121النبوي ، تويف سنة 
 هـ. 121ص « العلو»( ، والذهيب يف 1691برقم )« السنة»روى القصة بإسناده اخلالل يف  5

أودعه كتابه ، املعلمي رمحه اهلل تعاىل كالم نفيس يتعلق خبالد القسري رمحه اهلل وقصة ذحبه للجعد عبد الرمحـٰن للعالمة وللفائدة ف
 .«التنكيل»
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أخذها أبان قد كان بن مسعان ، و  وقد قيل إن اجلعد أخذ مقالته عن أبان :قال ابن تيمية رمحه اهلل
اليهودي الساحر ، عن طالوت ابن أخت لبيد بن األعصم ، وأخذها طالوت من لبيد بن األعصم 

  .1الذي سحر النيب 
، وكان فيهم خلق كثري من الصابئة حـــــر ان من أهل  -قيل  افيم -وكان اجلعد بن درهم هذا 

فكانت ، بقايا أهل دين منرود والكنعانيني الذين صنف بعض املتأخرين يف سحرهم ، والفالسفة 
وكانوا يعبدون الكواكب ، وعلما هم هم الفالسفة إال قليال منهم إذ ذاك على الشرك ،  الصابئة

فيكون اجلعد قد ،  ث إليهم إبراهيم اخلليل ع  م الذين ب  ، وهؤالء الصابئة هاهلياكل يبنون هلا و 
 .عن الصابئة الفالسفةقالته م أخذ
مأخوذا عن تالمذة املشركني والصابئني  -مقالة التعطيل والتأويل أي  -أصل هذه املقالة  كانفإذا  

أن يأخذ سبيل هؤالء املغضوب عليهم أو  -بل نفس عاقل  -واليهود ، فكيف تطيب نفس مؤمن 
 2؟ديقني والشهداء والصاحلنيالضالني ، ويدع سبيل الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني والص

وقد تطورت بدعة اجلهمية إىل جحد مجيع صفات الرب عز وجل ، ولكن أهل السنة كانوا هلم 
الرد »عدة باسم  اب  ت  ك  األئمة   فأل  باملرصاد ، فردوا عليهم بردود كثرية ، وذبوا عن حياض العقيدة ، و 

سعيد عثمان بن سعيد على املريسي  نقض اإلمام أيبكتاب »ومن أشهر ما ألف ، « على اجلهمية
  ية برد شاف  ـ، وقد رد فيه على اجلهم «اجلهمي العنيد ، فيما افرتى على اهلل عز وجل من التوحيد

 .، واحلمد هلل على ظهور احلجة ، وبيان احملجة كاف  

                                                           
 .يف كتاب الطب من صحيح البخاري انظر قصة سحر النيب  1
، والكالم مقتبس « جمموع الفتاوى»، وهي مطبوعة مستقلة ، وتقع بطوهلا يف أول اجمللد اخلامس من « الفتوى احلموية الكربى» 2

 ، باختصار. 25 – 21من الصفحات 
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 صل في كفر الجهميةف
نفيها وتعطيلها ، ب، ه صفات جتريد الرب عز وجل عنيقتضي ملا كان مذهب اجلهمية يف الصفات و 

ر أئمة السلف كف  ؛   قرآن ، والطعن يف بيانه وبالغتهتكذيب اليقتضي أيضا و وتنقص اهلل عز وجل ، 
يف  1قال ابن القيم رمحه اهللكما اجلهمية ، بل كفرهم مخسمائة عامل من علماء السلف ،  

 :2«نونيته»
 البلدانالعلماء في عشر من   فيد كفرهم خمسون ولقد تقل  

 4بل حكاه قبله الطبراني  اإلمام حكاه عنهم 3والاللكائي

 .يف كفر اجلهميةوسيأيت يف ثنايا البحث ذكر فتاوى ملشاهري علماء السلف من التابعني 

، ولكن أهل السنة  عافانا اهلل من ذلكوما زال بعض الناس يتلقفون مقالة اجلهمية قرنا بعد قرن ، 
وينفون عن اهلل تأويل املتأولني ، وحتريف ويبينون عوارهم ، ، لهم أباطيهلم باملرصاد ، يردون عليهم 

 .تبارك وتعاىلاملبطلني ، وغلو الغالني ، واملعصوم من عصمه اهلل 

 لذهيب رمحه اهلل:شمس الدين اوخنتم هذا الفصل بكلمة ل

 الف مافكان الناس يف عافية وسالمة  فطرة حىت نبغ جهم ، فتكلم يف الباري تعاىل ويف صفاته خب
  

                                                           
 ستأيت ترمجته إن شاء اهلل. 1
 .مكة - دار عامل الفوائد، الناشر:  624 - 622األبيات  2
 ستأيت ترمجته إن شاء اهلل. 2
هو اإلمام احلافظ احملدث أبو القاسـم ، سليمان بن أمحد بن أيوب اهلذيل ، صاحب املعاجم الثالثة املعروفة وغريها ، انظر ترمجته  4

 (.5/195« )السري»يف 
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  1.أتت به الرسل وأ نز لت به الكتب ، نسأل اهلل السالمة يف الدين

                                                           
 ( ، يف خامتة ترمجة اجلهم بن صفوان.2/292« )تاريخ اإلسالم» 1
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 مبحث في طريقة أهل اإلسالم في فهم أسماء اهلل الحسنى وصفاته العلى

 مدخل
كتابه كثريا يف  قد متدح اهلل  فاإلميان بأمساء اهلل وصفاته له مكانة عظمى يف العقيدة اإلسالمية ، 

،  وكان اهلل غفورا رحيما، وقوله  ان اهلل مسيعا بصرياكو كقوله تعاىل ،  ه وصفاته بأمسائ العزيز
 .وغري ذلك مما ال حيصى كثرة

وصفات  بنعوت اجلاللفيها على ربه يف مواضع كثرية من السنة الشريفة ، ونعته  كما أثىن النيب 
 .الكمال

اهلل  رضيعبادته على الوجه الذي ي   م  ـخشيته ، ومن ث  للعبد يوجب ماء اهلل وصفاته ـاإلميان بأسو 
، وهلذا كان العلماء بأمساء اهلل  1أعرف كان له أخوف( ، فإن األمر كما قيل: )من كان باهلل تعاىل

 .إمنا خيشى اهلل من عباده العلماءوصفاته هم أخشى الناس هلل تعاىل ، كما قال تعاىل 

وملا كان اإلميان بأمساء اهلل وصفاته هبذه األمهية ؛ وجب على املؤمن اإلميان هبا على الوجه املطلوب 
والصفات على  من األمساء سنة رسوله يف  أو ته اهلل لنفسه يف كتابهما أثبإثبات بشرعا ، وذلك 
إثبات األمساء وجوب ودليل ، وال تكييف وال متثيل ، من غري حتريف وال تعطيل ، الوجه الالئق به 
 لهالكمال إثبات صفات وجوب ، ودليل  2وهلل األمساء احلسـىن فادعوه هبا﴾قوله  احلسىن هلل تعاىل

                                                   
 ( عن أمحد بن عاصم األنطاكي.786« )تعظيم قدر الصالة»رواه حممد بن نصر املروزي يف  1
 . 180سورة األعراف:  2
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ليس كمثله شيء وهو السميع أي الوصف الكامل ، وقوله ،  1﴿وهلل املثل األعلى﴾تعاىل قوله 
البصري

2. 

وضده : فهمها كما جاءت ، ن ؛ األولياإليمان الصحيح بأسماء اهلل وصفاته يقتضي أمر و 
 .حتريف معانيها عما تقتضيه اللغة العربية وفهم السلف الصاحل هلا

ابتداع اسم أو  وضدهعند ما ورد يف الكتاب والسنة ،  وصفاته يف أمساء اهللالوقوف  :الثانياألمر و 
 .أحدمهاد يف ر  ــوصف هلل مل ي  

قاعدة هامة جدا يف  إىلوقبل الدخول يف تفصيل الكالم يف هـٰذين األمرين فإنه حيسن بنا التنبيه 
ذلك  باب فهم األمساء والصفات ، وهي أن معيار الفهم الصحيح لألمساء والصفات هو مطابقة

وأتباعهم ، هلم بإحسان الفهم لفهم السلف الصاحل ، وهم الصحابة رضوان اهلل عليهم والتابعني 
باخلريية يف قوله: خري الناس قرين ، مث  أهل القرون الثالثة املفضلة األوىل ، اليت شهد هلا النيب 

 3الذين يلوهنم ، مث الذين يلوهنم.
هم أتباع الصحابة ، الذين شهد هلم اهلل تعاىل باخلريية يف كيف ال تكون تلك القرون خري القرون و و 

 .كنـتم خري أمة أخرجت للناسالقرآن يف قوله تعاىل يف سورة آل عمران 
وألزمهم كلمة التقوى وكانوا فقال يف سورة الفتح  وأخرب أهنم أحق بكلمة التقوى وأهنم أهلها ،

 .أحق هبا وأهلها

                                                   
 . 60سورة النحل:  1
 . 11سورة الشورى:  2
 تقدم خترجيه. 3



 : تأصيالت لفهم عقيدة أهل السنة والجماعة في فهم أسماء اهلل تعالى والصفاتالمبحث الثاني

 

 

20 

والذين آمنوا وهاجروا ال بأهنم هم املؤمنون حقا ، قال تعاىل د هلم يف آخر سورة األنفوشه  
 .وجاهدوا يف سبيل اهلل والذين آووا ونصروا أولئك هم املؤمنون حقاً هلم مغفرة ورزق كرمي

والسابقون األولون من ونو ه سبحانه وتعاىل برضاه عنهم يف سورة التوبة ، فقال عز  من قائل عليما 
ر والذين اتبعوهم بإحسان رضي اهلل عنهم ورضوا عنه وأعد هلم جنات جتري من املهاجرين واألنصا

 .حتتها األهنار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
حممد فقال يف آخر سورة حممد  –التوراة واإلجنيل  –عليهم يف الكتب السابقة اهلل بل قد أثىن 

م تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهلل رسول اهلل والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينه
كزرع   اإلنجيلومثلهم يف  التوراةورضوانا سيماهم يف وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم يف 

أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ هبم الكفار وعد اهلل الذين 
 .آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجرا عظيما

: وكيف ال تكون تلك القرون الثالثة خري القرون ، وهم أتباع الصحابة ، الذين قال اهلل تعاىل أقول
فإن آمنوا مبثل ما آمنـتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإمنا هم يف شقاق فسيكفيكهم اهلل وهو فيهم 

السميع العليم
يف ذلك ويدخل  -؟ أي: فإن آمن الناس مبثل إميانك يا حممد وإميان أصحابك 1

ون اهلل فقد اهتدوا ، وإن تولوا عن طريقكم وحادوا عنه فإمنا هم يشاق   -إمياهنم باألمساء والصفات 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني وقد قال اهلل تعاىل  ورسوله

نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا
2. 

                                                   
 . 115: النساءسورة  1
 . 137سورة البقرة:  2
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أمجـع املسلمون على ال حيصى كثرة ؛ ورد يف فضل الصحابة مما مما  ومبوجب هذه األدلة وغريها
وأهنم القدوة الدينية ملن جاء م يف اإلسالم على كل من جاء بعدهم ، ه  عدالتهم وفضلهم وسبق  

 .بعدهم

أو غريه من أبواب  -مبراد اهلل ورسوله يف باب األمساء والصفات  أعلم   د  ح  ر هذا ؛ فال أ  إذا تقر  
أصحاب القرون الثالثة املفضلة األوىل ، ، الصحابة رضوان اهلل عنهم وأتباعهم هم ، أي ـمن –الدين 

 كل ما خالف    ، ورد  اقتفاء أثرهم على كل من جاء بعدهم فالواجب واملعرب عنهم بالّسـلف الصاحل ، 
قرون الثالثة هم ، واعتقاد أنه فهم باطل ، وافرتاء للكذب على اهلل تعاىل ، إذ كيف جتهل الم  ه  فـ  

هذا ال يقبله  ؟!يفهمها من جاء بعدهم بقرونمث عاين األمساء والصفات الفهم الصحيح ملاملفضلة 
 .شرع وال عقل

 في بيان الواجب األول في أسماء اهلل وصفاته فصل

ها  هم  ف   هويف باب األمساء والصفات  مؤمن باهلل تعاىلعلى كل ب األول ؛ فالواج دء  على ب   داً وعو  
وه ق  ألن فهمهم هذا قد تل  السلف الصاحل ،  اكما تقتضيه اللغة العربية ، وكما فهمه،   جاءتكما 

، وأنع م به من فهم ، وكل ما خالف فهم الصحابة فليس من دين اهلل ، بل هو منهج  عن النيب 
 .حدث ، ليس من اإلسالم يف شيء ، ألن ما مل يكن يومئذ دينا فال يكون اليوم ديناـخمرتع م  
اإلحلاد فيها ، وهو مثانية أنواع ، تدور كلها هذا املنهج النبوي يف فهم األمساء والصفات هو  وضد

 غري مراد ، أو إبطال املعىن بالكلية ، ويسمى التعطيل ، أو إما على حتريف املعىن الصحيح إىل معىًن 
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من هذه األنواع  اشتقاق أمساء للمخلوقني من أمساء اهلل تعاىل ، وسيأيت الكالم على كل نوع
 1.تعاىل إن شاء اهللبالتفصيل 

،  من القول على اهلل بال علمو لإلميان بأمساء اهلل وصفاته ،  مناف  واإلحلاد يف أمساء اهلل وصفاته 
، ومن املعاصي اليت  القائلني هباعلى الصاحل وأتباعهم البدع الكالمية اليت اشتد نكري السلف  ومن

وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا الذين ، قال تعاىل  عياذا باهلل توعد اهلل فاعليها بالعذاب
يلحدون يف أمسائه سيجزون ما كانوا يعملون

2. 

 في ذكر بعض اآلثار عن السلف في فهم الصفات فصل
يفهمون األمساء والصفات  ثبت أهنم كانوا ما ي   -رضوان اهلل عليهم  -عن السلف  د  ر  فإن قيل: هل و  

 ؟بأي نوع من أنواع التحريف ت وال يتعرضون ملعانيهاكما جاء
 قال:  3عن أيب داود الطيالسي «األمساء والصفات»فقد روى البيهقي يف فاجلواب نعم ، 

                                                   
وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا انظر للفائدة كالما خمتصرا للشيخ عبد الرمحـٰن بن سعدي رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىل  1

 (180. )األعراف: الذين يلحدون يف أمسائه سيجزون ما كانوا يعملون
 . 180ألعراف: سورة ا 2
 «.تقريب التهذيب»، انظر  204هو سليمان بن داود بن اجلارود ، أبو داود الطيالسي البصري ، ثقة حافظ ، مات سنة  3
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ــوأبو ع   5وش ريك 4ماد بن سلمةـوح 3ومحاد بن زيد 2وش عبة 1كان سفيان الثوري  7ال يـ ح د ون 6وانةـــ
ــم  ـهون وال ي  ـ  بش  وال ي     .، وإذا س ئلوا أجابوا باألثر (كيف)ون احلديث ، ال يقولون رو  لون ، ي  ث ـ ــ

  .وهو قولنا :قال أبو داود
 9.هىنـتا .وعلى هذا مضى أكابرنا :8قلت

                                                   
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، الكويف ، أبو عبد اهلل ، ثقة حافظ ، فقيه عابد ، إمام حجة ، سيد أهل زمانه علما  1

صون ، ويقال إنه أخذ عن ست مئة شيخ ، مات سنة  ث عنه خلقوعمال ، حد   تاريخ »هـ ، انظر ترمجته يف  164ال حي 
 «.تقريب التهذيب»( و 4/382« )اإلسالم

هو شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي موالهم ، أبو بسطام الواسطي مث البصري ، ثقة حافظ متقن ، كان الثوري يقول: )هو أمري  2
تقريب »هـ ، انظر  160وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة ، وكان عابدا ، مات سنة  املؤمنني يف احلديث( ،

 «.التهذيب
هو محاد بن زيد بن درهم األزدي اجلهضمي ، أبو إمساعيل البصري ، ثقة ثبت فقيه ، كان من أئمة العلماء يف زمانه ، مات سنة  3

 (.7/456« )ريالس»، و « تقريب التهذيب»هـ ، انظر  179
هو محاد بن سلمة بن دينار البصري ، أبو سلمة ، اإلمام القدوة ، شيخ اإلسالم ، من املكثرين من رواية احلديث النبوي ، ثقة  4

مات سنة عابد ، قال أمحد بن حنبل: إذا رأيت الرجل يغمز محاد بن سلمة فاغمزه على اإلسالم ، فإنه كان شديدا على املبتدعة. 
 (.7/444« )السري»، و « التهذيبتقريب »انظر هـ ،  167

ريك بن عبد اهلل النخعي الكويف ، القاضي بواسط مث الكوفة ، أبو عبد اهلل ، صدوق خيطئ كثريا ، تغري حفظه منذ ويل هو ش   5
 «.التهذيب تقريب»هـ ، انظر  178أو  177القضاء بالكوفة ، وكان عادال فاضال عابدا ، شديدا على أهل البدع ، مات سنة 

تقريب »هـ ، انظر  176أو  175هو أبو عوانة ، وضاح بن عبد اهلل اليشكري الواسطي البزاز ، ثقة ثبت ، مات سنة  6
 «.التهذيب

 ، ألن اهلل سبحانه وتعاىل مل يصف نفسه بذلك.« الـحـد»أي ال يصفون اهلل بـــ  7
 القائل هو البيهقي رمحه اهلل. 8
 (.3/3« )السنن الكربى»( ، وهو يف 335-2/334« )األمساء والصفات»كتاب   9



 : تأصيالت لفهم عقيدة أهل السنة والجماعة في فهم أسماء اهلل تعالى والصفاتالمبحث الثاني

 

 

24 

عن هذه  5والليث بن سعد 4ومالك بن أنس 3واألوزاعي 2سألت سفيان :1الوليد بن مسلم وقال
 6.ها كما جاءتر  من    :األحاديث ، فقالوا

هذا اإلمام الذي ال نظري له يف  وقد بث   :يف سفيان الثوري 7الشافعي الذهيبمشس الدين قال 
عن تأويلها ، رمحه اهلل  والكف   واإلمرار   عصره كثريا من أحاديث الصفات ، ومذهبه فيها اإلقرار  

 8تعاىل.

                                                   
الوليد بن مسلم الدمشقي ، اإلمام عامل أهل الشام ، كان من أوعية العلم ، ثقة حافظا ، من رواة احلديث النبوي ، تويف سنة  1

 (.9/211« )السري»، انظر ترمجته يف  195
 أي الثوري. 2
مد ، شيخ اإل 3 ، وقد  151سالم ، وعامل أهل الشام ، له رواية معروفة يف احلديث ، تويف سنة هو عبد الرمحـٰن بن عمرو بن حي 

 (.7/107« )السري»ترجم له الذهيب ترمجة مطولة يف 
مالك بن أنس هو اإلمام املشهور ، شيخ اإلسالم ، حجة األمة ، إمام دار اهلجرة ، عرف به مذهبه الفقهي ، وصاحب كتاب  4

« السري»، ترجم له الذهيب ترمجة عاطرة مطولة يف مثانني صفحة ونيف ، انظر  ديث رسول اهلل ، الذي مجع فيه ح« املوطأ»
(8/48 - 135.) 

مصرية ، الليث بن سعد بن عبد الرمحـٰن الفهمي ، أبو احلارث املصري ، ثقة ـحافظ شيخ اإلسالم ، وعامل الديار الـهو اإلمام ال 5
« السري»هـ ، انظر ترمجته يف  75يث النبوي ، ومن أقران اإلمام مالك ، ، مات سنة ثبت ، فقيه إمام مشهور ، من رواة احلد

(8/136.) 
( ، 3/2) «السنن الكربى»والبيهقي يف ، واللفظ له  (1/259) «السنة»يف كتابه  -تلميذ اإلمام أمحد  -أبو بكر اخلالل  رواه 6

 (.67) «الصفات»، والدارقطين يف ( 2/104) «الشريعة»واآلجري يف 

هو العالمة املؤرخ ، شيخ اجلرح والتعديل ، أبو عبد اهلل ، حممد بن أمحد الذهيب ، تركماين األصل ، شافعي املذهب ، له مؤلفات  7
، له « العلو للعلي الغفار»، و « تذكرة احلفاظ»، و « تاريخ اإلسالم»، و« سري أعالم النبالء»ال يستغين عنها من جاء بعده ، كـ 

شذرات »، انظر ترمجته يف  748ديث النبوي ، وهو من تالمذة شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحهما اهلل ، تويف سنة رواية للح
 (.3/153« )الذهب

 . 138، ص « العلو» 8
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ــ 1وقال سـفيان بن عيينة   ـر  هبا كما جاءت باليف أحاديث الصفات: هذه األحاديث نرويها ونـ ق 
 2كيف.

 التكييف إن شاء اهلل.تعريف ، وسيأيت الكالم على  3كيفية الصفة  ذكرأي: بال تكييف ، وهو 
ه إىل اجملاز بنوع من علق مشس الدين الذهيب على كالم سفيان فقال: أي على ظاهره ، ال جيوز صرف  

 4التأويل.
 5.6ره إال اهلل عز وجلفس  سريه ، ليس ألحد أن ي  أيضا: ما وصف اهلل نفسه فقراءته تفسفيان وقال 

 7زاد البيهقي: أو رسله صلوات اهلل عليهم.
 8ويف رواية: كل ما وصف اهلل به نفسه يف كتابه فتفسريه تالوته ، والسكوت عليه.

 9ويف رواية: كل شيء وصف اهلل به نفسه يف القرآن فقراءته تفسريه ، ال كيف وال مثل.
                                                   

هو اإلمام الكبري حافظ العصر ، شيخ اإلسالم ، أبو حممد ، سفيان بن عيينة بن أيب عمران ، الكويف مث املكي ، من املكثرين من  1
 (.8/454« )السري»، انظر ترمجته يف  198رواية احلديث النبوي ، تويف سنة 

( من ط 149 – 7/148( ، كتاب القرآن ، باب ما جاء يف الدعاء ، وهو يف )6/136« )التمهيد»رواه ابن عبد الرب عنه يف  2
 املغربية.

 الدمام. -رمحه اهلل ، الناشر: دار ابن اجلوزي  ، للشيخ حممد بن عثيمني 31، ص « فتح رب الربية بتلخيص احلموية»انظر  3
 . 149، ص « العرش» 4
ره بذكر كيفيته إال اهلل تعاىل ، ألنه هو العامل بذلك وحده ، أما البشر فهو غيٌب عنهم فكيف ي فس رونه؟ 5  أي: ليس ألحد  أن ي فس 
( ، حتقيق حممد 895« )التوحيد»ن منده بنحوه يف كتاب ( ، واب3/166« )اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية»رواه ابن بطة يف  6

 بريوت. -حسن إمساعيل ، الناشر: دار الكتب العلمية 
 ( أليب بكر البيهقي ، وصححه حمققه.339-2/338« )األمساء والصفات» 7
واللفظ  ، (2/307« )األمساء والصفات»( ، والبيهقي يف 49)ص « عقيدة السلف وأصحاب احلديث»رواه الصابوين يف  8

 للصابوين.
شرح أصول اعتقاد »( ، حتقيق د. علي بن حممد بن ناصر الفقيهي ، والاللكائي يف 70)ص « الصفات»رواه الدارقطين يف كتاب  9

 (.3/478« )أهل السنة واجلماعة
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 ملا س ئل عما ي روى أن الكرسي موضع القدمني ، وحنـو هذا ، قال:  1يع بن اجلراحوقال اإلمام وك

 4.5فس رون شيئاً يروون هذه األحاديث ال ي   3والثوري وم سعر 2كان إمساعيل بن أيب خالد
ـــٌل يف جملس  وكيع ملا مسع حديث عمر رضي اهلل عنه قال: إذا جلس الرب عز وجل على  واقشعر  ر ج 

 6... الكرسي
 10يـ حد ثون هبذه األحاديث ال ينكروهنا. 9وسفيان 8وقال: أدركنا األعمش 7فغض ب وكيع

 

                                                   
« السري»ه يف ، انظر ترمجت 197، كان من حبور العلم وأئمة احلفظ ، مات سنة  129اإلمام وكيع بن اجلراح ولد سنة  1
(9/140.) 

هو اإلمام الكبري احلافظ ، أبو عبد اهلل البجلي ، األمحسي ، موالهم الكويف ، من رواة احلديث النبوي ، مسع من مخسة من  2
 (.6/176« )السري». انظر ترمجته يف  146، مات سنة  أصحاب النيب 

عبيدة ، من رواة احلديث النبوي ، قال شعبة بن احلجاج: )كنا  هو اإلمام الثبت شيخ العراق ، احلافظ ، م سعر بن ك دام بن 3
 (.7/163« )السري». انظر ترمجته يف  155نسمي م سعرا: املصحف( ، يعين من إتقانه. تويف سنة 

ا من الغيب معىن )ال يـ فـس رون( أي ال يـ كـي فون شيئا من صفات الرب عز وجل بأن يد عوا معرفة كيفية شيء منها ، ألن معرفته 4
 الذي استأثر اهلل بعلمه.

 . 146ص « العلو»رواه الذهيب يف  5
ل اجلديد.  6 ـم ع له أطيط كأطيط الــــر ح   هو أثر موقوف على عمر وليس حبديث مرفوع ، ومتامه: ... س 

 ( وغريه.1/231« )السنة»وقد رواه عبد اهلل بن أمحد يف كتاب 
 ع ذكر جلوس الرب على الكرسي يف احلديث.أي غضب من كون الرجل اقشعر ملا مس 7
، له  147هو سليمان بن مهران ، اإلمام شيخ اإلسالم ، شيخ املقرئني واحملدثني ، رأى أنس بن مالك وروى عنه ، مات سنة  8

 (.6/226« )السري»ترمجة مطولة يف 
 أي الثوري. 9

 (.1/232لعبد اهلل بن أمحد )« السنة» 10
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ل م   هذه األحاديث كما جاءت ، وال نقول )كيف كذا؟( ، وال )لـ م كذا؟( ، يعين  1وقال وكيع: نـ س 
 2مثل حديث: )حيمل السماوات على إصبع(.

 : 3وقال أبو عبيد القاسم بن سال م
حاديــث حــُق ال ي شــك  فيهــا ، نـ ق ل هــا الثقــات  بعضــهم عــن بعــص حــ  صــارت إلينــا ، نصــدق هــذه األ

 هبا ون ؤمن هبا على ما جاءت.
ــو الفضـــل ــاره يف 4قـــال أبـ ــه وآلثـ ــد بـــن حنبـــل ، متبعـــني لـ ــال أمحـ ــذه األحاديـــث مـــا قـ : وحنـــن نقـــول يف هـ

 5ذلك.
 ق الذهيب على كالم أيب عبيد فقال:عل  

، ومـا تعـرأل ألخبـار الصـفات اإللــٰهية بتأويـل أبـدا ، وال « غريب احلـديث»كتاب قد صن ف  أبو عبيد  
ــرها ق أحــدا ي فسـ ، فلــو كــان واهلل تفســريها ســائغا أو حتمــا  6فـ ــس ر منهــا شــيئا ، وقــد أخــرب بأنــه مــا لـ ــح 

ــا مل يتعرضــوا هلــامــفــوق اهتبــذلك ألوشــك أن يكــون اهتمــامهم   امهم بأحاديــث الفــروع واآلداب ، فلم 
ــي د ة  عنه.  7بتأويل ، وأقروها على ما وردت عليه ؛ ع ـل م أن ذلك هو احلق الذي ال ح 

                                                   
ـل م هذه األحاديث( أي نؤمن مبا دلت عليه وال نتجاوز ذلك بتأويل معانيها أو التسليم هو االنقياد و  1 اخلضوع ، فمعىن قوله )نـ س 

 تكييف ها أو تعطيل ها.
 ( يف ترمجة وكيع.9/165« )سري أعالم النبالء»ذكره الذهيب يف  2
تذكرة »هـ ، انظر  224املصنفات ، مات سنة هو اإلمام اجملتهد أبو عبيد القاسم بن سالم البغدادي اللغوي الفقيه ، صاحب  3

 (.1/6« )احلفاظ
 هو عباس بن حممد الدوري ، راوي األثر عن أيب عبيد. 4
( ولفظه: هذه عندنا حق ، نقلها الناس بعضهم 622« )الشريعة»( ، واآلجري يف 1/258« )السنة»رواه أبو بكر اخلالل يف  5

 عن بعص.
 رها بذكر الكيفية.أي ما أدرك أحدا ممن قبله يـ فس 6
 (.8/162« )السري» 7
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عن هذه  3يقول: سألت أسود بن سامل 2: مسعت عبد الوهاب الوراق1وقال أبو بكر اخلالل
 5إهنا حق. 4األحاديث فقال: حنلف عليها بالطالق واملشي

 األسماء والصفات فهمفصل في ذكر تقريرات بعض أئمة المذاهب في 

 أقوال الحنفية

اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى : -صاحب أيب حنـيفة  - 6قال حممد بن احلسن الشيباين
يف صفة الرب عز  على اإلميان بالقرآن واألحاديث اليت جاء هبا الثقات عن رسول اهلل  المغرب

ن ذلك فقد خرج مما كان عليه النيب وجل من غري تفسري  وال وصف  وال تشبيه  ، فمن ف س ر شيئا م

                                                   
هو اإلمام العالمة احلافظ الفقيه ، شيخ احلنابلة وعاملهم ، أبو بكر ، أمحد بن حممد بن هارون البغدادي اخلالل ، من أجل تالمذة  1

رواها بإسناده يف  ، مجع فيه أحاديث وآثار« السنة»اإلمام أمحد ، أخذ الفقه عن اإلمام أمحد وكثري من أصحابه ، صنف كتاب 
والصحابة والتابعني ، وله مصنفات مجع فيها مسائل كثرية عن اإلمام أمحد ، فكم من حسـنة له على من  العقيدة عن النيب 

 (.3/22« )طبقات احلنابلة»( و14/297« )السري»، انظر ترمجته يف  311بعده من املسلمني ، تويف سنة 
أبو احلسن ، عبد الوهاب بن عبد احلكم بن نافع ، البغدادي الوراق ، من رواة احلديث النبوي ،  هو اإلمام القدوة الرباين احلجة ، 2

 (.12/323« )السري»، انظر  251تويف سنة 
)كان ثقة ورعا فاضال ، مات سنة ثالث عشرة أو أربع عشرة ومئتني( ، قاله ابن جرير الطربي ، مسع احلديث من محاد بن زيد  3

 (.7/498« )تاريخ بغداد»وغريمها ، ور وي عنه احلديث ، انظر ترمجته يف  وسفيان بن عيينة
 أي النذر باملشي إىل املسجد احلرام إن مل تكن أحاديث الصفات حق على ظاهرها. 4
 (.3/61« )اإلبانة»( ، وانظر 259-1/258أليب بكر اخلالل )« السنة» 5
يفة وأيب يوسف ، فقيه العراق ، روى عن أيب حنيفة ومالك بن أنس هو حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين ، صاحب أيب حن 6

سري أعالم »، انظر  189واألوزاعي ، أخذ عنه الشافعي فأكثر جدا ، واستفاد منه أمحد ومالك ، و يل القضاء ، وتويف سنة 
 (.9/134« )النبالء
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  فوا ومل ي فسروا ، ولكن أفتوا مبا يف الكتاب والسنة مث سكتوا ، فمـن وفارق اجلماعة ، فإهنم مل يص 
هم    2فقد فارق اجلماعة ، ألنه قد وصفه بصفة  ال شيء. 1قال بقول ج 

 أقوال الشافعية

بكالم اهلل على مراد اهلل ، وآمنـت بكالم  قال اإلمام حممد بن إدريس الشافعي رمحه اهلل: آمنـت
 3رسول اهلل على مراد رسول اهلل.

 بإسناده إىل الشافعي أنه قال: « الكفاية»يف  4وروى اخلطيب البغدادي الشافعي
وصح   عليهما ، وإذا اتصل احلديث عن رسول اهلل  األصل قرآن وسنة ، فإن مل يكن فقياسٌ 

 اإلسناد منه فهو سنة.
 5.6واخلرب املفرد على ظاهره ، وإذا احتمل املعاين فما أشبه منها ظاهره أوالها به مث قال:

ـــي "وقال اإلمام الشافعي فيما رواه عنه  فقال: –وقد س ئ ل عن صفات اهلل  -ونس بن عبد األعلى ـ

                                                   
 س.يقصد اجلهم بن صفوان ، مؤسس مذهب اجلهمية ، وبئس املذهب واملؤس   1
 (.3/480لاللكائي )« شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة» 2
( ، ويقع ضمن جمموع حيوي ثالث كتب 256،  222)ص « ذم التأويل»هـ( يف كتابه  620ذكره عبد اهلل بن أمحد بن قدامة ) 3

اهلل البدر ، الناشر: دار ابن األثري )ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد ، إثبات صفة العلو ، ذم التأويل( ، بتحقيق بدر بن عبد 
 الكويت. –

انظر ترمجته يف  هـ. 412هو احلافظ الكبري اإلمام حمـدث الشام والعراق أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت البغدادي ، مات سنة  4
 (.3/221« )تذكرة احلفاظ»

 املتبادر القريب للذهن. أي إذا احتمل اخلرب عدة معاين فإن أوالها بأن يفسر به هو املعىن الظاهر 5
 مصر. –( ، الناشر: دار اهلدى 565-2/564« )الكفاية يف علوم الرواية»رواه اخلطيب يف  6
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رسول ألن القرآن نزل هبا ، وصح عن ها ، رد  قامت عليه احلجة أحدا  ع  س  ــصفات ال ي  هلل أمساء و 
عليه القول هبا ، فإن خالف ذلك بعد ثبوت احلجة عليه فهو كافر ، فأما قبل ثبوت احلجة  اهلل 

 1."والفكر بالر وي ة  ال و ، درك بالعقل لم ذلك ال ي  ألن ع  فمعذور باجلهل ، من جهة اخلرب 
نن الص حاح وقال اخلطيب البغدادي رمحه اهلل: أما الكالم يف الصفات ؛ فأما ما ر وي منها يف  الس 

يف والتشبيه عنها ، واألصل يف هذا  لف إثباتـ ها ، وإجراؤها على ظواهرها ، ونفي الك  فمذهـب الس 
ثاله ، وإذا كان  وه وم  ات ، وحنتذي يف ذلك ح ذ  أن الكالم يف الص فات فرٌع عن الكالم يف الذ 

حتديد وتكييف ؛ فكذلك إثبات ما هو إثبات وجود ال إثبات ـمعلوما أن إثبات رب العاملني إن
صفاته ، فإمنا هو إثبات وجود ، ال إثبات حتديد وتكييف ، فإذا قلنا: يٌد ومسٌع وبصٌر ؛ فإمنا هو 

ى السمع ـى اليد الق درة ، وال نقول إن  معنـإثبات صفات  أثبتها اهلل لنفسه ، وال نقول إن  معن
و ر د   2الفعل ، ونقول: إمنا و ج ب  إثباهتا ألن  التوقيف   صر ؛ العلم ، وال نقول إهنا جوارح وأدواتـوالب

ليس كمثله شيء وهو السميع البصريهبا ، و و ج ب  نفي  التشبيه عنها ، لقوله تعاىل 
، وقوله  3

ومل يكن له كفوا أحد.4 

                                                   
، الناشر: عطا بن حممد عبد القادر ، حتقيق:  84، ص للذهيب « منيـاألربعني يف صفات رب العال»هكذا بنصه من كتاب  1

 . 1413املدينة ، سنة  –حكم ـمكتبة العلوم وال
 أي األدلة الشرعية اليت جيب الوقوف عندها. 2
 . 11 :سورة الشورى 3
 (.149 - 148له )« العرش»رواه الذهيب بإسناده عنه كما يف كتاب  4
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اه مبسوطتان ول ع نوا مبا قالوا بل يد قوله تعاىليف تفسري رمحه اهلل  1البغوي الشافعياإلمام وقال 
ينفق كيف يشاء

: قال أئمة السـلف من أهل السنة يف هذه الصفات: أ م ر وها كما جاءت بال  2
 كيف.

 «: العلو للعزيز الغفار»الذهيب الشافعي رمحه اهلل يف مقدمة كتابه  الدينوقال مشس 
لصحابة فإن أحببت يا عبد اهلل اإلنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنن ، مث انظر ما قاله ا

والتابعون وأئمة التفسري يف هذه اآليات ، وما حكوه من مذاهب السلف ، فإما أن تـنطق بعلم ، 
لم. وإما أن تسكت    بـ ح 

راء  يف القرآن  كفٌر ، كما نطق بذلك احلديث الصحيح راء  واجلدال  فإن الـم   .3و د ع  الـم 

                                                   
هو الشيخ اإلمام العالمة القدوة احلافظ شيخ اإلسالم حميي السنة ، أبو احلسني ، احلسني بن مسعود بن الفراء البغوي ، الشافعي  1

. انظر ترمجته يف  516يف التفسري ، تويف سنة « معامل التنزيل»يف احلديث ، و « شرح السنة»ـر ، صاحب التصانيف ، كـ املفس
 (.19/439« )السري»

 . 64سورة املائدة:  2
 بأنه ( بلفظ )جدال يف القرآن كفر( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ، وحكم عليه األلباين2/258( وأمحد )4603رواه أبو داود ) 3

 (.1/79« )املشكاة»( و 5/546« )الصحيحة»حسن صحيح ، وانظر 
( عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهلل عنه بلفظ أطول: نزل القرآن على سبعة أحرف ، الـم راء يف القرآن  2/300ورواه أمحد )

 ... احلديث. -ثالث مرات  –كفر 
 يف شرحه هلذا احلديث: قال الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي حفظه اهلل

﴿ال ذ ين  جي  اد ل ون  يف  ومعىن احلديث أن اجل دال بالقرآن من األعمال الكفرية ، فال جيوز لإلنسان أن جيادل يف القرآن ، قال تعاىل 
ل ط   ل ك  ي ط ب ع  الل ه  ع ل ى ك ل  قـ ل ب  م ت ك رب   آي ات  الل ه  ب غ ري   س  ًتا ع ن د  الل ه  و ع ن د  ال ذ ين  آم ن وا ك ذ  بـ ر  م ق   ﴾. ج ب ار  ان  أ ت اه م  ك 

 قد يكون كفرا أكرب ، وقد يكون كفرا أصغر ، حبسب قصد فاعله ، فإن جادل يف آيات اهللوز املراء واجلدال يف القرآن ، ففال جي
داله دون ذلك يكون كفرا أصغر. انتهى  على وجه التعنت والعناد واإلنكار ملا دلت عليه يكون كفرا أكرب ، وإن كان ج 

 ، باختصار يسري.« املراء يف القرآن كفر»اإلعانة على تقريب الشرح واإلبانة ، حديث: »

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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مع اهلل قلوبنا على ـاديث النبوية ، جهم بعد سرد األحـوسرتى أقوال  األئمة يف ذلك على طبقات
ثل له ، وأن إمياننا مبا ثبت  التقوى ، فإننا على أصل  صحيح  وعق د  متني  من أن اهلل تقّدس  امسه ال م 
من نعوته كإمياننا بذاته املقدسة ، إذ الصفات تابعة للموصوف ، فنعقل وجود الباري ومنيز ذاته 

ــت عــق ل املاهية.املقدسة عن األشباه من غري أن نـ    ـ
فكذلك القول يف صفاته ؛ نؤمن هبا ، ونعقل وجودها ، ونعلمها يف اجلملة ، من غري أن نـتعقلها أو 

 اهـ. 1نشبهها أو نكيفها أو منثلها بصفات خلقه ، تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا.
ه اهلل عند تفسري قوله رمح 2الفداء ، إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي واحلافظ أبوقال اإلمام 

 :3مث استوى على العرش﴾تعاىل ﴿
وأما قوله تعاىل ﴿مث استوى على العرش﴾ فللناس يف هذا املقام مقاالت كثرية جدا ليس هذا موضع 

مالك واألوزاعي والثوري والليث بن  ؛بسطها ، وإمنا ي سلك يف هذا املقام مذهب السلف الصاحل 
، وهو إمرارها  أئمة المسلمين قديما وحديثا اهويه وغريهم من سعد والشافعي وأمحد وإسحاق بن ر 

كما جاءت من غري تكييف وال تشبيه وال تعطيل ، والظاهر املتبادر إىل أذهان الـم شب هني منفي عن 
اهلل ، ال ي شب ه ه  شيء من خلقه ، و ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصري﴾ ، بل األمر كما قال 

                                                   
 الرياأل. –دار الراية ، الناشر:  2( ، حتقيق حممد بن ربيع بن هادي ، ط 183،  1/101انظر ) 1
هو عماد الدين ، إمساعيل بن عمر بن كثري ، الـب صروي األصل ، الدمشقي الشافعي ، ولد يف مطلع القرن الثامن ، درس على  2

تفسري القرآن »شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ، وبرع يف الفقه والتفسري والنحو والتاريخ ، له تصانيف مفيدة ، أشهرها كتابه 
 .  774يف التاريخ ، تويف سنة « البداية والنهاية»، وكتاب « لعظيما

 للشوكاين ، رمحهم اهلل.« البدر الطالع»البن العماد ، و « شذرات الذهب»البن حجر ، و « الدرر الكامنة»انظر ترمجته يف 
 . 54سورة األعراف:  3
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قال: )من شب ه اهلل خبلقه كفر ، ومن  -شيخ البخاري  - 1يم بن محاد اخلزاعياألئمة ، منهم نـ ع  
جحد ما وصف اهلل به نفسه فقد كفر ، وليس فيما وصف اهلل به نفسه وال رسوله تشبيه( ، فمن 
أثبت هلل تعاىل ما وردت به اآليات الصرحية واألخبار الصرحية على الوجه الذي يليق جبالل اهلل ، 

 انتهى كالمه رمحه اهلل.فقد سلك سبيل الهدى. هلل تعاىل النقائص ؛ ونفى عن ا
إمساعيل بن حممد بن الفضل التيمي ، اإلمام قو ام السنة إمام الشافعية يف وقته قلت: وانظر ما قاله 

 .3«احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة»رمحه اهلل يف كتابه  2األصبهاين

 أقوال الحنابلة

ـر وذيحدثنا أبو بكر  :«السنة»الل يف كتاب قال اخل   :رمحه اهلل قال الـم 
ــد اهلل ــا عبــ ــألت أبــ ــيت تر   4ســ ــن األحاديــــث الــ ــد  عــ ــا الــ ـــهــ ــراءـجهمية فــ ــة واإلســ ــفات والرؤيــ ــة 5ي الصــ  وقصــ

  
                                                   

مجاعة منهم عبد اهلل بن املبارك ، وروى عنه مجاعة منهم ث عن هو اإلمام العالمة احلافظ الفر ضي صاحب التصانيف ، حد   1
 البخاري وأبو داود والرتمذي وابن ماجه ، قال الذهيب: كان من كبار أوعية العلم.

 (.2/6« )تذكرة احلفاظ»( و 10/595« )سري أعالم النبالء»انظر ترمجته يف 
تيمي األصبهاين ، أحد أئمة الشافعية وحفاظ احلديث ونقادهم ، هو اإلمام احلافظ أبو القاسم ، إمساعيل بن حممد بن الفضل ال 2

 (.20/80« )السري». انظر ترمجته يف  535مات سنة 
، الناشر: دار عامل  268، ص « اجتماع اجليوش اإلسالمية»والذي وصفه بأنه إمام الشافعية يف وقته اإلمام ابن القيم يف كتابه 

 مكة. –الفوائد 
 الرياأل. –( ، حتقيق: حممد بن ربيع بن هادي ، الناشر: دار الراية 190 - 188،  183،  1/101) 3
 يعين اإلمام أمحد. 4
والذي ورد يف قصة اإلسراء ، قالوا: )ع ـر ج بروحه دون ، جبسده وروحه إىل السماء يقظة  اجلهمية تنكر حديث عروج النيب  5

ظنهم ، تعاىل اهلل عما يقولون علوا كبريا ، وحديث املعراج خمرج يف بذلك من القول بعلو الرب عز وجل ب ليف ــر واجسده( ، 
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 .م األخبار كما جاءتل  س  تها العلماء بالقبول ، ن  ق  ــحها أبو عبد اهلل وقال: قد تل، فصح   1العرش
 .إن رجال اعرتأل يف بعص هذه األخبار كما جاءت :هفقلت ل
ف :فقال  .2ىجي 
 3.م األخبار كما جاءتل  س  ي   ؟ه يف هذا املوضعما اعرتاض   :وقال

د على ، نؤمن به ، وال نر   5: )يضع قدمه( قال النيب  :مسعت أبا عبد اهلل يقول :4وقال حنبل
وما آتاكم الرسول لرسول ، قال اهلل عز وجل ما قال ، بل نؤمن باهلل ومبا جاء به ا رسول اهلل 

هوانـتفخذوه وما هناكم عنه فا
6.7 

ل ه  أن الصحابة اختلفوا يف تأويل بعص اآليات ، وذكر  رمحه اهلل 8ابن القيمالعالمة وقال  ص  ما حم 
آيات الصفات وأخبارها يف موضع واحد ، بل ومل يتنازعوا يف تأويل أمثلة على ذلك ، مث قال: 

                                                                                                                                           

( البن تيمية رمحه اهلل ، الناشر: جممع امللك فهد 6/116« )بيان تلبيس اجلهمية»( ، وانظر 163( ومسلم )3207البخاري )
 املدينة. –لطباعة املصحف الشريف 

 ء اهلل عليه وتقول إن اهلل يف كل مكان ، تعاىل اهلل عما يقولون علوا كبريا.اجلهمية تؤول النصوص الواردة يف ثبوت العرش واستوا 1
 أي ي هجر. 2
 (.247-1/246أليب بكر اخلالل )« السنة» 3
البن أيب يعلى الفراء « طبقات احلنابلة»هو حنبل بن إسحاق بن حنبل ، ابن عم اإلمام أمحد ، رمحهما اهلل ، انظر ترمجته يف  4
(1/383.) 

 ( عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه.2848( ومسلم )7384صحيح البخاري ) انظر 5
 . 7سورة احلشر:  6
 (.1/386« )طبقات احلنابلة» 7
هو حممد بن أيب بكر بن سعد الز ر عي مث الدمشقي ، املعروف بابن قيم اجلوزية ، من علماء املائة الثامنة ، الزم شيخه ابن تيمية  8

، كان واسع  751ان من كبار تالمذته ، مث محل بعده لواء الدعوة واجلهاد العلمي إىل أن مات سنة ، فك 728إىل أن مات سنة 
املعرفة ، قوي احلجة ، دقيق االستنباط ، كثري املصنفات ، ومؤلفاته مقبولة عند مجيع الناس ، ح  صار من بعده عياال عليه ، 

عة نظما ونثرا ، السيما املتفلسفة والقبورية واملؤولة واملتصوفة ، رمحه اهلل رمحة نصر العقيدة اإلسالمية نصرا مؤزرا ، ورد على املبتد
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،  مع فهم معانيها وإثبات حقائقهاعلى إقرارها وإمرارها بعدهم  نيالتابعت كلمتهم وكلمة فقات
بياهنا أهم ، ألهنا من متام حتقيق الشهادتني ، وهذا يدل على أهنا أعظم النوعني بيانا ، وأن العناية ب  

الراسخني  ع  وق  ي  وال إشكال  ه لبسٌ نها اهلل ورسوله بيانا شافيا ال يقع فيي  ــا من لوازم التوحيد ، فبوإثباهت  
  .يف منازعة وال اشتباه يف العلم

ومــن شــرح اهلل هلــا صـــدره ، ونــو ر هلــا قلبـــه ؛ يعلــم أن داللتهــا علـــى معانيهــا أظهــر مـــن داللــة كثــري مـــن 
فهــم معانيهــا إال اخلاصــة مــن النــاس ، آيــات األحكــام ال يكــاد ي  ، وهلــذا آيــات األحكــام علــى معانيهــا 

 هـم  املعـىن ، ال ف   أصـل   هـم  ك يف فهـم معناهـا اخلـاص والعـام ، أعـين ف  الصفات فيشـرت  األمساء و ت وأما آيا
حـ  يتبـني لكـم اخلـيط األبـيص مـن قولـه تعـاىل  1، ولـهذا أشكل على بعص الصـحابة والكيفية   ه  ن ـ الك  

ــود اخلـــيط األسـ
ــحـــ  بـ   2 ــم بقولـــه ـي ـ ــن الفجـــرن هلـ ــك  ، ومل ي   مـ ــهشـ ــه  وال علـــى 3ل عليـ وإذا غـــريه قولـ

سألك عبادي عين فإين قريب
 .من آيات الصفات وأمثاهلا، اآلية  4

ــبيانـ  ف  آيـات األحكـام جمملـة ع ــر  بعص وأيضا فإن  ففديـة مـن صـيام أو صـدقة نة كقولـه تعـاىل ها بالس 
أو نسـك

ــيف قـدر الصــيام واإلطعـام ، فبـي   جملٌ ـ، فهـذا م ــ 5 ــ ــ ـنـــتــ م ثالثــة أيـام أو إطعــام بأنــه صـيا نة  ه الس 
 .واحلجوآية ستة مساكني أو ذبح شاة ، ونظائره كثرية كآية السرقة وآية الصالة 

                                                                                                                                           

البن العماد « شذرات الذهب»واسعة ، فقد جدد هو وشيخه دين اهلل ، فكانا منعطفا يف حياة األمة اإلسالمية. انظر ترمجته يف 
ابن قيم »كر بن عبد اهلل أبو زيد رمحه اهلل يف كتابه مع من ترجم له الشيخ بـالبن رجب ، ومن أج« ذيل طبقات احلنابلة»و 

 «.اجلوزية ، حياته وآثاره
 يعين عدي بن حامت رضي اهلل عنه. 1
 . 187سورة البقرة:  2
 يعين عديا ، الصحايب نفسه. 3
 . 186سورة البقرة:  4
 . 196سورة البقرة:  5
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، وإن  يحتيياإ إليى بييان مين خيارإ ي بيل بيانهيا فيهييا جميل  وليي  فيي اييات الصيفات وأحاايثهيا م  
 .جاءت السنة بزيادة يف البيان والتفصيل

لــة ، ال   1ي فهــم املــراد منهــا إال بالســنة ، خبــالف آيــات األحكــام.فلــم تكــن آيــات الصــفات جمملــة حمتم 
 .هىنـتا

 فصل يف حترمي اإلفتاء يف دين اهلل بالرأي: :«إعالم املوقعني»وقال أيضا رمحه اهلل يف 
ل  األ    م  اد ات  ال م ؤ م ن ني  ، و أ ك  ام  ، و ه م  س  ك  ائ ل  األ  ح  ث ري  من م س  اب ة  يف ك  ة  إمي انًا ، وقد تـ ن از ع  الص ح  م 

د  الل ه  ع الِ و ل ك ن  حب  م  اِء و الصِّف اِت و اأْل فيْ اِئِل اأْل ْسم  ٍة من م س  ن از ع وا في م ْسأ ل ٍة و اِحد  ، ب ل    لم يي تي 
ر ه م  ، مل  د ًة من أ و هل  م  إىل  آخ  ًة و اح  ل م  ن ة  ك  اكلهم على إثـ ب ات  ما ن ط ق  ب ه  ال ك ت اب  و الس   2ي س وم وه 

ث ا ء  منها إب ط ااًل ، و ال  ض ر ب وا هلا أ م  ي  ش 
ا تـ ب د ياًل ، ومل يـ ب د وا ل  ع ه  ا عن م و اض  اًل ، ومل ت أ و ياًل ، ومل حي  ر ف وه 

ق ائ ق   ٌد منهم: )جي  ب  ص ر فـ ه ا عن ح  ا ، ومل يـ ق ل  أ ح  از ه  ا و أ ع ج  فـ ع وا يف ص د ور ه  ا ي د  على  وحـمل هاه 
ر  ف مي ان  و التـ ع ظ يم  ، و ج ع ل وا األ  م  ا ب اإل   ل يم  ، و ق ابـ ل وه  ا( ، ب ل  تلق وها ب ال ق ب ول  و الت س  ًرا جم  از ه  ا أ م  ل ه  يها ك 

د   ن ن  و اح  ا على س  ر و ه  ًدا ، و أ ج  و اء  و ال ب د ع   3و اح  ل  األ  ه  ع ل وا كما فـ ع ل  أ ه  ا ، ومل يـ ف  ، ح ي ث  ج ع ل وه 
ني   ر وه    4ع ض  ا أ ن ك  ز م  هلم ف يم  ا من غ ري   فـ ر ق ان  م ب ني  ، مع أ ن  الال  ر وا بـ ع ض ه  ا و أ ن ك  ه  ، و أ قـ ر وا ب بـ ع ض 

ا أ قـ ر وا ب ه  و أ ثـ ب ت وه.  ف يم 
ز م  الال   5ك 

                                                   
 اختصار.( ب212 – 1/210)« الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة» 1
كما يف   –الـس وم هو جتشم إنسان  مشقة أو ظلما ، كما قال تعاىل ﴿يسومونكم سوء العذاب﴾ ، فسوم  األمساء والصفات تأويال  2

 أي ظلمها بذلك التأويل ، وغمط ها حقها الشرعي وهو إمرارها كما جاءت. –السياق هنا 
 أي طريقة واحدة. 3
ـني أي مفرقة ، تفرق كالمهم  4  فيها واختلف.ع ـض 
 الدمام. –( ، حتقيق مشهور حسن سلمان ، الناشر: دار ابن اجلوزي 2/91) 5
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  :«نكيارم املالص  »رمحه اهلل يف  1احلنبليوقال ابن عبد اهلادي 
ــمل يكــن علــى عهــد الســلف وال عرفــوه وال ب   ة  نّ ــــأو س   وال جيــوز إحــداث تأويــل يف آيــة   ـنوه لألمــة ، فــإن ّيــــ

ــهــذا يتضــمن أهنــم ج   ، فكيــف  2لوا احلــق يف هــذا وضــلوا عنــه ، واهتــدى إليــه هــذا املعــرتأل املســتأخره  ــ
 3إذا كان التأويل خيالف تأويلهم ويـناقضه؟

ختلفوا رضي اهلل عنهم يف شيء ـمل ي؛ لصفات كما جاءت هو طريق الصحابة ما كان إثبات اـول
ــالف من أتى بعدهم من أهل التحريف والتمثيل وغريه من املسالك املعوج  ـمنها ، خب  .ةـ

 أقوال المالكية

بسنده عن عبد الرمحـٰن بن القاسم اهلل روى اإلمام حممد بن عبد اهلل بن أيب زمنني األندلسي رمحه 
قال: ال ينبغي ألحد أن يصف اهلل إال مبا وصف به نفسه يف القرآن ، وال ي شب ه يديه  4محه اهللر 

بشيء ، وال وجهه بشيء ، ولكن يقول: له يدان كما وصف نفسه يف القرآن ، وله وجه كما 
وصف نفسه ، يقف عند ما وصف به نفسه يف الكتاب ، فإنه تبارك وتعاىل ال مثل له وال شبيه ، 

                                                   
هو اإلمام العالمة حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن قدامة املقدسي احلنبلي ، من تالمذة مجال الدين املزي وشيخ االسالم ابن  1

منه رمحه اهلل تعاىل(. عين باحلديث وفنونه ، عد  له ابن رجب يف تيمية والذهيب ، قال الذهيب: )ما اجتمعت به قط إال واستفدت 
 وعمره أربعون سنة أو أقل.  744ما يزيد على سبعني مصنفا ، تويف سنة « ذيل طبقات احلنابلة»ترمجته يف كتاب 

حمد بن علي ـمل« حفاظـذيل تذكرة ال»للذهيب ووصفه هناك باإلمام األوحد ، و« تذكرة احلفاظ»انظر ترمجته يف آخر كتاب 
البن رجب احلنبلي ، « الذيل على طبقات احلنابلة»البن حجر ، و« الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة»، و 32احلسيين ، ص 

 الرياأل. –( ، حتقيق: عبد الرمحـٰن بن سليمان العثيمني ، الناشر: مكتبة العبيكان 5/115)
 تلت القرون الثالثة املفضلة.أي الذي جاء يف القرون املتأخرة ، اليت  2
 ، الناشر: دار اإلفتاء باململكة العربية السعودية. 321ص  3
(: أحد األعالم ، وأكرب أصحاب مالك 4/1149« )تاريخ اإلسالم»هو اإلمام عبد الرمحـٰن بن القاسم ، قال عنه الذهيب يف  4

 القائمني مبذهبه ... تويف سنة إحدى وتسعني ومئة. انتهى. 
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كن هو اهلل ال إلـٰه إال هو كما وصف نفسه ، ويداه مبسوطتان كما وصفها ﴿واألرأل مجيعا ول
 2كما وصف نفسه.  1قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه﴾

ر  أ  كحول والزهري قول ـهما يف الصفات: )رمحه اهلل بعدما ر وى عن م 3قال اإلمام أبو عمرو الداينو  م 
 ، قال:األحاديث  كما جاءت( 

وهذا دين األمة ، وقول  أهل السنة يف هذه الصفات أن تـ م ر  كما جاءت بغري تكييف وال حتديد ، 
فمن جتاوز املرو ي  فيها وكي ف شيئا منها ومث لها بشيء  من جوار حنا وآالتـنا فقد ضل  واعتدى ، 

 4أئمة الدين.، وفارق  وخي ر ق  إجماع المسلمينوابتد ع يف الدين ما ليس منه ، 

املالكي رمحه اهلل: ليس يف االعتقاد كل ه  يف صفات اهلل  5وقال حافظ املغرب أبو عمر ، ابن عبد الرب
 أو أ جـم ع ت عليه األمة ، وما وأمسائه إال ما جاء منصوصا يف كتاب اهلل أو ص ح  عن رسول اهلل 

  

                                                   
 . 67رة الزمر: سو  1
 مصر. –، حتقيق أمحد بن علي القفيلي ، الناشر: دار الفرقان  42، ص « أصول السنة» 2
هو احلافظ اإلمام شيخ اإلسالم أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان األموي القرطيب الداين ، كان أحد األئمة يف علم القراءات ،  3

يف حنو ثالثة آالف بيت ، قال الذهيب: بلغين أن مصنفاته مئة وعشرون « ل السنةاألرجوزة يف أصو »وله عدة تواليف ، وله كتاب 
معرفة »( ، و9/659« )تاريخ اإلسالم»( ، و 3/212« )تذكرة احلفاظ»، انظر ترمجته يف  444تصنيفا. مات رمحه اهلل سنة 

 كلها للذهيب.« القراء الكبار
 . 59 – 56، « ت وأصول الدياناتالرسالة الوافية ملذهب أهل السنة يف االعتقادا» 4
حمد بن عبد الرب الـن ـم ري ، األندلسي ، القرطيب ، ـمغرب ، أبو عمر ، يوسف بن عبد اهلل بن مـهو شيخ اإلسالم ، حافظ ال 5

يف شرح أحاديث موطأ مالك ، وكتاب « التمهيد»املالكي ، حمدث فقيه ، صاحب التصانيف الفائقة ، أشهرها كتاب 
، له رواية للحديث « جامع بيان العلم وفضله»، و « االستيعاب يف معرفة األصحاب»يف شرح آثاره ، وكتاب « راالستذكا»

 (.3/217« )تذكرة احلفاظ»، انظر ترمجته يف  463النبوي ، تويف سنة 
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 فيه. 2وال يـ ن اظ ر   1ل م  لهي س   -كل ه أو حنو ه    -جاء من أخبار اآلحاد يف ذلك 
رو وا هذه األحاديث كما ا  يقوالن:  4والز هري 3مث روى بسنده عن األوزاعي قال: كان مكحول

 جاءت ، وال تـ ناظ روا فيها.
ل  5قال أبو عمر : حنو حديث التـنـزل ، وحـديث: إن اهلل عز وجل خلق آدم على صورته ، وأنه ي دخ 

السماوات على إصبع ، وأن قلوب بين آدم بني أ صب عني من أصابع  قدمه يف جهنم ، وأنه يضع
 6الرمحـٰن ، ي قل بها كيف يشاء ، وإن ربكم ليس بأعور ، وما كان مثل هذه األحاديث.

 :رمحه اهلل 7وقال اإلمام حممد بن أمحد القرطيب املالكي
بات كيفية ؛ فكذلك إثبات فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إمنا هو إثبات وجود ال إث
؛ فإمنا  (يد ومسع وبصر وحنوها)صفاته إمنا هو إثبات وجود ال إثبات حتديد وتكييف ، فإذا قلنا: 

                                                   
 .للخرب ، فأخبار آحاد الناس مقبولة إن صحتأي يـ سـل م  1
له )ال ي ناظر فيه( أي ال ت ـجعل صفات اهلل تعاىل ع رضًة للمناقشة واجلدل ، بل الواجب هو املناظرة هي املناقشة بني طرفني ، فقو  2

 التسليم ملعناها الظاهر وإمرارها كما جاءت.
« تذكرة احلفاظ». انظر  113هو عامل أهل الشام ، أبو عبد اهلل مكحول بن أيب مسلم اهلذيل ، الفقيه احلافظ ، مات سنة  3
(1/82.) 

، وقيل غري ذلك. انظر  124م احلفاظ ، أبـو بكر حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب الزهري ، مات سنة هو أعل 4
 (. 1/83« )تذكرة احلفاظ»

 أبو عمر هي كنية ابن عبد الرب رمحه اهلل. 5
 ، باب ما يكره فيه املناظرة.« جامع بيان العلم وفضله» 6
ره العظيم الشأن ـور فضله ، وقد سارت بتفسيــــــــف مفيدة تدل على كثرة اطالعه ووفـــــالعلم ، له تصاني ن متبحر يفــنــــإمام متف» 7

وأشياء تدل على إمامته وذكائه « التذكرة»، وكتاب « األسىن يف شرح أمساء اهلل احلسىن»الركبان ، وهو كامل يف معناه ، وله كتاب 
 هـ. 671تويف رمحه اهلل سنة  (.230 – 15/229للذهيب )« تاريخ اإلسالم»من انتهى باختصار يسري «. وكثره اطالعه
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هي صفات أثبتها اهلل تعاىل لنفسه ، ال نقول )إن معىن اليد: القوة والنعمة( ، وال )معىن السمع 
، ذهب إىل القول هبذا مجاعة من األئمة ،  والبصر: العلم( ، وال نقول: )إهنا جوارح وأدوات الفعل(

 1وها على ظاهرها ، ونفوا الكيفية والتشبيه عنها.فلم يتأولوا ، وكذلك مجيع الصفات أجر  
رمحه اهلل وهو من متأخري  2قلت: وانظر ما قاله الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي

اإلطالة لنقلنا كالمه ، ولذا نكتفي باإلحالة على  ما قرره أسالفه ، ولوال خشية املالكية ، فقد قرر
 3ما قرره يف هذا الباب.

                                                   
 طنطا. –( ، باختصار يسري. الناشر: دار الصحابة للرتاث 2/10« )األسىن يف شرح أمساء اهلل احلسىن» 1
ابع عشر املبـر زين ، كان غزير هو الشيخ العالمة األصويل املفسر ، حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي ، من علماء القرن الر  2

العلم ، متوقد الذكاء ، ذو حافظة نادرة ، وذو بصرية مبذاهب املتكلمني ووجوه بطالهنا ، انظر ما قاله رمحه اهلل عند تفسري اآلية 
 من سورة األعراف. 54

، و « يان يف إيضاح القرآن بالقرآنأضواء الب»وللشيخ حنو عشرين كتابا ، أكثرها يف التفسري والفقه والعقيدة ، أشهرها ذكرا 
ـم عت مؤلفاته يف موسوعة علمية واحدة « مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر»  «. آثار الشيخ حممد األمني الشنقيطي»، وقد ج 

 هـ.  1393تويف رمحه اهلل عام 
 مكة. -، الناشر: دار عامل الفوائد « األضواء»باختصار من ترمجته املذكورة يف مقدمة كتاب 

 انظر املراجع التالية:  3
 ، وقد طبع عدة طبعات.« منهج ودراسات آليات األمساء والصفات. »1
 . 54، تفسري سورة األعراف: اآلية « أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن». كتابه 2
يف آيات الصفات( ، وهو مطبوع مع كتابه ، فصل: )بيان معىن احلقيقة « منع جواز اجملاز يف املـنـز ل للتعبد واإلعجاز». كتابه 3

، ضمن جمموع مؤلفاته املوسومة: )آثار الشيخ العالمة حممد األمني الشنقيطي( ، « دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب»
 مكة. –الناشر: دار عامل الفوائد 
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 خالصة
يفهمون صفات اهلل تعاىل كما فهمها النيب ن أهل السنة مية أما تقدم من التقريرات العلـ خالصة
  وصحابته والتابعون ، أصحاب القرون الثالثة األوىل ، من غري غلو وال جفاء ، فال ي غالون يف
فون من صفات الرب موقف اجلفاء بنفي وال يق  ،  صفات املخلوقنيب بتمثيلهاثبات الصفات إ

فيؤمنون مثال مبجيء الرب يوم حقائقها ومعانيها كما فعلت اجلهمية ، بل يقفون موقفا وسطا ، 
هبا ، اللغة العربية اليت خاطبهم اهلل يف املفهوم معىن اجمليء  حبسبالعباد القيامة لفصل القضاء بني 
: أن كيفية صفات الرب األوللسببني ؛ وذلك ، على حنو معني  يـ مث ــلونهويؤمنون به ، ولكنهم ال 

 يف الذهن من العبث. رهفتصو  ، وما كان من الغيب الذي أخفاه اهلل عنا من الغيب 
إذا كان فه ، تواملثلية تعم ذاته وصفا،  ليس كمثله شيءأن أهل السنة يؤمنون أن اهلل  والثاني

 من الكذب والقول على اهلل بغري علم ، محانا اهلل من ذلك.صفاته كيفية األمر كذلك فادعاء علم  

 في بيان الواجب الثاني في أسماء اهلل وصفاته فصل

وقف في إثبات األسماء والصفات ت  ييأما األمر الثاني الواجب في أسماء اهلل وصفاته فهو ال
، وهذا هو  هماي وعدم اختراع أسماء وصفات هلل لم ترا في 1على ما جاء في الكتاب والسنة

هدي السلف رمحهم اهلل ، قال اإلمام أمحد: ال يوصف اهلل بشيء أكثر مما وصف به نفسه عز 
 2.وجل

                                                   
اءت ، كما تقدمت اإلشارة إليه يف أول هذا ما تقدم ذكره هو األمر األول الواجب يف أمساء اهلل وصفاته ، وهو: ف همها كما ج 1

 القسم من الكتاب ، ومن هنا يبدأ الكالم يف األمر الثاين الواجب يف أمساء اهلل وصفاته.
 ( يف ترمجة حنبل بن إسحاق.1/386« )طبقات احلنابلة»رواه القاضي أبو يعلى عنه يف  2
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 ن  م   ما وصف   بغري   به اجلهل   اإلميان   ن  احلمد هلل الذي م   :1ريخ  ــف بن عبد اهلل بن الش  ر  ــط  وقال م  
 .ه  نفس  
 3.4حنون، مث أخذه عنه س   2 أخذه عنه عبد العزيز بن املاج شونمث

 :وقال ابن عبد الرب املالكي رمحه اهلل
  .أال ترى أنا نقول: له عرش ، وال نقول: له سرير ، ومعنامها واحد

  .ونقول: هو احلكيم ، وال نقول: هو العاقل

                                                   
ـــخ ري العامري البصري ، أحد األعالم ، حد ث عن عثمان وعلي وأيب ذر وأبيه هو اإلمام القدوة احلجة م ط ر ف بن عبد اهلل بن الش   1

 وعمار بن ياسر وعمران بن حصني وعائشة وعياأل بن محار وعبد اهلل بن مغفل رضي اهلل عنهم.
 ( ، كالمها للذهيب رمحه اهلل.4/187« )السري»( ، و 2/1172« )تاريخ اإلسالم»انظر ترمجته يف 
، له فضل وورٌع ورواية وعقل وأدب. 7/72« )الطبقات الكربى»يف  وقال ابن سعد  (: كان ثقة ً

فسمعت مرة قال ابن وهب: حججت من أقران اإلمام مالك ، عبد العزيز بن عبد اهلل بن املاجشون ، اإلمام العلم الفقيه ، هو  2
 «تذكرة احلفاظ». انظر ترمجته يف  164سنة  تويف رمحه اهلل مناد  ينادي: ال يفيت إال مالك وعبد العزيز بن املاجشون".

(1/163.) 
ساد أهل  ، نوخي املالكي ، قاضي القريوانت  ــلبن حبيب اهو اإلمام العالمة فقيه املغرب ، عبد السالم سحنون بفتح السني وضمها  3

، واليت د و ن  فيها أسئلة أسد  «املدونة»ب كتالكي ، وانتهت إليه رئاسة العلم. من أعظم آثاره العلمية  املغرب يف حترير املذهب املا
 (.12/63) «السري»انظر ترمجته يف هـ.  240ويف رمحه اهلل سنة تبن القاسم املالكي ، شيخ سحنون. البن الفرات 

 (: قال سحنون: من العلم باهلل ؛ اجلهل مبا مل يـ خبـ ر به عن نفسه.6/136« )التمهيد»قال ابن عبد الرب يف  4
 . 263، ص  «ذم التأويل»يف املقدسي احلنبلي عنه ن قدامة وذكره اب

ف طر  ــــ  حسن قال: لقد تكلم مـحسن بن أيب الـعن الثقة عن ال قال: أخربين الثقة، ماجشون ـوهذا الكالم أخذه سحنون عن ابن ال
  بن عبد اهلل بن الشخري على هذه األعواد بكالم ما قيل قبله وال يقال بعده.ا

 هو يا أبا سعيد؟ قالوا: وما
 قال: قال: احلمد هلل الذي من اإلميان به اجلهل بغري ما وصف من نفسه.

 ( من ط املغربية.7/146من كتاب القرآن ، باب ما جاء يف الدعاء ، وهو يف )« التمهيد»انـتهى كالم ابن عبد الرب رمحه اهلل من 
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 .املعىن يف ذلك كله واحداصديق إبراهيم ، وإن كان  :ونقول: خليل إبراهيم ، وال نقول
ه ف  ص  نا له من و  كر  ، على ما تقدم ذ   ى به نفسهم  طلق عليه إال ما س  فه وال ن  صِ يه وال ن  سمِّ ال ن  
 1.2للقرآن دفع ما وصف به نفسه ، ألنه دفعٌ ه ال شريك له ، وال ن  لنفس  

                                                   
 أي رُد للقرآن. 1
 ( من ط املغربية.7/136اب ما جاء يف الدعاء ، وهو يف )( ، كتاب القرآن ، ب6/129« )التمهيد» 2
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 اإليمان بأسماء اهلل وصفاته ينافيفي بيان ما  فصل

 مقدمة

د  اإلميان وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا فيها ، قال تعاىل  اإلحلاد   بأمساء اهلل وصفاته ض 
الذين يلحدون يف أمسائه سيجزون ما كانوا يعملون

1. 
اإلحلاد فيف القرب حلدا ، ألنه مائل إىل جانب القرب ،  ـحد  ي الل  م  ـواإلحلاد يف اللغة هو امليل ، ومنه س  

مناف  لإلميان بأمساء اهلل وهو ،  2من احلقوقه هو امليل فيها عما جيب فيها يف أمساء اهلل وصفات
وصفاته ، ومن القول على اهلل بال علم ، ومن البدع الكالمية اليت اشتد نكري السلف الصاحل 
وأتباعهم على القائلني هبا ، ومن املعاصي اليت توعد اهلل فاعليها بالعذاب عياذا باهلل كما يف اآلية 

 .سيجزون ما كانوا يعملونتقدمة امل
 منها مبا يسر اهلل تعاىل: أنواع مثانية ، نذكرها على سبيل الس رد ، مث نشرح كل واحد  واإلحلاد 

 األول: التعطيل 
 الثاين: التمثيل 

 الثالث: التكييف 
 الرابع: التحريف 

 اخلامس: التفويص 
                                                   

 . 180سورة األعراف:  1
تقدم يف أول هذا البحث ذكر أن الواجب يف أمساء اهلل تعاىل وصفاته أمران: األول: فهمها كما جاءت ، والثاين: الوقوف على  2

 الوارد منها.
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م  به نفسه  أو ، أو وصفه مبا مل يصف به نفسه  ه به رسوله أو مساالسادس: تسمية اهلل مبا مل ي س 
 . وصفه به رسوله 

 السابع: إنكار أن يكون هلل أمساء 
 أمساء اهلل احلسىن منللمعبودات الباطلة الثامن: اشتقاق أمساء 

 فصل
أن هذه األنواع  إىلقبل الدخول يف شرح أنواع اإلحلاد يف أمساء اهلل وصفاته ؛ فإنه حيسن التنبيه 

وهو العلم الذي يبحث يف ذات اهلل  ما يسمى بعلم الكالم ، انية أو أكثرها ليست إال منتجاتمثال
وصفاته على طريقة الفالسفة ومنتجات عقول البشر ، وليس من منطلق فهم السلف الصاحل ، 

 وصحابته آليات الصفات. الذي قاعدته التسليم للكتاب والسنة ، وفهم النيب 
إثبات أمور العقائد باألدلة العقلية والطرق اجلدلية مع اإلعراأل عما يف  فعلم الكالم يدور على

 القرآن والسنة من األدلة النقلية الدالة على أصول الدين.
وصحابته فإنه  وال شك أن من قدم العقل على الشرع ، واستغىن بفهمه وعقله عن فهم النيب 

حب كالم أبدا ، وال تكاد ترى أحدا نظر يف ضال ، وهلذا قال اإلمام أمحد رمحه اهلل: ال يفلح صا
 1.2الكالم إال ويف قلبه دغل

 3وقال الشافعي رمحه اهلل: من ارتد ى بالكالم مل ي فلح.

                                                   
 «.لسان العرب»الدغل هو الفساد. انظر  1
 (.1796« )جامع بيان العلم وفضله»الرب يف رواه ابن عبد  2
 (.1/463« )مناقب الشافعي»رواه البيهقي بإسناده عن الشافعي يف كتابه  3
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 طاف هبموقال أيضا: ح كمي يف أهل الكالم أن ي ضربوا باجلريد والنعال ، ويـ حملوا على اإلبل ، وي  
 1اء من ترك الكتاب والسنة ، وأقبل على الكالم.يف العـشائر والقبائل ، وينادى عليهم: هذا جز 

مه اهلل بعدما نقل كالم الشافعي: وقد اتفقت األئمة األربعة على ذم الكالم ـقال ابن القيم رح
 2وأهله ، وكالم اإلمام الشافعي ومذهبه فيهم معروف عند مجيع أصحابه.

ذلك ما قاله إمام احلرمني ، شيخ  : ومما يبني بطالن علم الكالم تراجع بعص أئمته عنه ، فمنقلت  
رمحه اهلل يف  3الشافعية ، أبو املعايل ، عبد امللك بن اإلمام عبد اهلل بن يوسف اجلويين النيسابوري

 مرأل موته مرتاجعا عن املقاالت الكالمية اليت كان يقول هبا: 
عليه عجائز  ميوتعن كل مقالة ختالف السنة ، وأين أموت على ما  اشهدوا علي أين قد رجعت  

 نيسابور.

                                                   
« آداب الشافعي ومناقبه»( ، وابن أيب حامت الرازي يف 1/462« )مناقب الشافعي»رواه البيهقي بإسناده عن الشافعي يف كتابه  1

 (.1794« )جامع بيان العلم وفضله»( ، وكذا ابن عبد الرب يف 143)ص 
 إخراج النصوص عن ظاهرها بالتأويل الفاسد. –( ، فصل: فقهاء املذهب املقلدون 4/220« )إعالم املوقعني» 2
هو إمام احلرمني ، أبو املعايل ، عبد امللك بن اإلمام عبد اهلل بن يوسف اجلويين ، النيسابوري ، شيخ الشافعية يف زمانه ، وقع يف  3

الرسالة النظامية يف »عتزال يف أول أمره ، مث ملا اراد اهلل به خريا رجع إىل طريقة أهل السنة واجلماعة ، وألف يف ذلك كتاب اال
، وله مقاالت مشهورة عنه قاهلا بعد تراجعه عن االعتزال ، منها قوله: )لو استقبلت من أمري ما استدبرت « األحكام اإلسالمية

أي علم الكالم ، وهو العلم الذي يبحث يف ذات اهلل وصفاته على طريقة الفالسفة ومنتجات عقول ما اشتغلت بالكالم( ، 
وصحابته ، فهو ال يعدو  البشر ، وليس من منطلق فهم السلف الصاحل ، الذي قاعدته التسليم للكتاب والسنة ، وفهم النيب 

 ، ودرجة االحنراف فيه تتفاوت حبسبه. عن كونه كالم البشر ، فسمي بعلم الكالم ، وهو مذموم بال شك 
ومما قاله رمحه اهلل مرتاجعا عن املقاالت الكالمية ؛ قوله يف مرأل موته ملن حوله: اشهدوا علي أين قد رجعت عن كل مقالة ختالف 

 السنة ، وأين أموت على ما ميوت عليه عجائز نيسابور.
 ، فلو عرفت أن الكالم يبلغ يب ما بلغ ما اشتغلت به.وقال يوما ألصحابه: يا أصحابنا ، ال تشتغلوا بالكالم 

 (. 18/468« )السري»، وقد ترجم له الذهيب يف  478تويف رمحه اهلل سنة 
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وقال يوما ألصحابه: يا أصحابنا ، ال تشتغلوا بالكالم ، فلو عرفت  أن الكالم يبلغ يب ما بلغ ما 
 اشتغلت به.
 : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكالم.ةً وقال مر  

، « رسالة النظاميةال»وله كالم طويل يف تراجعه عن مذهبه الكالمي ذكره يف رسالته املعروفة بـ 
 .1«سري أعالم النبالء»ونقلها الذهيب يف ترمجته يف 

وكالم السلف يف ذم علم الكالم كثري جدا ، وقد ألف شيخ اإلسالم أبو إمساعيل األنصاري اهلروي  
 ، فلرياجعه من أراد التوسع.« ذم الكالم وأهله»كتابا ضخما بعنوان 

 

                                                   
1 (18/468.) 
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 شرح أنواع اإللحاا الثمانية

ت عليه من معىن ، ألن معىن ل  ، وهو التفريغ ، أي تفريغ االسم أو الصفة عما د   تعطيلال :األول
، أي مرتوكة ومهجورة ،  1تعاىل ﴿وبئر معطلة﴾ ومنه قولهخلية والرتك ، التعطيل يف اللغة هو الت  

ــوحقيقة التعطيل إنكار ما أثبت اهلل لنفس ـــه من األمساء والصفات ، ســ  كليا أو واء كان تعطيالــ
 .دهجزئيا ، وسواء كان ذلك بتحريف املعىن أو جح  

ي سم ون أيضا  ارب وصفاته هو منهج اجلهمية كما ذكرنا يف أول هذا الكتاب ، ولذلوتعطيل أمساء ا
خبلقه ، وهذا  اهلل   إثبات األمساء والصفات يستلزم تشبيه   أن  فيما ذهبوا إليه  باملعطلة ، وشبهتهم

  :وه منهالوج باطل الزعم  
وهذا ،  لز م التـناقص يف كالم اهلل ، وتكذيب بعضه بعًضالتلزم التشبيه ـإثباهتا يس لو كان :األول

 .أن يكون كمثله شيء مع نفيهأن اهلل تعاىل أثبت لنفسه األمساء والصفات ، م ـحال ، واحلق 
ترى الشخصني  نـتمتماثلني ، فأ أن يكونا أوصفة   أنه ال يلزم من اتفاق الشيئني يف اسم   :الثاني

ق د رات السمع يتماثال يف  يلزم من ذلك أن   ، وال امتكلمً  ابصريً  امنهما مسيعً  كل    كونيتفقان يف  
هذا ، وال يلزم من  وأعنيٌ  احليوانات هلا أيد  وأرجلٌ  ، وترى والبصر اليت يتمتع هبا كل واحد منهما

  .يف ص و ر ها ها متماثلةً ها وأعين  ها وأرجل  ي  تفاق أن تكون أيد  الا
فالتباين بني اخلالق واملخلوق  فإذا ظهر التباين بني املخلوقات فيما تتفق فيه من أمساء أوصفات ؛

  .وأعظم ن  ـأبي
لوا نصوص العلو الذين تأو  فمنه ،  زعم أنه فر  مما  هلل تعاىل إال وقع يف شر   صفةً  ل  عط   وما من معطل  

؛  (هو يف كل مكان) :قالواو  ،من التحيز واحلصر  –بزعمهم  –هلل اتنزيه  عبدافوالفوقية واالستواء 
                                                   

 . 45سورة احلج:  1



 : تأصيالت لفهم عقيدة أهل السنة والجماعة في فهم أسماء اهلل تعالى والصفاتالمبحث الثاني

 

 

49 

ل من أنلز م من كالمهم ياملزعوم ، وهو ما  همتنزيه  وقعوا يف شر  من  يف أجواف احليوانات  اهلل يـح 
 1اخلالء ، تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا. وأماكن

 كلمة جامعة في هذا الباب

« يف تفسري كالم املنانالرمحـٰن الكرمي  تيسري»كتابه بن سعدي رمحه اهلل يف  محـٰن الر قال الشيخ عبد 
ر  تفسري قول اهلل تعاىل يف  ي  األ  م 

ة  و ق ض  ئ ك  ال  ام  و ال م  ل  ي نظ ر ون  إ ال  أ ن ي أ ت يـ ه م  الل ه  يف  ظ ل ل  م ن  ال غ م  ه 
األ  م ور تـ ر ج ع   الل ه   و إ ىل  

2: 
، كاالستواء ،  ه اآلية وما أشبهها دليل ملذهب أهل السنة واجلماعة املثبتني للصفات االختياريةوهذ

والنزول ، واجمليء ، وحنو ذلك من الصفات اليت أخرب هبا تعاىل عن نفسه ، أو أخرب هبا عنه رسوله 
 فا للمعطلة على ، خال ، فيثبتوهنا على وجه يليق جبالل اهلل وعظمته ، من غري تشبيه وال حتريف

اختالف أنواعهم ، من اجلهمية واملعتزلة واألشعرية وحنوهم ممن ينفي هذه الصفات ويتأول ألجلها 
اآليات بتأويالت ما أنزل اهلل عليها من سلطان ، بل حقيقتها القدح يف بيان اهلل وبيان رسوله ، 

ء ليس معهم دليل نقلي ، بل ، فهؤال ل به اهلداية يف هذا البابوالزعم بأن كالمهم هو الذي حتص  
، أما النقلي فقد اعرتفوا أن النصوص الواردة يف الكتاب والسنة ، ظاهرها بل  وال دليل عقلي

                                                   
 املصدران:هـٰذان انظر للتوسع يف معرفة بطالن مقولة اجلهمية واملعطلة )إن إثبات الصفات هلل يستلزم التشبيه(  1

، الفصل الثامن: يف بيان خطئهم يف فهمهم من النصوص املعاين الباطلة اليت « الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة: »لاألو 
 تأو لوها ألجلها ، فجمعوا بني التشبيه والتعطيل. وقد رد هذه الشبهة من أحد عشر وجها.

من  24، تفسري سورة حممد ، اآلية « أضواء البيان»ه اهلل يف : ما ذكره الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي رمحالثاني
عند قوله رمحه اهلل: ومبا ذكرنا يتبني أن من أعظم أسباب الضالل ادعاء أن ظواهر الكتاب والسنة دالة على معان قبيحة ليست 

 بالئقة ....
 . 210سورة البقرة ، اآلية   2
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ن أ صرحيها ، دال على مذهب أهل السنة واجلماعة ، وأهنا حتتاج لداللتها على مذهبهم الباطل
 يه من يف قلبه مثقال ذرة من إميان. ، وهذا كما ترى ال يرتض زاد فيها وينقصـــخترج عن ظاهرها وي  

، بل العقل دل على أن الفاعل أكمل  وأما العقل فليس يف العقل ما يدل على نفي هذه الصفات
، فإن زعموا  وأن فعله تعاىل املتعلق بنفسه واملتعلق خبلقه هو كمال ، من الذي ال يقدر على الفعل

، فكما  يتبع الكالم على الذات لكالم على الصفات، قيل هلم: ا أن إثباهتا يدل على التشبيه خبلقه
وصفات  ، ، فصفاته تبع لذاته ه صفات ال تشبهها الصفاتل  فل   ، أن هلل ذاتا ال تشبهها الذوات

 فليس يف إثباهتا ما يقتضي التشبيه بوجه. ،  خلقه تبع لذواهتم
الصفات: إما أن تثبت أو أثبت األمساء دون  ، ويقال أيضا ملن أثبت بعص الصفات ونفى بعضا

ما أ، و  وتكون منكرا لرب العاملني ، وإما أن تنفي اجلميع اجلميع كما أثبته اهلل لنفسه وأثبته رسوله
ــ، فف   إثباتك بعص ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقص ــت  ــــق بني ما أثبر  ـــ ـــوما نفيت   ه  ــ ولن جتد إىل  ، هــ

 .الفرق سبيال
ــفإن قلت: ما أثب ــت  ــ ــ  .ه ال يقتضي تشبيها، قال لك أهل السنة: واإلثبات ملا نفيت   ال يقتضي تشبيها ه  ـ

ــحن ال نعقل من الذي أثبت  ـ، قال لك النفاة: ون ه إال التشبيهفإن قلت: ال أعقل من الذي نفيت   ــ ــ ه ــ
ــ، فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة ملا نفيت   إال التشبيه  ه. ــ
ــال ي   ، ل أن من نفى شيئا وأثبت شيئا مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقصواحلاص ثبت ــ

 بل قد خالف املعقول واملنقول. ، له دليل شرعي وال عقلي
 .انتهى كالمه رمحه اهلل

ل ماث  ـت   -أو بعضها  -، وهو دعوى أن صفات اهلل  التمثيلمن أنواع اإللحاا هو الثاني النوع 
 ـف  ذلك أن اهلل خاطب الناس مبا يفهمون ويعقلون ، فإذا وص   ىعمن اد  وشبهة ملخلوقني ، صفات ا

ألن بزعمه ، مخلوقني ، ـأن وجهه كوجوه ال -بزعمهم  –لز م من ذلك بأن له وجها ؛  ه  نفس   اهلل  
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كذا الوجه هو ما يتعارف الناس عليه ، وأكمل الوجوه وجوه البشر ، فوجه اهلل كوجه اإلنسان ، ه
 قالوا!

 :أوجهمن أربعة  عم باطلٌ وهذا الز  
فأما دليل الشرع فقوله تعاىل  ، والعقل   بطله الشرع  أن مشاهبة اهلل تعاىل خللقه أمر باطل ي   :األول

وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ، ﴾وقوله ﴿هل تعلم له  1﴾فال تضربوا هلل األمثال ،
ــم  ، والس   2مسيا﴾ ، وقوله ﴿فال  3سامي أي املماثل ، وقوله ﴿ومل يكن له كفوا أحد﴾م  ـهو ال ي  ـ

، وال ميكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والـمثيل هو النظري  د  ن ــ، وال 4جتعلوا هلل أندادا﴾
 .والسنة أمرًا باطال

باين العظيم ، ، ملا بينهما من التللمخلوق فظاهٌر اخلالق مماثلة  على بطالنالعـقل داللة وأما 
ـدٌ م   فاخلالق    .فان   واملخلوق   الوجود   ي  د  ب  ، واخلالق أ   دٌ م وج   واملخلوق   وج 
ه ذلك املعىن أما حقيقة وك ـن   أن اهلل تعاىل خاطب العباد مبا يفهمون من حيث أصل املعىن ، :الثاني
 .صفاتهأو  يتعلق بذاته و من الغيب الذي استأثر اهلل تعاىل بعلمه ، سواء فيماـفه

فإذا أثبت اهلل لنفسه أنه مسيع ، فإن السمع معلوم من حيث أصل املعىن ، وهو إدراك األصوات ، 
معلومة ، ألن حقيقة السمع تتباين ح  يف  لكن حقيقة ذلك بالنسـبة إىل مسع اهلل تعاىل غري

  .واملخلوق أبني وأعظم املخلوقات ، فالتباين فيها بني اخلالق

                                                   
 . 11 :سورة الشورى ، اآلية 1
 . 65، اآلية:  سورة مرمي 2
 . 4سورة اإلخالص:  3
 . 22سورة البقرة ، اآلية:  4
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حيث أصل املعىن معلوم ،  اهلل تعاىل عن نفسه أنه استوى على عرشه ؛ فإن االستواء من وإذا أخرب
اليت هو عليها غري معلومة ، ألن حقيقة االستواء تتباين يف حق املخلوق ،  االستواء   قيقة  ـلكن ح

 حق يف نـتبعري  صعب  ن فور ، فإذا تباي 1ـل  ح  مستقر كاالستواء على ر   فليس االستواء على كرسي
 .وأعظم بني اخلالق واملخلوق أبني   املخلوق ؛ فالتباين فيها

للخـالق ، ألن املخلوق ناقص يف صفاته كما هو  أن تشبيه اخلالق باملخلوق فيه تـنقصٌ  :الثالث
 2.ياذا باهلل ، كما هو معلومع   كفرٌ   اخلالق   ص  ق  نـ  ـمعلوم ، وتـ  
اهلل تعاىل ، واملضاف يكون حبسب ما أضيف إليه ،  أن الوجه الوارد يف اآلية مضاف إىلالرابع: 

 .فوجه اإلنسان يليق باإلنسان ، ووجـه اهلل يليق باهلل ، ووجه اهلر يليق باهلر ، وهكذا
 .التماثلثبات إلا، وال يلزم من هذا  اوجه ر  ولله   اولألسد وجه الإلنسان وجه فنحن نثبت  

هلل عز وجل الصفات  إثبات –جعلنا اهلل منهم  – اعة  واجلم نة  عليه أهل الس  يسري لذي ا واملنهج
فحياة اهلل كاملة ، ليس حياتـنا ، كليست  لكنها إن اهلل عز وجل له حياة و  :بدون مماثلة ، فيقولون

، أما املخلوق فحياته حمدودة ببداية  3ر﴾هلا بداية وال هناية ، كما قال تعاىل ﴿هو األول واآلخ  
 وهناية.

ما هو احلال بالنسبة ك  ال يعرتيه نقٌص وال نسيانكامل ،   علمٌ  هبالعلم ، ولكن وكذلك يصفون اهلل
اق يد املخلوق ، وهكذا العني والسّ ك  تليس، ولكنها  ايدله  وكذلك يصفونه بأن،  املخلوقني علمل

 .والوجه وغريها من الصفات الواردة يف الكتاب والسنة

                                                   
 «.املعجم الوسيط»ل هو ما يوضع على ظهر البعري للركوب. انظر ــح  الر   1
 ، وصححه. 94 - 93ص « العرش»، وكذا ذكره يف كتاب  464رقم « العلو» 2
 . 3سورة احلديد:  3
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 اهلل بخلقهتشبيه  ذكر بعض ما جاء عن السلف في ذمفصل في 

  :قال –شيخ البخاري  –زاعي خ  ـم بن محاد الي ـ ع  ـروى الذهيب بإسناده إىل ن  : األثر األول
فر ، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف اهلل به ــه اهلل خبلقه فقد كمن شب  

 1نفسه وال رسوله تشبيها.
 
 

 عيم بن محاد: ال: قال ن  بن أيب حامت ق عبد الرمحـٰنعن  2وذكره الاللكائي
ــــمــن ش   فر ، ومــن أنكــر مــا وصــف اهلل بــه نفســه فقــد كفــر ، فلــيس مــا ــــمــن خلقــه فقــد ك   ه اهلل بشــيء  بّ ـ

 3.اوصف اهلل به نفسه ورسوله تشبيه
 : 4إسحاق بن راهويهبن أيب حامت قال: قال  عبد الرمحـٰنوذكر الاللكائي عن 

ــ ــ ــن وص  ــب   ف  مــ ــاهلل فشــ ــفات  ـه صفاتــ ــ ه بصــ ــ د  أحــ ــيم ، ألنــ ــاهلل العظــ ــافر بــ ــو كــ ــق اهلل فهــ ــن خلــ  وصــــفٌ  همــ
  .5ما سن الرسول إمنا هو استسالم ألمر اهلل ول  ، صفاته ل

                                                   
 94 - 93ص « العرش»( من طريق آخر ، وذكره يف كتاب 10/610« )النبالءسري أعالم »، وخرجه يف  464رقم « العلو» 1

 وصححه.
هو اإلمام احلافظ الـم ج و د ، أبو القاسم ، هبة اهلل بن احلسـن بن منصور الطربي الرازي الشافعي الاللكائي ، صنف كتابه املشهور  2

، وهو كتاب مصنف « الصحابة والتابعني ومن بعدهم اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع أصولشرح »
 (.17/419« )السري». انظر ترمجته يف  418باألسانيد ، تويف رمحه اهلل سنة 

 (.936، رقم )« شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 3
انظر ترمجته يف .  38هو إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي أبو حممد بن راهويه املروزي ، ثقة حافظ جمتهد ، مات سنة  4

 (.11/358« )السري»
 (.937، رقم )« شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 5
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 :بقولهاملتقدم الذهيب رمحه اهلل على قول نعيم بن محاد  عل ق  وقد 
ــهذا الكالم حق ، نعوذ باهلل من التشبيه ومن إنكار أحاديث الصفات ، فما ي   ن ها م  ر الثابت مننك  ـ

 :مقامان مذموماناإلميان هبا هنا  ، وإمنا بع د   فـ ق ه  
ها عن مواضعها ، بل آمنوا فوا ألفاظ  هلا السلف وال حرّ اخلطاب ، فما أوّ  ن موضوع  ـتأويلها وصرفها ع

 .وها كما جاءتر  م  هبا ، وأ  
لها يف الذهن ، فهذا ك  شنس صفات البشر ، وت  رها من ج  صو  املبالغة يف إثباهتا ، وت   :املقام الثاين

، وال أخربنا  ه  ر ـ فة تابعة للموصوف ، فإذا كان املوصوف عز وجل مل ن  جهل وضالل ، وإمنا الص  
يف  ألذهاننا جمالٌ  ي  ق  ؛ فكيف ب   -يله ﴿ليس كمثله شيء﴾ نـز مع قوله لنا يف تـ -ه ن ـ أنه عاي   أحدٌ 

 .تعاىل اهلل عن ذلك ؟إثبات كيفية البارىء
 1.2هال  شك  نـتلها أصال وال ث  ــهبا ونعتقد أهنا حق ، وال من   ر  ق  ــه املقدسة ، ن  ت  فكذلك صفا
ملا روى حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  3«سننه»قال الرتمذي يف : األثر الثاني

  قال: ، (... 4ه  ر  ه  ـ: )إن اهلل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فريبيها ألحدكم كما يريب أحدكم م 
ول نـز وقد قال غري واحد من أهل العلم يف هذا احلديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات و 

 :الرب تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا قالوا
ــن هبا ، وال ي  الروايات يف هذا ، وي ؤم   ثبتتقد   ؟كيف  :م ، وال ي قالوه  ت  ــ

                                                   
 أي ال نـتصورها يف الذهن. 1
 (.611-10/610« )سري أعالم النبالء» 2
 (.662رقم ) 3
ر هو صغري اخليل. 4  الـم ه 
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وها ر  م  )أ   :ينة وعبد اهلل بن املبارك أهنم قالوا يف هذه األحاديثر وي عن مالك وسفيان بن عيهكذا 
 .أهل العلم من أهل السنة واجلماعة بال كيف( ، وهكذا قول  
 .هذا تشبيه :هذه الروايات ، وقالوا وأما اجلهمية فأنكرت  

هذه  جلهمية  ا ، فتأولت   والبصر   والسمع   من كتابه اليد   يف غري موضع   تبارك وتعاىلوقد ذكر اهلل 
إن معىن  :بيده ، وقالوا إن اهلل مل خيلق آدم   :ر أهل العلم ، وقالواـ، ففسـروها على غري ما ف س   اآليات  
 .القوة هـٰهنااليد 
 

ــك    يدٌ )إمنا يكون التشبيه إذا قال  :1وقال إسحاق بن إبراهيم   مسعٌ ) :، أو (يد   مثل  ) :، أو 2(د  ي  ـ
فهذا التشبيه ، وأما إذا قال   (مثل مسع  )أو  (مسع كسمع) :فإذا قال،  (مثل مسع  ) :، أو (كسمع  

وال ،  (مثل مسع  ) :، وال يقول (كيف)، وال يقول  (وبصرٌ  معٌ ـوس يدٌ ) :كما قال اهلل تعاىل
ليس كمثله شيء وهو ؛ فهذا ال يكون تشبيها ، وهو كما قال اهلل تعاىل يف كتابه  (كسمع  )

 .السميع البصري
 م الرتمذي رمحه اهلل.هى كالنـتا

التسمية باهلل أو كاخلاصة به   ئهأمسا شرك باهلل تعاىل سواء كان ذلك يفتشبيه اهلل خبلقه فاحلاصل أن 
وأما من ت سّمى بأمساء مشرتكة بني ، علم الغيب وصف بعص املخلوقني بك،   هصفاتالرمحـٰن ، أو يف 

خلقه ، ، كالرحيم واجلميل بني ني اهلل و أو وصف املخلوقني بأوصاف مشرتكة ب، خلقه بني اهلل و 
 .، ألن اهلل تعاىل قد جعلها مشرتكة وحنوها ، فهذا جائز

                                                   
 هو ابن راهويه ، اإلمام املعروف. 1
 أي: يد  اهلل كيد كذا من املخلوقني. 2
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 هالالئق به ، ووصف املخلوق بصفات وجهالعلى الكمال  إفراد اهلل بصفاتهو الواجب بكل حال فو 
 الالئق به.على وجه النقص 

 

 

بعـــص األحاديـــث  2«العقيـــدة الواســـطية»يف شـــرحه علـــى  رمحـــه اهلل 1ذكـــر الشـــيخ ابـــن عثيمـــني :فائيييدة
 وأجاب عنها ، فلريجع إليها من أراد االستفادة.اليت يوهم ظاهرها التشبيه ، 

                                                   
شــيخ األصــويل الفقيـه املفســر حممــد بـن صــاحل بــن عثيمـني ، مــن علمــاء القـرن اخلــامس عشــر اهلجـري ، بــّرز يف العقيــدة والفقــه هـو ال 1

والتفسري ، نفع اهلل به الناس يف زمانه نفعا عظيمـا ، وانتشـر علمـه يف اآلفـاق ، سـواء منـه مـا كـان مسـجال علـى األشـرطة أو مـا كـان 
عت فتاواه ورسائله فوقعـت إىل حـني كتابـة هـذه األسـطر يف  مدونا يف الكتب ، له طلبة كثر جملـدا ، وبعـد وفاتـه اسـتؤجرت  29، مج 

قناة فضائية لبث علمه ، فتضاعف انتشار علمـه علـى مـا كـان يف حياتـه ، وهـذا مـن دالئـل إخالصـه ، حنسـبه كـذلك واهلل حسـيبه ، 
 واهلل يؤيت فضله من يشاء. 

 الدمام. –للدكتور ناصر بن مسفر الزهراين ، الناشر: دار ابن اجلوزي «  اإلمام الزاهدابن عثيمني»انظر ترمجته يف كتاب 
2 (1/105 - 110) 
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 التكييفالنوع الثالث من أنواع اإللحاا: 

 مقدمة
الصفات من حيث معناها الكلي يف الذهن معناها واحد ، فالسمع مثال هو إدراك األصوات ، 

ــ، والعلم هو إدراك املعلومات ، وه  والبصر هو إدراك املرئيات  جر ا ، لكن هذه الصفات إذا  م  ل  ــ
أضيفت إىل الذوات فإن كيفيتها ختتلف حبسب من أضيفت إليه ، فالسمع يتفاوت بني املخلوقني ، 
فبعص املخلوقات مرهفة السمع جدا كالغزال ، وبعضها أقل منه كبين آدم ، فاملقدرة على إدراك 

بني أصناف املخلوقات تفاوتا نسبيا ، وهو يف حقها غري كامل بكل حال ،  األصوات تتفاوت
 فليس أحد من املخلوقات يسمع كل ما يدور يف الكون قطعا.

أما اهلل تعاىل فإنه مسيع ، والسمع يف حقه كامل ، فهو يسمع كل شيء ، يسمع كل ما يدور يف 
ــالكون ، يسمع الس   ــسوداء على الصخب النملة الـر وأخفى ، يسمع دبيـ رة الص ماء يف الليلة ـ

 الظلماء ، فكيفية السمع يف حق اهلل كاملة ، ويف حق املخلوقني ناقصة.

وعودا على بدء ؛ فأصل معىن السمع مشرتك بني اهلل وبني خلقه ، وهو إدراك األصوات ، أما  
دود ، ألن كيفيته فتختلف حبسب من أضيفت إليه ، ففي حق املخلوق الناقص فإن السمع حم

املخلوق ناقص أصال يف خلقته ويف صفاته ، أما اهلل تعاىل فإن مسعه كامل ، ألن اهلل كامل يف 
صفاته أصال ، فسمع املخلوق كما يليق به ، ومسع اخلالق كما يليق به ، وق س على ذلك باقي 

 1الصفات.

                                                   
( للشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ 1/498« )الآللئ البهية يف شرح العقيدة الواسطية»استفدت هذه املقدمة من كتاب  1

 حفظه اهلل.
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 تعريف التكييف وبيان حكمه
ــو التكييـــف  ــةاد  هــ ــاء معرفــ ــن   عــ ــفة مــ ــة الصــ ــاىل ، كيفيــ ــفات اهلل تعــ ــذهن ،  صــ ــديرها بالــ ــكيلها وتقــ أو تشــ

ــتواء والتصـــور ك ــفة اجملـــيء واالسـ ــز صـ ــاىل هلل ول والكـــالم نــ ــو معـــنيتعـ ــذا ،  علـــى حنـ ــم فهـ املســـلك يف فهـ
فقولـــه  فأميييا الييدليل السيييمعي ،ودليــل التحــرمي مسعـــي وعقلــي ألنـــه ضــرٌب بالغيـــب ، ،  الصــفات حمــرم

وال حييطون به علماتعاىل 
 قطع اهلل الطمع عن إدراك كيفية صفاته.ه اآلية الكرمية ففي هذ،  1

ــ ــاىل وقـــ ــــف  ال تعـــ ــه  وال تقـ ــ ــان عنـ ــــك كـــ ــل أولئـ ــؤاد كـــ ــر والفـــ ــ ــمع والبصـ ــم إن الســـ ــ ــه علـ ــيس لـــــك بـــ ــ ــا لـ مـــ
مسئوال

2. 
البشــر  وال ي فهـم مــن حتــرمي تكييـف صــفات اهلل أن لــيس هلــا كيفيـة ، حاشــا هلل ، بــل هلـا كيفيــة ، ولكــن

 ، وليس املراد نفي الكيفية مطلقا. ألهنا من الغيبجيهلوهنا 
مـا ال يعلـم ، ألنـه ادعـى االطــالع ، وقـال عليـه ب علـى اهلل مـن صـفات اهلل فقـد كـذ   صـفةً  فمـن كيّـف  

 يف حني أنه مل يطّل ع عليه يف حقيقة األمر. على أمر غييب
حل رضـوان اهلل أقـوال السـلف الصـا بعـصوقد تقدم يف أول الكالم على اإلميان بأمساء اهلل وصفاته ذكـر 

لإلميـان بأمسـاء اهلل وصـفاته ، وسـيأيت إن شـاء  ، وبيان أنه مـنهج مبتـدع ، منـاف  يف ذم التكييف  عنهم
 .اهلل بيان مزيد منها

أمــور  بأحـدأمـا الـدليل العقلـي المتـــناع التكييـف فإنـه ال ميكــن ألي إنسـان أن يعـرف كيفيــة الشـيء إال 
ــري   ــاهدة نظـ ــاهدته أو مشـ ــة ؛ مبشـ ــهأ ه  ثالثـ ــادق عنـ ــرب الصـ ــال  و اخلـ ــا فــ ــدة منهـ ــتمكن مـــن واحـ ــإذا مل يـ ، فـ

 .سبيل إىل العلم بكيفيتها

                                                   
 . 110: طـٰهسورة  1
 . 63سورة اإلسراء:  2
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 .فلو أن رجال شاهد آلة وهي تعمل ؛ فإنه سـيعرف كيفية عملها ألنه شاهد ذلك بعينه
 .ىل ، ألنه شاهد مثيلتها ونظريهتاتلك اآللة ومثيلتها لعرف كيفية اآللة األو  ة  ولو أنه شاهد نظري  

رأي  ايراهـ كمـا لـو أنـه  اكـذا وكـذا ، وذكـر مـن أوصـافه  اصـفتهآلـة عنـدي لـه: رجال صادقا قـال لو أن و 
 .لعل م كيفية تلك اآللةعني ؛ 

ــة  ــن معرفــ ــه ال ميكــ ــد أنــ ــا جنــ ــل فإنـ ــز وجــ ــفات اهلل عــ ــة علــــى صــ ــدة العقليـ ــذه القاعــ ــق هــ ــا تطبيــ ــإذا حاولنــ فـ
هــا ، كيفيت  ر عــنـب ــخ  ـ، ومل ن   مثيلهــا ر   نـ ــه ، ومل، ألننــا مل نشــاهد صــفات  الثالثــة صــفات اهلل هبــذه الوســائل 

 !؟اات إذً فمن أين سنعرف كيفية تلك الصف
ذلـك سـيؤدي إىل اضـطراب عظـيم ، ألن كـل إنسـان ادعـاء ومما يدل على بطالن التكييف عقال ؛ أن 

ــ لــيس هنــاك ضــابط يضــبط ألنــه ، صــفة مــن صــفات اهلل علــى غــري دعــوى اآلخــر  كيفيــةً معرفــة  عي د  ي  س 
ــة واحـــدة  تصـــورهم ــفة علـــى طريقـ ــور تلـــك الصـ ــون ، لتصـ ــا هـــادعـــلكـ ــنـ  إال  يواهم مـ ــ ــ ــرية اج عقـــول تـ بشـ
ـمـن م من هذا كلـه إال ل  س  ضيات ذهنية ودعاوى غيبية ، وال ي  وفر  قاصرة  ه هلل ، ووقـف عنـد مـا ل م أمـر  س 

 .يف الدين 1ك اخلوأل واملراءر  ــر باإلميان به ، وت  م  أ  
ر  اــأن  آخر ، وهو  وجهٌ  ةم  ـوث ؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ، وباجلنة نا بأن نقد أ م 

يط علما بكيفية كل شيء منها ،  فلسنا ونعيمها ، وبالنار وجحيمها ، مع كون ه من املعلوم أنا ال حن 
س ما قال تعاىل ﴿فال تعلم نف نعلم كيفية املالئكة ، وال كيفية األنبياء ، وال كيفية اجلنة ، كما

: أعددت لعبادي الصاحلني ما ال  أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون﴾ ، وقال النيب 
 عني رأت وال أذن مسعت ، وال خطر على قلب بشر.

                                                   
دال على مذهب الشك والريبة ، وقد خص ابن األثري الـم راء املذموم بالكالم يف القدر وما تضمنه كالم أهل الكالم  1 الـم راء هو الـج 

من اخلوأل يف صفات الرب عز وجل ، أما الكالم يف األحكام واحلالل واحلرام فجائز ، إذ قد ورد عن الصحابة الكرام رضي اهلل 
 ، مادة: م را.« لنهايةا»عنهم. انظر 
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اإلميان هبا على سبيل اإلمجال ، بك ل فنا النار وهكذا ، وما ذاك إال ألننا  كذلك فإننا ال نعلم صفة 
التفاصيل ، ومل يكن ذلك قادحا يف اإلميان هبم ، فكذلك األمر بالنسبة ية اخلوأل يف كيفب ومل نؤمر

 1ألمساء اهلل تعاىل وصفاته.
ابن القيم رمحه اهلل إن التكييف يرتتب عليه ؛ قال ، وضربا بالغيب  باطال اوملا كان التكييف مسلك

ن صفته اليت أثبتها ثالثة حماذير ؛ نفي احلقيقة ، وإثبات التكييف بالتأويل ، وتعطيل الرب ع
 2لنفسه.

وصدق رمحه اهلل ، فمن كي ف صفة من صفات الرب على حنو معني فقد نفى عن اهلل كيفية صفته 
 احلقيقية بإثباته له كيفية من عنده.

ضربا بإثباته هلل كيفية تلك الصفة من عنده  -أي حر فها  –احلقيقية كذلك فإنه أو ل صفة الرب 
 بالغيب.

 كيفية معينة هلا من عنده.  هعط ل صفة الرب احلقيقية بنفيه هلا وإثبات كذلك فإنه قد

 تبديع السلف لمن طلب علم الكيفية
، إنكارا شديدا قال به على من رمحهم اهلل السلف أئمة  أنكر؛  علم الكيفية باطال وملا كان طلب  

 وقد ورد يف ذلك بضعة آثار:

،  الرمحـٰن على العرش استوىيا أبا عبد اهلل ،  :الجاء رجـل إىل مالك بن أنس فق: األثر األول
 ؟كيف استوىف

                                                   
 2/10« )األسىن يف شرح أمساء اهلل احلسىن»( ، وما نقله القرطيب عن اخلطايب يف كتابه 1/190« )احلجة يف بيان احملجة»انظر  1

– 12.) 
 . 190، ص « اجتماع اجليوش»انظر  2
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والكيف ،  االستواء غير مجهولقال: مث ،  1اءالر ح ض   عـاله  فأطرق مالك رأسه ح  : الراويقال 
 3ج.خر  ـأن ي   مر بهأ  ف،  وما أراك إال مبتدعاواإلميان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، ،  2غري معقول
 ، فمــن سـأل عــن كيفيــة   4كـالم اإلمــام مالـك ميــزان جلميـع صــفات اهلل تعـاىله عفـا اهلل عنــه:  قـال مقيــد
ــفة   ــه صــ ــال لـــ ــه يقــ ــفات اهلل فإنـــ ــن صــ ـــتأ :مـــ ــدع ،  نــ ـــب عليـــــك مبتـــ ــؤمن  والواجـ ــا أ   أن تــ ــز مبـــ ــ ــنـ ،  كل إليـــ
 .ما مل تؤمر بعلمه علم   ف  وتكل  التعمق يف الدين ،  ، وترتك   كغ  عما مل يبل   ت  وتسك  
 .إن اهلل أخربنا عن الصفة ومل خيربنا عن كيفيتها :أيضاوقل له 

                                                   
 أي العرق. 1
 ، وال تدركه العقول. أي غري معقول الكيفية 2

األثر »وشرحه شرحا موسعا فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد احملسن العباد البدر يف مؤلف له بعنوان: وقد مجع طرق هذا األثر 
، الناشر: دار كنوز « اجلامع للبحوث والرسائل»، وهو مطبوع ضمن كتابه « املشهور عن اإلمام مالك رمحه اهلل يف صفة االستواء

 الرياأل. -إشبيليا 
 (.866،  867« )لصفاتاألمساء وا»رواه البيهقي يف  3

األثر »وقد مجع طرق هذا األثر وشرحه شرحا موسعا فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد احملسن العباد البدر يف مؤلف له بعنوان: 
، الناشر: دار كنوز « اجلامع للبحوث والرسائل»، وهو مطبوع ضمن كتابه « املشهور عن اإلمام مالك رمحه اهلل يف صفة االستواء

 الرياأل. -يا إشبيل
للشيخ سعود « منهج اإلمام مالك رمحه اهلل يف إثبات العقيدة»فت رسالة علمية يف عقيدة اإلمام مالك بعنوان: ل  وللفائدة ؛ فقد أ   4

 القاهرة. -بن عبد العزيز الدعجان ، الناشر: مكتبة اإلمام ابن تيمية 
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 معلقا على كالم مالك: 1وقال يحيى بن إبرهيم بن مزين
ط  االنـتهاء إىل ما قال اهلل عز وجل ووص   ؛ 2والنجاة يف هذا  3ف به نفسه ، بوجه  ويدين  وب س 

فأينما تولوا فثم وجه اهللواستواء  وكالم  ، فقال 
يداه مبسوطتانبل ، وقال  4

، وقال  5
واألرأل مجيعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه

الرمحـٰن على العرش ، وقال  6
ره ، وال يق ل كيف ،  استوى ــي ـنـت ه  إليه ، وال يعد وه  وال ي فس  ــي قل قائٌل مبا قال اهلل ول  فإن في ، فل 

ن بالتـنـزيل ومل ي كل فهم اخلوأل يف التأويل الذي ال يعلمه ، ألن اهلل كّلف عبيده اإلميا ذلك الهالك
ك( ، وذلك ألن غريه ، وقد بلغين عن ابن القاسم أنه مل ير بأسا برواية احلديث: )إن اهلل ضح  
 7الضحك من اهلل والتـنـزل واملاللة والتعجب منه ليس على جهة ما يكون من عباده.

 :مالك كالمقال ابن تيمية معلقا على  و 
وكالم مالك صريح يف إثبات االستواء ، وأنه معلوم ، وأن له كيفية ، لكن تلك الكيفية جمهولة لنا ، 

الذي سأله عن هذه الكيفية ، فإن السؤال إمنا يكون عن أمر  ل  ع السائ  د  ال نعلمها حنن ، وهلذا ب  

                                                   
للزركلي « األعالم»، انظر  259حلديث ورجاله ، من أهل قرطبة ، تـويف سنة هو حيىي بن إبراهيم بن مزين ، أبو زكريا ، عامل بلغة ا 1
(8/134.) 

 أمساء اهلل وصفاته. فهمأي يف باب  2
 .بل يداه مبسوطتان أي البسط الوارد يف قوله  3
 . 115سورة البقرة:  4
 . 64سورة املائدة:  5
 . 67سورة الزمر:  6
( من 152 – 7/151( ، كتاب القرآن ، باب ما جاء يف الدعاء ، وهو يف )6/138« )دالتمهي»ذكره ابن عبد الرب يف كتاب  7

 ط املغربية.
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ون تلك الكيفية معلومة معلوم لنا ، وحنن ال نعلم استواءه ، وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تك
 اهـ. 1.لنا

 ؟ل اىل مساء الدنيانـز وقال أيضا: إذا قال لك قائل: كيف ي
 ؟كيف هو ىف نفسه  :فقل له
 .حنن ال نعلم كيفية ذاته :فإن قال
 2وحنن ال نعلم كيفية صفاته ، وكيف نعلم كيفية صفة وال نعلم كيفية موصوفها؟ :فقل

وي هذا اجلواب عن أم سلمة ، وقد ر   3ربيعة شيخ مالك وقال أيضا: ومثل هذا اجلواب ثابت عن
عليه ، وهكذا سائر األئمة ؛ قوهلم  مد  عت  رضى اهلل عنها موقوفا ومرفوعا ، ولكن ليس إسناده مما ي  

يوافق قول مالك يف أنا ال نعلم كيفية استوائه كما ال نعلم كيفية ذاته ، ولكن نعلم املعىن الذى دل 
ول وال نعلم كيفيته ، نـز معىن االستواء وال نعلم كيفيته ، وكذلك نعلم معىن ال عليه اخلطاب ، فنعلم

لم معىن الرمحة والغضب والرضا ـونعلم معىن السمع والبصر والعلم والقدرة وال نعلم كيفية ذلك ، ونع
 4.والفرح والضحك وال نعلم كيفية ذلك

  :مالككالم وقال الذهبي معلقا على  
وهو قول أهل السنة قاطبة ؛ أن كيفية االستواء ال نعقلها بل جنهلها ، وأن هذا ثابت عن مالك ، 

حذلق ، وال خنوأل يف لوازم نـتعمق وال نـتاستواءه معلوم كما أخرب يف كتابه ، وأنه كما يليق به ، ال 
ذلك نفيا وإثباتا ، بل نسكت ونقف كما وقف السلف ، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إىل بيانه 

                                                   
 (.5/181« )جمموع الفتاوى» 1
 (.12/575« )جمموع الفتاوى»بتصرف من  2
 سيأيت ذكر األثر الوارد عن ربيعة قريبا إن شاء اهلل. 3
 (.5/365« )جمموع الفتاوى»بتصرف من  4
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والسكوت عنه ، ونعلم يقينا مع ذلك أن اهلل جل  وإمراره   لصحابة والتابعون ، وملا وسعهم إقراره  ا
ثل  له يف صفاته وال يف استوائوعال  وله ، سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون علوا  نـز ه وال يف ال م 
 1.كبريا

ن كالم مالك ميزان جلميع ما م ـح ص ل ه  إ معلقا على كالم مالكوقال ابن عثيمين رحمه اهلل 
الصفات ، والذين يسألون عن كيفية الصفات سؤاهلم هذا بدعة ، ألن الصحابة أحرص الناس على 
اخلري وعلى العلم مبا جيب هلل عز وجل من الصفات ، ومع هذا مل يسألوا قط عن كيفية صفة من 

 2صفات اهلل عز وجل.

 على كالم مالك: معلقارحمه اهلل وقال ا. أحمد بن عطية الغامدي 
ي مثل هذا القول عن ربيعة شيخ اإلمام مالك ، وهو قول أهل السنة قاطبة ، وإن من و  وقد ر  

أعجب العجب أن نرى كثريا من أصحاب مالك املتأخرين فارقوا عقيدته ، ودانوا بغريها ، فسلكوا 
ة ما يتعلق م العقدي ، الذي يتسم مبخالفة منطوق الوحي ، خاصهمسلك األشاعرة يف منهجـ

 يد  يدون عن مذهبه يف الفروع ق  ح  ـعون ثقتهم بإمام جليل ال ي  نـز مسائل الصفات ، وهم هبذا يـب
احلائط ، وهذا شأن بعص أتباع  4أل  ر  ع   –امللتزم بالوحي  –، ويضربون مبذهبه يف األصول  3لة  م  ـن  أ  

ذاهب يف االعتقاد فارقوا هبا رين ، أيب حنيفة والشافعي وأمحد ، حيث ذهبوا ممذاهب األئمة اآلخ  
يل ومل يفارقوه ، أما أولئك األتباع املفارقون فقد ارتضوا نـز ما عليه أئمتهم الذين اعتصموا بالتـ

                                                   
 ، باختصار يسري. 139ص ، « العلو»كتاب   1
 (.1/100البن عثيمني ، )« شرح العقيدة الواسطية»بتصرف من  2
مادة: « لسان العرب»األ منلة هي املفصل األعلى الذي فيه الظفر من اإلصبع ، ومعىن )ق ـيـد  أ منلة( ، أي قدرها يف الطول. انظر  3

 منل.
 مادة: عرأل.« لسان العرب»خالف طول ه. انظر  –بفتح العني  –ـرأل  احلائط ع ـر أل  احلائط أي ناحيته ، هكذا بضم العني ، وع   4
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هبم إىل الزيغ والضالل ، نسأل اهلل اهلداية  ت  ود  اليت أ  ،  1طةس  ـفألنفسهم مذاهب الكالم والس  
 2.والثبات على احلق

ـئل ربيعاألثر الثاني  ؛ كيف استوى؟  الرمحـٰن على العرش استوىشيخ مالك عن قوله  3ة: س 
، والكيف غري معقول ، وم ن اهلل الرسالة ، وعلى الرسول البالغ ، االستواء غير مجهول قال: 

 4وعلينا التصديق.
ويف رواية أنه قال: الكيـف جمهول ، واالستواء غري معقول ، وجيب علي وعليكم اإلميان بذلك  

 5كله.
 ، أي معلوم معناه يف لغة العرب ، وهو العلو واالرتفاع. االستواء منه غير مجهولالشاهد قوهلم: ف

                                                   
ـفـسطة قياس فلسفي أس سه فالسفة اليونان قبل ميالد املسيح عليه السالم ، وهو قياس مركب من الومهيات ، يقوم على أساس  1 الـس 

هلل على من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة ممن تأثر نفي احلقائق الثابتة ، وقد أطلقه بعص علماء اإلسالم كابن تيمية رمحه ا
 بطريقة الفالسفة السوفسطائية وإن كان مقرا بأمور أخرى. 

، تأليف عامر عبد اهلل فاحل ، تقدمي الشيخ عبد اهلل بن جربين ، الناشر: مكتبة « معجم ألفاظ العقيدة»باختصار وتصرف من 
 الرياأل. –العبيكان 

( لفضيلة الشيخ د. حممد بن عبد الرمحـٰن اخلميس 479،  473، )ص « شرح الرسالة التدمرية»فسطة يف وانظر تعريف الس
 حفظه اهلل.

 . 87 – 86، ص « االقتصاد يف االعتقاد»حاشيته على كتاب  2
النبوي ، كان من أوعية  هو اإلمام ، مفيت املدينة ، وعامل الوقت ، املشهور بربيعة الرأي ، من أئمة االجتهاد ، من رواة احلديث 3

 (.6/89« )السري». انظر ترمجته يف  136العلم ، ومن شيوخ اإلمام مالك ، تويف سنة 
« اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية»( ، وابن بطة يف 2/441« )شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة»رواه الاللكائي يف  4
(3/164.) 

 ( ، وصححه حمقق الكتاب الشيخ عبد اهلل احلاشدي يف حاشيته عليه.2/306« )األمساء والصفات»رواه البيهقي يف  5
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قال الذهبي رحمه اهلل: هذا القول محفوظ عن جماعة ي كربيعة الرأي ي ومالك اإلمام ي وأبي 
 1.2جعفر الترمذي

أنه معلوم ، ال حيتاج لفظه إىل  وقال أيضا رمحه اهلل: فانظر إليهم كيف أثبتوا االستواء هلل ، وأخربوا
 3تفسري ، ونفوا الكيفية عنه ، وأخربوا أهنا جمهولة.

سأله أنه ، شيخ الشافعية يف زمانه ، روى الذهيب بإسناده عن أيب جعفر الرتمذي : األثر الثالث
  :فقال ؟يبقى فوقه علو ؟هو كيفول نـز فال :ول الربنـز سائل عن حديث 

 .جمهول ، واإلميان به واجب ، والسؤال عنه بدعةول معقول ، والكيف نـز ال
، ألنه  4يُ ع   و  ول ما هنـز صدق فقيه بغداد وعاملها يف زمانه ، إذ الـسؤال عن ال :معلقاقال الذهيب 

ول والكالم والسمع والبصر والعلم واالستواء نـز إمنا يكون السؤال عن كلمة غريبة يف اللغة ، وإال فال
امع ، فإذا اتصف هبا من ليس كمثله شيء فالصفة تابعة للموصوف ، عبارات جلية واضحة للس

اد الورعني ، مات وكيفية ذلك جمهولة عند البشر ، وكان هذا الرتمذي من حبور العلم ، ومن الع ـبّ 
 5.سنة مخس وتسعني ومئتني

روى عنده ما ي   ر  ك  وقد ذ   -هـ 224م ، املتوىف سنة قال اإلمام أبو عبيد القاسم بن سال  : األثر الرابع
 : فقال -يف الرؤية ، والكرسي موضع القدمني وأشباه ذلك 

                                                   
، انظر ترمجته يف  295هو اإلمام العالمة ، شيخ الشافعية يف وقته ، أبو جعفر ، حممد بن أمحد بن نصر الرتمذي ، تويف سنة  1

 (.13/545« )السري»
 . 81، ص « العلو» 2
 . 73، ص « العرش»كتاب   3
 و اجلهل.ه العي   4
 . 214 – 213، ص « العلو» 5
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ال  اء بعضهم عن بعص ، وهي عندنا حقُ هذه أحاديث صحاح ، محلها أصحاب احلديث والفقه
، وال  1ر هذاال نفس   :قلناضحك ؛  وكيفوضع قدمه ،  كيف :فيها ، ولكن إذا قيل لنا شك  ن  

 2.مسعنا أحداً يفس ره

 4هايض  غ  ت  ال  مألى ، اهلل يد  : قال رسول اهلل  رضي اهلل عنه أنأيب هريرة  عن: 3الخام األثر 
اء ما  6ص  غ  فإنه مل يـ   ؟واألرألالسماء لق أرأيتم ما أنفق منذ خ   :قالو الليل والنهار ،  5نفقة ، س ح 

 7يرفع.خيف ص و على املاء ، وبيده امليزان ،  ه  عرش  كان ، و يد ه يف 
بهأبو عيسى قال  ر فس  : وهذا حديث قد روته األئمة ، نؤمن به كما جاء ، من غري أن ي  الرتمذي عق 

بن املبارك ؛ إنه ابن عيينة و ام ، هكذا قال غري واحد من األئمة ؛ الثوري ومالك بن أنس و أو ي توه  
 .كيف :قالن هبا ، فال ي  ت روى هذه األشياء ويؤم  

 

 

                                                   
 أي ال نذكر له كيفية معينة. 1
 . 173، ص « العلو»رواه الذهيب يف كتاب  2
 .الشاهد ليس احلديث التايل وإمنا األثر بعده 3
 البن األثري.« النهاية»ت غ ـيـض ـها أي ت ـنـق ـص ها. انظر  4
 «.النهاية»أي دائمة العطاء. انظر  5
 «.لسان العرب»ص. انظر أي ي نق ـ   6
 ( ، واللفظ للبخاري.3045( والرتمذي )993( ومسلم )4684رواه البخاري ) 7
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ل نـز  عن التـ 2: سألت حيىي بن معنيقال 1احابن وض   عنالرب رمحه اهلل ابن عبد روى : السااساألثر 
ــق  فقال: أ   ــ  .لنـز ق حبديث التـصد  ، كل من لقيت  من أهل السنة ي   فيه بقول   د  ح  ـ  به وال ت ر  ـ
 4.فهص  ق به وال ت  صد   :وقال يل ابن معني :3قال

مثل قول اهلل عز  5ل ربنا إىل السماء الدنيا( عندهمنـز : )ي رسول اهلل وقول  :بعدها بورقتني مث قال
فلما جتلى ربه للجبلوجل 

وجاء ربك وامللك صفا صفاومثل قوله ،  6
ل نـز ي :كلهم يقول،   7

ل ، وال من أين نـز ي وكيفيتجلى ،  وكيفجييء ،  كيف :، ال يقولون بال كيفوجييء ،  ويتجلى
، ل ، ألنه ليس كشيء من خلقه ، وتعاىل عن األشياء ز نـجاء ، وال من أين جتلى ، وال من أين ي

 .وال شريك له
 .واضحة أنه مل يكن قبل ذلك متجليا للجبل داللة فلما جتلى ربه للجبلويف قول اهلل عز وجل 

 .يلنـز ويف ذلك ما يفسر معىن حديث التـ

                                                   
، تويف « البدع والنهي عنها»هو اإلمام احلافظ حمدث األندلس ، حممد بن وضاح املرواين ، من علماء احلديث النبوي ، له كتاب  1

 (.13/445« )السري»، انظر ترمجته يف  287سنة 
، انظر  233اإلمام احلافظ اجلهبذ ، شيخ احملدثني ، أبو زكريا ، حيىي بن معني بن عون ، من رواة احلديث النبوي ، تويف سنة هو  2

 (.11/71« )السري»ترمجته يف 
 أي ابن وضاح. 3
 ( من ط املغربية.7/151( ، كتاب القرآن ، باب ما جاء يف الدعاء ، وهو يف )6/137« )التمهيد»ذكره ابن عبد الرب يف كتاب  4
 أي عند السلف الصاحل. 5
 . 143سورة األعراف:  6
 . 22سورة الفجر:  7
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يف  فلينظر؛  فلما جتلى ربه للجبلجل ومن أراد أن يقف على أقاويل العلماء يف قوله عز و 
، وحممد بن جرير ، وليقف على ما ذكرا من ذاك ، ففيما ذكرا منه كفاية ،  1بن خملد ي  ق  تفسري ب  

 2.وباهلل العصمة والتوفيق

ــاء والصـــفات»روى البيهقـــي يف : 3األثييير السييييابع ــفيان « األمســ ــان ســ ــال: كـ ــن أيب داود الطيالســـي قــ عــ
ــعبة ومحــاد بـــن  ــريك وأبـــو ع  ماد بـــن ســلمة ـزيــد وحــالثــوري وش  بــــ هون ، وال وش  وانــة ال يـ ــح د ون ، وال ي ش 

ـث لون ، ي رو ون احلديث ،   ، وإذا س ئلوا أجابوا باألثر.  ال يقولون )كيف(يـ م 

 قال أبو داود: وهو قولنا. 
 قلت: وعلى هذا مضى أكابرنا. انـتهى.

ــفيان بـــن عيينـــة يف أحاديــث الصـــفات: هـــذه األح األثييير الثيييامن: ــر  هبـــا كمـــا قـــال ســ ــــ اديـــث نرويهـــا ونـ ق 
 4.بال كيفجاءت 

ل م  هــذه األحاديــث كمـا جــاءت ،  األثير التاسييع: ، وال )لـ ــم   وال نقييول )كيييف كييذا (قــال وكيــع: ن ــس 
 كذا؟( ، يعين مثل حديث: )حيمل السماوات على إصبع(.

                                                   
« املسند»و « التفسري»هو اإلمام القدوة ، شيخ اإلسالم ، بقي بن خملد بن يزيد ، األندلسي ، القرطيب ، احلافظ ، صاحب  1

مجا ، كان من كبار اجملاهدين يف سبيل اهلل ، مات سنة حمد بن وضاح إىل األندلس علما ـاللذين ال نظري هلما ، أدخل هو وم
 (.13/285« )السري»، انظر ترمجته يف  273

 ( من ط املغربية.7/153( ، كتاب القرآن ، باب ما جاء يف الدعاء ، وهو يف )6/139« )التمهيد»ذكره ابن عبد الرب يف كتاب  2
 هتا هنا لقصد مجع الكالم يف هذا الباب يف موضع واحد.تقدم ذكر هذا األثر واألثرين بعده آنفا ، وإمنا أعد 3
 تقدم خترجيه. 4
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 تنبيه
يعين أنه ليس هلا كيفية ، بل هلا   غي أن ي علم أن ترك السؤال عن كيفية صفات اهلل تعاىل الـمما ينب

كيفية يعلمها اهلل تعاىل ، ولكن املنفي علم تلك الكيفية ، فاستواء اهلل على العرش له كيفية ، 
ول اهلل يف الثلث األخري من الليل له كيفية ، وجميء اهلل يوم القيامة له كيفية ، ولكننا ال نعلم نـز و 

ل وال كيف جييء وال كيف وجهه وال  نـز استوى وال كيف شيئا من تلك الكيفيات ، فال ندري كيف 
ـنا ، ألهنا من الغيب وليست من الشهادة ، وتكييف نـتكيف يده ، ال ن كيف ذلك بعقولنا وال بألس
 1.ذلك سيؤدي إما إىل التمثيل أو إىل التعطيل

 اخر تينبيه
، كما تقول: يد فالن مثل ماثل التمثيل هو ذكر الصفة مقي دًة مبهو أن والتكييف الفرق بني التمثيل 

 يد فالن.
هذه  وأما التكييف فليس فيه ذكر مماثل ، بل تذكر الصفة جمردة عن ذكر مثيلتها ، كقول: يد فالن 

  2كيفيتها.

، والتحريف هو التغيري ، والتحريف يف صفات اهلل النوع الرابع من أنواع اإللحاا هو التحريف 
 فال يكاد يقع إال من جاهل  التحريف يف اللفظ فأما  ،يف املعىن وحتريف يف اللفظ نوعان ؛ حتريف 

بالقراءة ، كأن يقرأ إنسان القرآن فإذا مر بصفة من صفات اهلل أخطأ يف قراءهتا ، وهذا ال يضره إن  
 .د  م  ع   عن، ومل يكن  تعلم القراءةكان حريصا على 

                                                   
 (.5/181« )جمموع الفتاوى»وانظر  1
 .(1/112« )شرح العقيدة الواسطية»هذا ابن عثيمني رمحه اهلل يف  ذكر 2
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اليهود والنصارى ملا حر فوا التوراة التحريف اللفظي جرأة عظيمة على كتاب اهلل ، وقد وقع فيه و 
ــطة﴾ إىل ﴿حنطة﴾ ، وذلك ملا أمرهم اهلل  واإلجنيل ، ومن ذلك حتريف اليهود لقول اهلل ﴿ح 

ــطة﴾ ، فقالوا مستهزئني باألمر الشرعي  بدخول القرية ودعاءه بأن حي ط عنهم ذنوهبم بأن يقولوا ﴿ح 
 .نطة﴾﴿ح  

وقع فيه كثري من الناس ، فهو الذي  - بالتأويليعرب عنه كثريا هو الذي و  -يف املعىن وأما التحريف 
أن إثبات  وازعم، والذين فعلوا هذا ر الظاهر املتباد  املعىن غري  وهو صرف املعىن عن ظاهره ملعىنً 

هنا شب  قد فإننا نكون  -مثال  -ننا إذا أثبتنا هلل صفة كصفة اليد إ قالوا:الصفات يلزم منه التشبيه ، 
، ألن يد اهلل كما تليق به ، ويد املخلوق   خطأا ذ بيد املخلوق ، هكذا قالوا ، وال شك أن هيد اهلل

عن بعضها البعص فكذلك يد اهلل صفاهتا كما تليق به ، وإذا كانت أيدي املخلوقني تتفاوت يف 
 .صفاته جل وعالوهكذا باقي ، من باب أوىل ليست كأيدي املخلوقني 

من عند لتلك الصفات معان  جمازية هلل أثبتوا ؛ ه من الصفات تاهلل ما نف لة عنوبعدما نفت املؤو  
﴿بل تعاىل  قوله يكون معىنلالقوة ،  إن معناها :عن اليد مثال موليست حقيقية ، كقوهلأنفسهم 

 لوا أكثر صفات الرب عز وجل.، وهكذا أو   تاه مبسوطتانقو   :أي يداه مبسوطتان﴾ عندهم

فوا األشاعرة ، الذين أثبتوا هلل سبع صفات على ظاهرها ، وحر  مجهور تأويل ال مسلكوممن وقع يف 
 .مـعاين الصفات الباقية عن ظاهرها

ن معناها االستيالء ، ليكون معىن قوله إللرب عز وجل قوهلم عن صفة االستواء  :ومن حتريفهم
 ا.ر  ـــــج   م  ل   ، وه  الرمحـٰن على العرش استوىل :تعاىل ﴿الرمحـٰن على العرش استوى﴾ عندهم أي
، فإن اهلل خاطب الناس بلسان عريب مبني ، تعاىل وال شك أن هذا خطأ عظيم وحتريف لكالم اهلل 

يف كالم العرب الفصيح أو يف ، ومل يأت يف شيء واالرتفاع ومعىن االستواء يف اللغة العربية هو العلو 
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، وسيأيت الكالم على ذلك بشيء من  الستيالءإطالقا أن معىن االستواء هو االعربية معاجم اللغة 
 .التفصيل

ذلك  ؤفاحلاصل أن أهل البدع رد وا مجلة من صفات الرب عز وجل بتأويلها عن ظاهرها ، ومنش
ذلك  فلم يفهموا من إثبات الصفات هلل تعاىل إال أنغيبية ،  اأهنم أقحموا عقوهلم لفهمها مع كوهن

الوا: ليس أمامنا إال تأويل تلك الصفات وصرف معانيها عن قبناء على هذا فيقتضي التشبيه ، 
عن لفهم فضلوا يف افأو لوا الصفات ، وصرفوا معانيها عن ظواهرها ، ، ه اهلل خبلقه شب  لئال ن  ظواهرها 

اهلل خاطب الناس أيقنوا أن و صفات الرب غيبية ، إن هم عق لوا لقالوا ـ، ولو أنفهم السلف الصاحل 
صفاته كما تليق نثبت هلل فما علينا أن نفهم هذا الباب كما فهمته القرون املفضلة ، ف، مبا يفهمون 

؛ فكذلك صفاته ال  فكما أن ذاته ال تشبه الذواتكما نثبت للمخلوقني صفات تليق هبم ،   به
  ؟تشبه الصفات

 بعقوهلم.لع ب  حاد هبم عن الطريق الس وي ، و الشيطان ولكن 

 حريف بالتعطيلفي بيان ارتباط الت فصل
مرتبط بالتعطيل ، فالتحريف يف الدليل ، والتعطيل يف املدلول ،  -أو التأويل  -ريف ـوالتح

ج عنه تفريغ الدليل مما نـتيف الدليل  ف  حر  م  ـال ف  يجة وأثر ، فإذا حر  نـتفالتحريف سبب والتعطيل 
: الرمحـٰن على وى﴾ فقال معناهان على العرش استه تعاىل ﴿الرمحٰـ قول  مثال ف إذا حر  فدل عليه ، 

 .حبد ذاتهن هذا تفريغ اآلية مما دلت عليه وهو صفة االستواء ، وهذا تعطيل عج نـتالعرش استوىل ؛ 
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عن مواضعه ، قال تعاىل عنهم الكل م اليهود ، فهم الذين حيرفون  ب  أ  من د   مث إن التحريف  
الكتاب والسنة ففيه شبه من اليهود ،  ف نصوص  من حر   ، فكل   1﴿حيرفون الكلم عن مواضعه﴾

 .تعاىل عياذا باهلل

 في بيان وجوه بطالن التأويل فصل
ابن القيم عن  هنقلما باطل من وجوه عقلية كثرية ، فمن ذلك تأويل الصفات اعلم رمحك اهلل أن 
 :هذا الباب ، حيث قالاهلل يف  ماشيخه ابن تيمية رمحه

فاة ، الذين ال يوجد ما يقولونه يف الكتاب والسنة وكالم القرون إن كان احلق فيما يقوله هؤالء الن 
الثالثة املعظمة على سائر القرون وال يف كالم أحد من أئمة اإلسالم املقتدى هبم ؛ لزم من ذلك 

 :منهالوازم باطلة ، 
هم يف ع  ق  هم ظاهره ويو ل  أن يكون اهلل سبحانه قد أنـزل يف كتابه وسنة نبيه من هذه األلفاظ ما ي ض  

 .التشبيه والتمثيل
ا ، ال ا وألغزه إلغازً ح به ، بل ر مز إليه رمزً أن يكون قد نـزل بيان احلق والصواب هلم ومل ي فص   ومنها

 .ي فهم منه ذلك إال بعد اجلهد اجلهيد
فهم أن ف عباده أن ال يفهموا من تلك األلفاظ حقائقها وظواهرها ، وكل  أن يكون قد كل   ومنها
 .ا منها ما ال تدل عليه ، ومل جيعل معها قرينة ت فه م ذلكيفهمو 
 

                                                   
 . 46سورة النساء:  1



 : تأصيالت لفهم عقيدة أهل السنة والجماعة في فهم أسماء اهلل تعالى والصفاتالمبحث الثاني

 

 

74 

ر   ومنها ،  1ه خالف احلق بأنواع متنوعة من اخلطابأن يكون دائما متكلما يف هذا الباب مبا ظاه 
وال ي تكلم فيه بكلمة واحدة يوافق ما يقوله النفاة ، وال يقول يف مقام واحد ما هو الصواب فيه ، ال 

 .وال يبينه نصا وال ظاهرا ،
أن يكون أفضل األمة وخري القرون قد أمسكوا من أوهلم إىل آخرهم عن قول احلق يف هذا  ومنها

الشأن العظيم الذي هو من أهم أصول اإلميان ، وذلك إما جهٌل ينايف العلم ، وإما كتماٌن ينايف 
ا ازدوج التكلم بالباطل هم إىل ذلك ، ومعلوم أنه إذالبيان ، ولقد أساء الظن خبيار األمة من ن سب  

د من بينهما جهل احلق وإضالل اخللق ، وهلذا ملا اعتقد النفاة تول  ؛ والسكوت عن بيان احلق 
التعطيل صاروا يأتون من العبارات مبا يدل على التعطيل والنفي نصا وظاهرا ، وال يتكلمون مبا يدل 

النصوص ما هو صريح أو ظاهر يف  على حقيقة اإلثبات ال نصا وال ظاهرا ، وإذا ورد عليهم من
 .ره التأويالتفوه أنواع التحريفات ، وطلبوا له م ستك  اإلثبات حر  
أهنم التزموا لذلك جتهيل السلف ، وأهنم كانوا أ م ـيني مقبلني على الزهد والعبادة والورع  ومنها

 .والتسبيح وقيام الليل ، ومل تكن احلقائق من شأهنم
س من إنـزال هذه النصوص كان أنفع هلم وأقرب إىل الصواب ، فإهنم ما استفادوا تر ك النا أن   ومنها

بنـزوهلا غري التعرأل للضالل ، ومل يستفيدوا منها يقينا وال علما مبا جيب هلل وميتنع عليه إذ ذاك ، 
 2هى.نـتا وإمنا يستفاد من عقول الرجال وآرائها.

                                                   
أنه فوق عباده ، وأنه العلي األعلى ، وأن املالئكة ت عرج يقصد بذلك رمحه اهلل اآليات اليت تقرر أن اهلل تعاىل استوى على عرشه ، و  1

 إليه ، وأن األعمال الصاحلة ت رفع إليه ، وأن املالئكة يف نـزوهلا من العلو إىل أسفل تنـزل من عنده ، وأنه رفيع الدرجات ، وأنه يف
كتاب نـزل من عنده ، وأنه ينـزل كل ليلة إىل السماء ، وأنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء ، وأنه فوق مساواته على عرشه ، وأن ال

 مساء الدنيا ، وأنه ي رى باألبصار ع يانًا ، يراه املؤمنون فوق رؤوسهم ، إىل غري ذلك من تنوع الدالالت على علو الرب عز وجل.
 ، باختصار يسري. 316 – 314، ص « الصواعق املرسلة» 2
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من  –إجماع علماء المسلمين ز وجل ومن وجوه بطالن التأويل يف صفات الرب ع :قلت
عبد الرب رمحه اهلل  ابن   ، وقد حكى إمجاعهم اإلمام   على بطالنه -الصحابة والتابعين ومن بعدهم 

 حيث قال: 
ها وحملِ على اإلقرار بالصفات الواردة كلها يف القرآن والسنة ، واإلميان هبا ،  عونأهل السنة مجم

ــهم ال ي كـأن ، إال على الحقيقة ال على المجاز ون فيه صفة د  ح  ـفون شيئا من ذلك ، وال ي  ي  ـ
مل شيئا منها على تحمصورة ، وأما أهل البدع واجلهمية واملع زلة كلها واخلوارج فكلهم ينكرها ، وال حي 

ب  ، ويزع  1احلقيقة ه ، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود ، واحلق فيما قاله مون أن من أقر هبا م ش 
 2.ون مبا نطق به كتاب اهلل وسنة رسوله ، وهم أئمة اجلماعة ، واحلمد هللالقائل

  :ابن عبد الرب بقولهكالم علق الذهيب على  
اه ذلك صدق واهلل ، فإن من تأول سائر الصفات ، ومحل ما ورد منها على جماز الكالم ؛ أد  

د بن زيد أنه قال: م ثل اجلهمية  شابه املعدوم ، كما ن قـل عن محالب إىل تعطيل الرب ، وأن ي  الس  
  .يف دارنا خنلة :كقوم قالوا

  ؟هلا سعف :قيل
 .ال :قالوا
ــفلها ك   :قيل   ؟3بر  ـ
 .ال :قالوا
 

                                                   
 أي عندهم. 1
 ( من ط املغربية.7/145القرآن ، باب ما جاء يف الدعاء ، وهو يف )( ، كتاب 135-6/134« )التمهيد» 2
ـر ب هو أصول سعف النخل. 3  الك 
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ــهلا رطب وق   :قيل   ؟1ون  ــ
 .ال :قالوا
  ؟فلها ساق :قيل
 .ال :قالوا
 2.فما يف داركم خنلة :قيل

العبارات املبتدعة ، فإن النصوص يف الصفات وقال الذهـيب رمحه اهلل: وقد أغىن اهلل تعاىل عن 
رد إىل اجملاز لبطل أن يكون صفات هلل ، وإمنا الصفة تابعة الصفات ت   نـتواضحة ، ولو كا

ل له وال نظري ؛ ث  ــه ليست جمازا ، فإذا كان ال م  للموصوف ، فهو موجود حقيقة ال جمازا ، وصفات  
 3.ل هلاث ـ لزم أن تكون ال م  

اختالف  الصحابة فلي  عنإن مجيع ما يف القرآن من آيات الصفات  :ية رمحه اهللوقال ابن تيم
ه من احلديث ، ووقفت من ذلك و  و  ، وقد طالعت التفاسري املنقولة عن الصحابة وما ر   في تأويلها

على ما شاء اهلل تعاىل من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسري ، فلم أجد إىل ساعيت هذه 
د من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات خبالف مقتضاها عن أح

وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات اهلل ما خيالف كالم  4املفهوم املعروف ، بل عنهم من تقرير ذلك
 5.املتأوليـن ما ال حيصيه إال اهلل

                                                   
ق الذي يتدىل منه الرطب ، وهو يف النخلة كالعنقود من العنب. 1 ــــن و هو العـ ـــذ   الق ــ
 . 250، ص « العلو» 2
 . 240 -239، ص « العلو» 3
 ، حبذف الفعل وتقديره: ورد.أي: ورد عنهم يف تقرير ذلك ...  4
 (.6/394« )جمموع الفتاوى» 5
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خو شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية أ 1عبد اهلل بن تيميةما ذكره أيضا من وجوه بطالن التأويل و قلت: 
 :ابن القيم رمحه اهلل ، قالعنه ، ونقله رمحهما اهلل 

على خالف حقيقته وظاهره ودعوى اجملاز فيه  2)ومن أبني احملال وأوضح الضالل محل ذلك كله
واالستعارة ، وأن احلق يف أقوال النفاة املعطلني ، وأن تأويالهتم هي املرادة من هذه النصوص ، إذ 

م هبا ، أو يف يلزم من ذلك أحد حماذير ثالثة ال بد منها أو من بعضها ، وهي القدح يف علم املتكل  
 .بيانه ، أو يف نصحه

عاملا أن احلق يف تأويالت النفاة  3إما أن يكون املتكلم هبذه النصوص :وتقرير ذلك أن يقال
 .لك قدحا يف علمهاملعطلني أو ال يعلم ذلك ، فإن مل يعلم ذلك واحلق فيها كان ذ

هلل  تنـزيهاليت هي  -وإن كان عاملا أن احلق فيها فال خيلو ؛ إما أن يكون قادرا على التعبري بعباراهتم 
ف اهلل من مل ينـز هه هبا ، أو ال يكون قادرا عر  بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتجسيم ، وأنه ال ي  
بري بذلك لز م القدح يف فصاحته ، وكان و ر ثة على تلك العبارات ، فإن مل يكن قادرا على التع

را ـالصابئة وأفراخ الفالسفة وأوقاح املعتزلة واجلهمية وتالمذة املالحدة أفصح منه وأحسن بيانا وتعبي
عن احلق ، وهذا مما ي علم بطالنه بالضرورة أولياؤه وأعداؤه ، موافقوه وخمالفوه ، فإن خمالفيه مل 

                                                   
هو املفيت الزاهد القدوة شرف الدين عبد اهلل بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين مث الدمشقي احلنبلي ، أخو الشيخ  1

 دمشق رضيعا ، مسع املسند ان ، وقدم مع أهله إىلتقي الدين ، ولد يف حادي عشر حمرم ، سنة ست وستني وستمائة حبر  
والصحيحني وكتب السنن ، وتفقه يف املذهب ح  أف  ، وبرع أيضا يف الفرائص واحلساب وعلم اهليئة ويف األصلني والعربية ، وله 

حنبلية مدة ، وكان صاحب صدق وإخالص ، قانعا باليسري ، شريف النفس ، شجاعا ـمشاركة قوية يف احلديث ، ودرس بال
 بدمشق. هـ 727سنة جماهدا زاهدا عابدا ورعا ، كثري العبادة والتأله واملراقبة واخلوف من اهلل تعاىل ، تويف رمحه اهلل تعاىل  مقداما ،

 هجرية. 727، أحداث سنة « شذرات الذهب»باختصار من ترمجته يف 
 أي الكـم اهلائل من النصوص الواردة يف إثبات الصفات. 2
 . وهو النيب  3



 : تأصيالت لفهم عقيدة أهل السنة والجماعة في فهم أسماء اهلل تعالى والصفاتالمبحث الثاني

 

 

78 

لق وأقدرهم على حسن التعبري مبا يطابق املعىن وخيل صه من اللبس وا يف أنه أفصح اخليش ك  
 .واإلشكال

م يتكلم به وتكلم دائما خبالفه وما يناقضه ؛ كان ذلك قدحا يف ـوإن كان قادرا على ذلك ول
وما أرسلنا من رسول إال ، فقال تعاىل  وقد وصف اهلل رسله بكمال النصح والبياننصحه ، 

هلمبلسان قومه ليبني 
1.2 

وأخرب عن رسله بأهنم أنصح الناس ألممهم ، فمع النصح والبيان واملعرفة التامة كيف يكون مذهب 
 -أتباع القرآن والسنة  -النفاة املعطلة أصحاب التحريف هو الصواب ، وقول أهل اإلثبات 

 باطال؟!
هذا املقام ، وليتحيز بعد  فليتدبر الناصح لنفسه املوقن بأن اهلل ال بد سائله عما أجاب به رسوله يف 

 إىل أين شاء ، فلم يكن اهلل ليجمع بني النفاة املعطلني احملرفني وبني أنصاره وأنصار رسوله وكتابه إال  
 3ع بني الرسل وأعدائهم يف هذه الدار(.م  ـوابتالء ، كما ج   امتحان   ع  م  ـ  ج

على التأويل المخالف  حمل ه  أن تيسير القران للذِّكر ينافي ومن وجوه بطالن التأويل  :قلت
 قال ابن القيم رمحه اهلل:لحقيقته وظاهره ي 

معانيه  نـت)أنـزل اهلل سبحانه الكتاب شفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني ، ولذلك كا
 ف  ص  اظ وأبينها وأعظمها مطابقة ملعانيها املرادة منها ، كما و  ـأشرف املعاين ، وألفاظه أفصح األلف

وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق وأحسن تفسريابه كتابه يف قوله  سبحانه
4. 

                                                   
 . 4راهيم: سورة إب 1
 باطل قطعا كما سيأيت بيانه.ألمته  ومن املعلوم أن القدح يف نصيحة النيب  2
 (.326-324« )الصواعق املرسلة»باختصار من  3
 . 33سورة الفرقان:  4
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فاحلق هو املعىن واملدلول الذي تضمنه الكتاب ، والتفسري األحسن هو األلفاظ الدالة على ذلك 
احلق ، فهي تفسريه وبيانه ، وكلما كان فهم املعىن منه أوضح وأبني كان التفسري أكمل وأحسن ، 

الما أحسن تفسريا وال أمت بيانا من كالم اهلل سبحانه ، وهلذا مساه سبحانه بيانا ، وهلذا ال جتد ك
تيسري ألفاظه للحفظ ،  إحداهاللذ كر ، وتيسريه للذكر يتضمن أنواعا من التيسري ؛  ره  س  وأخرب أنه ي  
 .لالمتثالتيسري أوامره ونواهيه  الثالثتيسري معانيه للفهم ،  الثاني
را عليه ، فهكذا إذا عس  را له ، بل كان م  كان بألفاظ  ال يفهمها املخاط ب مل يكن م يس    أنه لو ومعلومٌ 

خاط ب أن ي فهم من ألفاظه ما ال يدل عليه من املعاين أو يدل على خالفه ؛ فهذا من م  ـأريد من ال
دوا أنفس ه  هم أشد التعسري ، وهو مناف للتيسري ، فإنه ال شيء أعسر على األمة من أن جي 

اللغات ليحملوا عليه  ي  ويكاب دوا أعظم املشقة يف طلب أنواع االستعارات وضروب اجملازات ووحش  
عليه  آيات الصفات وأخبارها ، فيصرفوا قلوهبم وأفهامهم عما تدل عليه ، ويفهموا منها ما ال تدل  

 لست فوق العامل وال ه ، ويقول: اعلموا يا عبادي أين أردت منكم أن تعلموا أينعلى خالف   بل تدل  
،  ل من عندي شيءٌ ، وال ي نـز   شيءٌ إلـي  ج ، وال ي عر   ي  ـحتته ، وال فوق عرشي ، وال ت رفع األيدي إل

خيافون رهبم من فوقهم، ومن قويل  على العرش استوىالرمحـٰن   1من قـويل
، ومن قويل  2

تعرج املالئكة والروح إليه
 إليهبل رفعه اهلل، ومن قويل  3

رفيع الدرجات ذو ويل ـ، ومن ق 4

                                                   
 من قويل ﴿الرمحـٰن على العرش استوى﴾ وما سرد بعدها من اآليات. ما تقدم ذ كرهأي اعلموا  1
 . 50سورة النحل:  2
 . 4رة املعارج: سو  3
 . 158سورة النساء:  4
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العرش
، فإنكم إذا فهمتم من هذه األلفاظ حقائقها وظواهرها فهمتم خالف مرادي منها ، بل  1

 مرادي منكم أن تفهموا منها ما يدل على خالف حقائقها وظواهرها!
جل مبا ال تيسري يكون هناك وأي تعقيد وتعسري مل حيصل بذلك ، ومعلوم أن خطاب الر  فأي  

يفهمه إال برتمجة أيسر عليه من خطابه مبا ك ـل ف أن ي فهم منه خالف موضوعه وحقيقته بكثري ، 
 2فإن تيسري القرآن مناف لطريقة النفاة احملرفني أعظم منافاة(.

فهل بعد هذا يكون مذهب املؤولة هو الصواب ، ومذهب املثبتة هو الباطل؟ سبحانك هذا هبتان 
 .عظيم

 مع البن القيم رحمه اهلل في ذم التأويلكالم جا
سوء قصده ،  أوبيان املتكلم ،  إما نقصان :وبناء على ما تقدم ؛ فاألسباب اجلالبة للتأويل أربعة

فى التأويل ، وإذا نـتفت هذه األمور األربعة انـتسوء قصده ، فإذا ا أو، وإما سوء فهم املستمع 
ن من كتابه يابن القيم رمحه اهلل يف الفصل احلادي والعشر  الهقد بعضها وقع التأويل ، ج  دت أو و  ج  و  

 3.«املرسلة على اجلهمية واملعطلة الصواعق»النفيس 
على مسألة التأويل مبا ال مزيد عليه ، فبني معناه لغة  الكتاب نفسهيف  رمحه اهللتكلم  وقد

جناية التأويل على  ن  ـي ـ ، مث ب   حد  ـب   حد  ـواصطالحا ، ووجوه بطالنه ، وأنه ال ينضبط بضابط وال ي  
ط على العلوم ل  أديان الرسل ، وأنه كان سببا خلراب العامل ، وفساد الدنيا والدين ، وأنه إن س  

عمد ، مث  هالناشئة عن اتالثقة عن املتكلم ، مث بني أسبابه ، وأنواع االختالف ع  ف  أفسدها مجيعا ، ور  

                                                   
 . 15سورة غافر:  1
 ( ، باختصار.335-330« )الصواعق املرسلة» 2
3 (2/500.) 
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 رمحه اهللدها مجيعا ، وقد مساها إىل الشبهات األربعة اليت يعتمد عليها أصحاب التأويل ففن 
إن كالم اهلل ورسوله أدلة لفظية ال  :وهو قوهلم –رمحه اهلل الطاغوت األول  الطواغيت األربعة ، فرد  
إذا تعارأل  :وهو قوهلم –مث رد الطاغوت الثاين ، وسبعني وجها  ةمن ثالث -تفيد علما وال يقينا 

 .من مئتني وواحد وأربعني وجها –العقل والنقل وجب تقدمي العقل 
درء تعارأل »وقد ذكر رمحه اهلل أنه استفاد يف رد هذه الشبهة من كتاب شيخه ابن تيمية رمحه اهلل 

 .1«العقل والنقل
من مخسني  –ا جازات ال حقيقة هلـإن آيات الصفات م :وهو قوهلم –الطاغوت الثالث  مث رد  

 .2«خمتصر الصواعق»من   صفحةني وأربع وثالثنيمئتوجها ، استغرقت 
إن أخبار الرسول الصحيحة ال تفيد العلم ، وغايتها أن تفيد  :الطاغوت الرابع وهو قوهلم مث رد  

، وهو هناية   صفحةنيإحدى ومثانت ـهذه الشبهة من عشرة وجوه ، استغرق د  الظن ، ففن  
 «.املختصر»

 استطراا
 ولغري ابن القيم رمحه اهلل من علماء أهل السنة كالم يف بيان بطالن تأويل صفات الرب عز وجل ،

  
 

                                                   
وهو مطبوع يف أحد عشر جملدا مع الفهارس ، بتحقيق د. حممد رشاد سامل رمحه اهلل ، وهو من منشورات جامعة اإلمام حممد بن  1

 الرياأل. –سعود اإلسالمية 
مفقود ، وهو احملتوي على جواب ابن القيم « الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة»أن اجلزء األخري من كتاب  ىلإ لتنبهاينبغي  2

عن الطاغوت الثالث والرابع ، وقد اختصره قبل فقدانه الشيخ حممد املوصلي ، وضم نه ذ كر ابن القيم هلـٰذين الطاغوتني واجلواب 
 االطالع على جوابه ، واملختصر من منشورات دار احلديث بالقاهرة. عنهما ، فلرياجعه من أراد
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توضيح »رمحه اهلل يف كتابه  1فمن ذلك الفصل الذي عقده الشيخ عبد الرمحـٰن بن ناصر السعدي
 قال فيه:« املردودفصل يف جناية التأويل ، والفرق بن املقبول منه و »بعنوان « الكافية الشافية

ال يرتاب عارف أن مجيع املصائب اليت جرت يف صدر اإلسالم وبعد ذلك ، ووقوع الفتـن "
فالتأويل الباطل ج إال شرا ي كلها متفرعة عن التأويل الباطل الذي ال ي نيتِ واالقتتال والتحزبات ؛ 

 .ويل يتوسعسبب فتـن األقوال والبدع االعتقادية والفتـن الفعلية ، فلم يزل التأ
وكل بدعة متأخرة حتدث من التأويالت الباطلة غري ما أحدثته اليت قبلها ، ح  وصلت الــّنوبة إىل 
ابن سينا واتباع ه ، فتأولوا مجيع الشرائع العلمية والعملية ، وأبطل القرامطة مجيع الش رع ، وفسروا 

أصلها الذي تأسست عليه ؛ التأويل  شرائعه الكبار بتفـاسري يعلم الصبيان بطالهنا ، فهذه البدع
 .الباطل املردود

وأما التأويل الذي يراد به تفسري مراد اهلل ومراد رسوله والطرق املوصلة إىل ذلك ؛ فهذه طريقة 
 .الصحابة والتابعني هلم بإحسان ، وهي اليت أمر اهلل ورسوله هبا ، ومدح أهلها

ن العمل بأمر اهلل ، ومن ف هـم ما يؤول إليه وكذلك التأويل الذي هو مبعىن ما يؤول إليه األ مر ، م 
األمران ؛ إما نفس وقوع ما أخرب اهلل به هـٰذان اخلرب ، فلفظ التأويل يف الكتاب والسنة الغالب عليه 

ورسوله ، وإما العمل مبا أمر اهلل به ورسوله ، فاألول راجع إىل التصديق ، والثاين راجع إىل الطاعة 
 .ورسوله واإلميان باهلل

                                                   
هو الشيخ العالمة املفسر الفقيه عبد الرمحـٰن بن ناصر السعدي ، من فحول علماء جند ، استوطن بلدة عنيزة من مدن القصيم ،  1

مسلمني ، كالشيخ عبد اهلل ـعلماء اللبة صاروا فيما بعد من ـ، تتلمذ على يده عدد من الط 1376 عاموتويف  1307ولد عام 
عثيمني وغريهم ، رحم اهلل أمواهتم بن بن عبد العزيز بن عقيل ، والشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن البسام ، والشيخ حممد بن صاحل 

 وحفظ أحيائهم. 
 ام رمحه اهلل.، للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن البس« علماء جند خالل مثانية قرون»انظر ترمجته يف كتاب 
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 .وطاعة اهلل ورسوله هو اخلري كله ، وسبب السعادة والفالح
فتبني أن التأويل الصحيح كله يعود إىل فهم مراد اهلل ورسوله ، وإىل العمل باخلرب ، وأن التأويل 
الباطل يراد به ضد ذلك ، ويراد به صرف النصوص عن معناها الذي أراده اهلل ورسوله إىل بدعهم 

 .من أعظم ما يدخل يف القول على اهلل بال علم وقول غري احلق وضالهلم ، وهو
ح  دعواه إال بأربعة أمور ، لو اختل واحد منها فتأويله وكل من اد   عى تأويال خيالف اللفظ مل ت ص 

 باطل:
أن يأيت بدليل يدل على قوله ، ألنه خالف األصل ، فإن األصل محل اللفظ على ظاهره  :أحدها

 .اد عى خالف ذلك فعليه الربهانوحقيقته ، فمن 
لـ ـه  إىل ذلك املعىن حيتمله ، ألنه ال بد أن  بأمر ثانفإذا أتى بدليل طولب  وهو أن  ذلك الذي تأو 

يكـون بني األلفاظ واملعاين ارتباط وتـناسب ، ألنه باللسان العريب ، أنـزله اهلل ليع ق ل ـه  العباد إذا تدبروا 
يعقلوا أو يفهموا ما ليس له ارتباط وداللة على املعاين من ذات اللفظ  ألفاظه ، فهل ميكن أن

  ؟ونفس العبارة حبيث ال حيتاجون إىل أمور خارجية
ــفإذا أتى مبا يدل وحيتمل ذلك املعىن الذي ع ـي   وهو  بأمر ثالث طولب –وهيهات له ذلك  –نه ــ

ن املعىن الذي ـعي  ــغري مراد ، فال بد من دليل ي   تعيينه املعىن الذي تأول اللفظ له ، ف ــه ب  أن ظاهره
صه به ، فإن التخصيص من دون دليل من باب التكهن والتخرص ، ألن اللفظ ال خص  ـصرفه إليه وي  

ــنوه.يدل عليه خبصوصه ، فقد يكون القصد ب  ه معىن غري الذي ع ـي ــ
 بأمر رابععلى االحتمال وعلى التعيني ؛ طولب  فإن ف ر أل  أنه تأو ٌل على غري  ظاهره ، وأ ت ــى بدليل  

وهو اجلواب عن املعارأل ، ألن الدعوى ال تتم إال بذلك ، واملعارأل للنفي هو مجيع األدلة النقلية 
من الكتاب والسنة واألدلة العقلية والفطرة ، كما تقـدمت اإلشارة إليها ، ومن املستحيل أن يعار أل 

أصحابه والتابعني بإحسان بأقوال النفاة الذين بنوا أمرهم على احملال ، وحيه وتـنـزيله وقول رسوله و 
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انتهى  ."فتبني أن املعطلني النافني ال سبيل هلم إىل إثبات قوهلم أبدا بوجه من الوجوه وهو املطلوب
 .باختصار يسري كالمه رمحه اهلل

 أيضا:الشيخ عبد الرمحـٰن بن ناصر السعدي وقال 
احلقيقية لليهود منطبقة على اجلهمية ، فإن اليهود قد مجعوا بني تبديل النصوص واحلال أن املشاهبة 

مكن فيه أحد األمرين ، فهؤالء اجلهمية ملا تعذر عليهم التبديل ـوكتماهنا ، وبني حتريف ما ال ي  
عمدوا إىل حتريف معاين  –ل الذكر وحفظه فيستحيل تبديله وكتمانه ألن اهلل نـز   -والكتمان 

فهذا ص وتبديلها ، فنفوا املعىن الذي أراده اهلل ورسوله ، وأثبتوا هلا معاين من تلقاء أنفسهم ، النصو 
ب ه  الحقيقي باليهوا  1.هو الش 

إبطال التأويالت ألخبار »كتاب   2حسني بن الفراءـوللقاضي أيب يعلى ، حممد بن القلت: 
رفني ملعانيها ، وهو من أقوى الكتب يف ، رد فيه على نفاة الصفات ، املؤولني هلا ، احمل« الصفات

 3.، وناقش الشبهـات اليت أثاروها بابه ، تـناول فيها أحاديـث الصفات اليت تأوهلا املؤولة

                                                   
اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحـٰن بن ناصر السعدي رمحه »من ،  342 – 341 ، ص« توضيح الكافية الشافية» 1

 «.اهلل
، كما  295 – 288، الفصل التاسع ، ص « الصواعق املرسلة»قلت: وقد ذكر ابن القيم رمحه اهلل هذه الشروط األربعة يف كتابه 

 «. فصل فيما يلزم مد عي التأويل لت ـص ح  دعواه»يف « ونيتهن»ذكرها يف 
هو اإلمام العالمة شيخ احلنابلة ، القاضي أبو يعلى ، حممد بن احلسني البغدادي ، صاحب التصانيف املفيدة ، له رواية للحديث  2

 (.18/89« )السري». انظر ترمجته يف  458النبوي ، كان عامل العراق يف زمانه ، تويف سنة 
 الكويت. -وهو من منشورات مكتبة دار اإلمام الذهيب وقد حققه الشيخ حممد بن محد احلمود ، جـزاه اهلل خريا ،  3
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في فهم صفات  فصل في توبة بعض مشاهير مؤولة الصفات ي ورجوعهم إلى طريقة أهل السنة
 الرب عز وجل

 :لشنقيطي رمحه اهللاملختار ابن حممد قال العالمة حممد األمني 

واعلم أن أئمة القائلني بالتأويل رجعوا قبل موهتم عنه ، ألنه مذهب غري مأمون العاقبة ، ألن مبناه 
 :على

   أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها ال تليق باهلل ، لظهورها وتبادرها يف مشاهبة صفات  عاء  اد
 .اخللق

   حاديث ألجل تلك الدعاوى الكاذبة املشؤومةتلك الصفات الواردة يف اآليات واأل ي  ف  مث نـ. 

   دون مستـند من كتاب أو سنة أو قول صحايب أو أحد من السلف ر  خ  ها بأشياء أ  مث تأويل. 

 هى كالمهنـتا .فإنه جدير بالعاقل املفكر أن يرجع عنه إىل مذهب السلفوكل مذهب هذه حاله 
 1.رمحه اهلل

ــر كــمث ذك ــأن أئميدا يف بيان ـــــالما جــ ــمتكلــة الــ ــمشهــمني الــ ـــوا كلــورين رجعــ ـــهـ م عن تأويل ـ
ــالص ــفات ، بدءا من القاضي مــ ــحمد بن الطيب ، الــ ــمعروف بأيب بكر الباقــ  حسن ــال أيبمث ،  2الينــ

                                                   
 مكة. –( ، تفسري سورة حممد ، الناشر: دار عامل الفوائد 500 - 7/499« )أضواء البيان»انظر  1
«: العلو»، قال الذهيب يف  403ادي ، ابن الباقالين ، مات سنة هو العالمة األصويل حممد بن الطيب بن حممد البصري مث البغد 2

، وقد « اإلبانة»)ليس يف املتكلمني األشعرية أفضل منه مطلقا( ، وانظر تقريره إلمجاع املسلمني على علو اهلل على خلقه يف كتابه 
 (.9/63« )اإلسالم تاريخ»( ، و 17/190« )السري»، وترجم له يف  238ص « العلو»أورد الذهيب كالمه يف 
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رياجعه من أراد ورقة ، فل ةعشر  ، يف حنو سبع   3، مث الفخر الرازي 2حامد الغزايل ، مث أيب 1األشعري
 االستزادة.

 ثم تراجع عنه ل الصفاتأو  ذكر كالم بعض من 
 «: سالة يف إثبات االستواء والفوقيةر »يف كتابه رمحه اهلل  4حممد ، عبد اهلل بن يوسف اجلويينقال أبو 

متحريا يف األقوال املختلفة املوجودة يف كتب أهل العصر يف مجيع ذلك من تأويل الصفات  نـتوك"
ريفها وإمرارها والوقوف فيها ، أو إثباهتا بال تأويل وال تعطيل وال تشبيه وال متثيل ، فأجد وحت

حبقائق هذه الصفات ، وكذلك يف إثبات  نبئةً م   ناطقةً  النصوص يف كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله 
                                                   

هو العالمة إمام املتكلمني ، أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري اليماين البصري ، تعلم االعتزال مث تاب منه وتربأ منه على  1
(: رأيت أليب احلسن أربعة تواليف يف األصول ، يذكر فيها قواعد مذهب 15/86« )السري»منرب ، قال الذهيب يف ترمجته يف ـال

 .ل(. اهـيف الصفات ، وقال فيها: )ت ـم ر  كما جاءت( ، مث قال: )وبذلك أقول ، وبه أدين ، وال ت ؤو  السلف 
 . 232، ص « رسالة إىل أهل الثغر»علو اهلل على خلقه يف كتابه  علىقلت: وقد قرر األشعري إمجاع أهل السنة 

 . 330تويف رمحه اهلل سنة 
بن حممد الطوسي ، الشافعي الغزايل ، الزم إمام  احلرمني ، أبا املعايل اجلويين ، خاأل يف  هو الشيخ أبو حامد ، حممد بن حممد 2

ومأله باألحاديث الباطلة « إحياء علوم الدين»الفلسفة فنش ب فيها ، وما استطاع اخلروج منها ، بل تأثر هبا كثريا ، وصنف كتاب 
( يف ثنايا 19/322« )سري أعالم النبالء»ماء ونقل كالمهم الذهيب يف واألقوال الفلسفية الساقطة ، وقد رد عليه مجع من العل

 ترمجته.
 سنة ، ولو أنه انكب على كتب احلديث واألثر لكان شيخ اإلسالم حبق. 55وله  505تويف أبو حامد سنة 

صويل املفسر الكبري ، كبري هو العالمة الكبري ذو الفنون فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني القرشي البكري الطربستاين ، األ 3
األذكياء واحلكماء واملصنفني ، وقد بـدت منه يف تواليفه باليا وعظائم وسحر واحنرافات عن السنة ، واهلل يعفو عنه فإنه تويف على 

 (.21/500« )سري أعالم النبالء»انظر  هـ. 606طريقة محيدة ، واهلل يتوىل السرائر ، مات سنة 
صاحب وجه يف املذهب ، له عدة تواليف ، وهو والد إمام احلرمني ، أبو املعايل اجلويين ، انظر ترمجته يف هو شيخ الشافعية ، و  4

 (.17/617« )السري»
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منهم من  العلو والفوقية ، وكذلك يف احلرف والصوت ، مث أجد املتأخرين من املتكلمني يف كتبهم
ــنول بنـز ل الل االستواء بالقهر واالستيالء ، ويؤو  يؤو   ــ ـــل اليديل األمر ، ويؤو  و ـز ـ ن بالقدرتني أو ــ

 .ل القدم بقدم صدق عند رهبم ، وأمثال ذلكالنعمتني ، ويؤو  

مث أجدهم مع ذلك جيعلون كالم اهلل تعاىل معىن قائما بالذات بال حرف وال صوت ، وجيعلون 
 .ه احلروف عبارة عن ذلك املعىن القائمهذ

لة ، مثل طائفة من فقهاء األشعرية نـز وممن ذهب إىل هذه األقوال وبعضها قوم هلم يف صدري م
د عرفت فرائص ديين وأحكامه ، فأج   1منهو ، الشافعيني ، ألين على مذهب الشافعي رضي اهلل عنه 

األقوال وهم شيوخي ، ويل فيهم االعتقاد التام يذهبون إىل مثل هذه  2ةل  مثل هؤالء الشيوخ األج  
 .لفضلهم وعلمهم

 ر  حزازات ال يطمئن قلبي إليها ي وأجد الكد  مث إنين مع ذلك أجد يف قليب من هذه التأويالت 
ر المضطرب يكالمتحيِّ   نيتمقرونا بها ي فكانشراِحِه وعدم  الصدرِ  منها ي وأجد ضيق   لمة  والظ  

أخاف من إطالق القول بإثبات العلو  نـت، وك من قلبه في تقلبه وتغيره لره ي المتملمِ في تحي  
 .ول خمافة احلصر والتشبيهنـز واالستواء وال

أجدها نصوصا تشري إىل  ومع ذلك ؛ فإذا طالعت النصوص الواردة يف كتاب اهلل وسنة رسوله 
 ، واصفا له هبا ، وأعلم  ا عن ربه رـً خب  ـهبا م   ح  قد صـرّ  حقائق هذه املعاين ، وأجد الرسول 

يف جملسه الشريف والعامل واجلاهل ، والذكي والبليد ، واألعرايب  ر  كان حيض    باالضطرار أنه 
ـب تلك النصوص اليت كان يصف ربه هبا ، ال نصا وال ظاهرا مما عق  شيئا ي   واجلايف ، مث ال أجد  

                                                   
 كلمة )ومنه( ليست يف املطبوع ، وأظنه سقط ألن الكالم ال يستقيم إال بإثباهتا.  1
ل ة مجع جليل. 2  األج 
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اخيي الفقهاء املتكلمني ، مثل تأويلهم ها هؤالء ، مشـل  هلا كما تأو  يصرفها عن حقائقها ، ويؤو  
 .ول ، وغري ذلكنـز ول األمر للنـز ، و  1االستيالء باالستواء

أنه كان حيذر الناس من اإلميان مبا يظهر من كالمه يف صفته لديه من الفوقية  ومل أجد عنه 
 ما يظهر من واليدين وغريها ، ومل ينقل عنه مقالة تدل على أن هلذه الصفات معاين أخر باطنة غري

 2."مدلوهلا ، مثل فوقية املرتبة ، ويد النعمة ، والقدرة ، وغري ذلك

 :مث قال بعد كالم له يف تقرير العلو وفوقية اهلل عز وجل

صنا من شبه التأويل وعماوة التعطيل ومحاقة التشبيه والتمثيل ، ختل  ؛ إذا علـمنا ذلك واعتقدناه "
ه على عرشه كما يليق جبالله وعظمته ، واحلق واضح يف ء  يته واستواربنا سبحانه وفوق وأثبتـنا علو  

ذلك ، والصدور تـنشرح له ، فإن التحـريف تأباه العقول الصحيحة ، مثل حتريف االستواء 
، مع كون أن الرب تعاىل وصف لنا نفسه هبذه  يُ وع   باالستيالء وغريه ، والوقوف يف ذلك جهلٌ 

ا على إثباهتا ونفيها عدول عن املقصود منه يف تعريفنا إياها ، فما الصفات لنعرفه هبا ، فوقوفن
 .صف به نفسه لنا ، وال نقف يف ذلكوصف لنا نفسه هبا إال لنثبت ما و 

ه اهلل تعاىل لإلثبات بال حتريف وال تكييف وال ق  ــوكذلك التشبيه والتمثيل محاقة وجهالة ، فمن وف  
 .ه إن شاء اهلل تعاىلوقوف فقد وقع على األمر املطلوب من

                                                   
 به يت سق السياق.أي تأويل االستواء باالستيالء ، و الستواء( ، لء : )االستيال، ولعل الصواب يف املطبوعهكذا  1
 . 33 – 30ص  2
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 فصل
ول نـز ول بنـز لوا االستواء باالستيالء ، والوالذي شرح اهلل صدري يف حال هؤالء الشيوخ الذين أو  

هو علمي بأهنم ما فهموا يف صفات الرب تعاىل إال ما يليق ؛ األمر ، واليدين بالنعمتني والقدرتني 
وال يليق به ، وال يدين تليق بعظمته بال نـز ، وال  باملخلوقني ، فما فهموا عن اهلل استـواء يليق به

 ."تكييف وال تشبيه ، فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه ، وعطلوا ما وصف اهلل نفسه به

 1هى كالمه رمحه اهلل.نـتا

وهكذا فخر الدين الرازي ، فقد تراجع عن مذهبه يف حتريف معاين صفات اهلل ، العلو وغريه من 
يكتب مباء الذهب واهلل يف رجوعه إىل طريقة أهل السنة واجلماعة يف إثبات  الصفات ، وقال كالما

  :معاين صفات اهلل وإمرارها كما جاءت بال تأويل ، وذكر منها آيات العلو ، قال رمحه اهلل

ــــالع دام  ـإق اية  ـهـن   ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ  ضالل   العاملني   سعي   وأكثر   قال  ـ ـ ـــع قول  ــ

 ى ووبال  دنيانا أذً  ل  وحاص   ناسوم  من ج   حشة  يف و   ناوأرواح  

 وقالوا وى أن مجعنا فيه قيل  س   عمرنا د من حبثنا طول  ومل نستف  

ميق يف االستكشاف عن أسرار هذه احلقائق ؛ رأيت ـواعلم أنه بعد التوغل يف هذه املضايق ، والتع
ن الكرمي ، وهو ترك التعمق ، األصوب األصلح يف هذا الباب طريقة القرآن العظيم والفرقا

يم ، واالستدالل بأقسام أجسام السماوات واألرضني على وجود رب العاملني ، مث املبالغة يف التعظ
، وقوله تعاىل  م الفقراءنـتواهلل الغين وأقوله تعاىل  تنـزيهيف ال فاقرأمن غري خوأل يف التفاصيل ، 

ليس كمثله شيء  وقوله تعاىل ،أحد قل هو اهلل  ، واقرأ يف اإلثبات قوله الرمحـٰن على
                                                   

 . 73 – 72ص  1
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إليه يصعد الكلم الطيب والعمل ، وقوله  خيافون رهبم من فوقهم، وقوله تعاىل  العرش استوى
الصاحل يرفعه

 2..... وعلى هذا القانون فق س   1

 فصل في بيان فضل الرا على المؤولة
ة يف الدين ؛ رد علماء اإلسالم على القائلني به ، وملا كان ضرر التأويل الفاسد عظيما وجنايته كبري 

 يف حق املؤولة:رمحه اهلل وحث  بعضهم بعضا على بيان زيغ كالمهم ، فمن ذلك ما قاله ابن القيم 
وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل اجلهاد يف سبيل اهلل ، وقد قال  هؤالء   عورات   فكشف  "

 4رسوله.و حت عن اهلل ال يزال يؤيدك ما ناف   3لق ـد سحلسان بن ثابت: إن روح ا النيب 
 5.النبل ق  ش  فإنه أشد عليها من ر   ،اهجوا قريشا  :وقال عن هجائه هلم

وكيف ال يكون بيان ذلك من اجلهاد يف سبيل اهلل ، وأكثر هذه التأويالت املخالفة للسلف الصاحل 
م الذين هلم يف األمة لسان صدق ؛ اإلسال ةالتابعني وأهل احلديث قاطبة وأئممن الصحابة و 

يتضمن من عبث املتكلم بالنصوص وسوء الظن هبا من جنس ما تضمنه طعن الذين يلمزون 
، ملا فيه من دعوى أن ظاهر كالمه إفك وحمال ، وكفر  6وأهل النفاق واإلحلاد، الرسول ودينه 

دهتا بتلك األلفاظ من نوع وضالل ، وتشبيه ومتثيل أو ختييل ، مث صرفها إىل معان يعلم أن إرا
، فاملدافعة عن كالم اهلل ورسوله والذب عنه  وبيانٌ  صحٌ ه ن  صد  ن ق  م  ـر م  ي واأللغاز ، ال يصد  اج  األح  

                                                   
 . 10. سورة فاطر: 1
 . 306 – 305ص « اجتماع اجليوش»نقال من انتهى كالمه ،  2
 أي جربيل. 3
 ( عن عائشة رضي اهلل عنها.2489رواه مسلم ) 4
 .ا عنه( عن عائشة رضي اهلل2490رواه مسلم ) 5
 ف اجلملة على اجلملة اليت قبلها.، وعط   الفعل )وطعن( لتقدمه ف  ذ  أي: وط ع ن أهل النفاق واإلحلاد ، ح   6
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من أفضل األعمال وأحبها إىل اهلل وأنفعها للعبد ، ومن رزقه اهلل بصرية نافذة عل م سخافة عقول 
هم اهلل بأهنم حيرفون الكلم عن ني ، وأهنم إخوان الذين ذم  هؤالء احملرفني ، وأهنم من أهل الضالل املب

تارة ، وباحلمار الذي  1رةاملستـنف   ر  ـم  ح  ـههم بالمواضعه ، الذين ال يفقهون وال يتدبرون القول ، وشب  
التأويالت املفرتاة على اهلل ورسوله اليت هي حتريف لكالم اهلل ورسوله  ن قـ ب ل  حيمل أسفارا تارة ، وم  

 2."عن مواضعه فهو من جنس الذين قبلوا قرآن مسيلمة املختلق املفرتى

 وهو ادعاء أن أمساء اهلل وصفاته ليس هلا معان  النوع الخام  من أنواع اإللحاا هو التفويض ي 
ا ، وهذا ر  ــــج   م  ليس له معىن ، والرحيم ليس له معىن ، وهل   –بزعمهم  –يعلمها الناس ، فالغفور 

درء تعارأل »من شر قول أهل البدع واإلحلاد ، قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف  القول هو
  :4، وبيان ذلك من وجهني 3«العقل والنقل

لنا نـز و تكذيب له ، ألن اهلل يقول ال: أن القول بالتفويص يلزم منه الطعن يف بيان القرآن و األول
عليك الكتاب تبيانا لكل شيء

اليت هي  –أمساء اهلل وصفاته  نـتلبيان إذا كا، وكيف يكون ا 5
 ؟اأين البيان إذً  ؟درى معناهاال ي   –أكثر ما يتكرر ذكره يف القرآن ال سيما يف خوامت اآليات 

ال يدري  م كالمهم أن النيب ، ألن الز   أن قوهلم بالتفويص يقتضي جتهيل الرسول  والثاني
،  وكان اهلل غفورا رحيمايقرأ كان   صفاته ، أي أن النيب القرآن فيما يتعلق بأمساء اهلل و  معاين  

                                                   
ـر الوحش إذا رأت صائد هلا فخافت وفر ت وقع التشبيه يف قوله تعاىل ﴿كأهنم محر مستنفرة﴾ ، و  1 ـم  ـسـتنفرة ح  ـر الـم  ـم  ، يعين بالـح 

ـرفهكذا هم يفرون من احل ـم   . ق كفرار الـح 
 ( باختصار.303-1/301« )الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة» 2
3 (1/205.) 
 (.94 – 1/93« )شرح الواسطية»انظر  4
 . 89سورة النحل:  5
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ل ربنا إىل مساء الدنيا( ، وال يدري ما نـز : )ي وال يدري ما معىن قوله ، وكذلك يقول الرسول 
 معىن كالمه ، وهذا باطل قطعا.
ــقال الشيخ صديق حسن خان الق    «:ل األثرالثمر يف عقيدة أه طف  ق  »يف كتابه رمحه اهلل  1وجين ـ

درى ما أراد اهلل تعاىل ورسوله منها ، ن أن نصوص الصفات ال ي عقل معناها ، وال ي  ـومن ظ"
وظاهرها تشبيه ومتثيل ، واعتقاد ظاهرها كفر وضالل ، وإمنا هي ألفاظ ال معاين هلا ، وأن هلا تأوياًل 

ن أن هذه طريقة السلف ، زلة ﴿أمل﴾ ، و ﴿كهيعص﴾ ، وظنمـوتوجيهًا ال يعلمه إال اهلل ، وأهنا ب
ومل يكونوا يعرفون حقيقة قوله ﴿واألرأل مجيعًا قبضته يوم القيامة﴾ ، وقـوله ﴿ما منعك أن تسجد 

، وقوله ﴿الرمحـٰن على العرش استوى﴾ وحنو ذلك ؛ فهذا الظان من أجهل  2ملا خلقت بيدي﴾
السابقني األولني ، من  الناس بعقيدة السلف وأضـلهم عن اهلدى ، وقد تضمن هذا الظن استجهال

املهاجرين واألنصار وسائر الصحابة ، وكبار الذين كانوا أعلم األمة علمًا وأفقههم فهمًا وأحسنهم 
ننًا ، والزم هذا الظن أن الرسول  كان يتكلم بذلك وال يعلم معناه ، وهو خطأ   عماًل وأتبعهم س 

 3."عظيم وجسارة قبيحة ، نعوذ باهلل منها
معاين أمساء اهلل وصفاته معلومة ، وليست كما قالت املفوضة ، أما كيفية صفاته فهي واخلالصة أن 

، ألن العقل  البشري   جمهولةٌ  -مثال  –جميء الرب يوم القيامة كيفية اجملهولة ، ألهنا من الغيب ، ف
                                                   

« هبوبال»ل هو اإلمام العالمة احملقق حميي السنة وقامع البدعة ، أبو الطيب صديق بن حسن بن علي لطف اهلل الق ن وجي ، نزي 1
، وله يف الفقه « قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر»و« الدين اخلالص»، له عدة مؤلفات ، منها يف العقيدة وأمريها باهلند 

 . 1307، وله غريها يف التفسري واحلديث ، تويف رمحه اهلل سنة « الروضة الندية شرح الدرر البهية»
 –، الناشر: عامل الكتب « قطف الثمر»د اهلل القريويت لتحقيق كتاب الشيخ صديق باختصار وزيادة من مقدمة د. عاصم بن عب

 لبنان.
 . 75سورة ص:  2
 . 54 – 53ص  3
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ط به ، وليس مبقدوره إدراكه باحلس ، أما معىن اجمليء يف لغة العرب فمعلوم ، و  هكذا ت فهم مل يـ ح 
 باقي الصفات ، واهلل أعلم.

ي أو  أو مساه به رسوله به نفسه  مِّ س  تسمية اهلل بما لم ي   :النوع السااس من أنواع اإللحياا
،  «العلة الفاعلة»، كما مساه الفالسفة بـ  أو وصفه به رسوله  وصفه بما لم يصف به نفسه

أي متوقف العلم هبا على الكتاب  توقيفية ، ، وهذا باطل لكون أمساء اهلل« أب»ومساه النصارى 
من كتاب أو سنة ، وإال كان  إال اعتمادا على نص   ي سمى اهلل باسم أو بصفةفال جيوز أن والسنة ، 

، ومن القول على اهلل تعاىل بغري  أمساء اهلل تعاىل وصفاته فهميف إحلادا وميال عن املنهج الصحيح 
 1.علم

، كما وقع من غالة اجلهمية ، الذين  إنكار أن يكون هلل أسماء :إللحااالنوع السابع من أنواع ا
ألشبه تهم يف ذلك أهنم لو أثبتوا هلل امسا ج  وح  تعاىل اهلل عن ذلك ، ليس هلل اسم أبدا ، إنه قالوا 

ال حيتاج إىل   وبطالن هذا واضحمن جهة أن للمخلوقات أمساء أيضا ،  –بزعمهم  -املخلوقات 
ألمساء اهلل كثريا من آيات القرآن ختتم بذكر أمساء اهلل تعاىل وصفاته ، فإنكار اجلهمية إن  ، ف كبري رد
كر تلك األمساء والصفات كان عبثا ، والعبث ينزه عنه اهلل تعاىل ، وصدق اهلل ذ   منه أن يلزمتعاىل 

 2.كانوا يعملون﴾  تعاىل ﴿وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزون ما

 عبوااتيييياشتقاق أسماء منها للم :اتهييالنوع الثامن من أنواع اإللحاا في أسماء اهلل وصف
، كما فعل اجلاهليـون ملا اشتقوا بعص أمساء أصنامهم من أمساء اهلل تعاىل ، فاشتقوا  الباطلة

على حق اهلل تعاىل  هذا تعد  من املنان ، و « مناة»من العزيز ، و « العزى»من اإللـٰه ، و « الالت»
                                                   

 (.1/120)رمحه اهلل البن عثيمني « شرح الواسطية»انظر  1
 (.121 – 1/120)رمحه اهلل البن عثيمني « شرح الواسطية»انظر  2
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شتق لغريه ، فال ي   ت عظ م أمساء اهلل تعاىله وصفاته ، والواجب هو أن ئالواجب له يف تعظيم أمسا
 1.منها

ــان ــة  يةفهـــذه مثــ ــاء اهلل وصـــفاته ، ينبغـــي للمســـلم أن حيـــذرها غايـ ــم أمسـ ــراف يف فهـ ــن أنـــواع االحنـ ــواع مـ أنـ
يــؤدي إىل الكفــر عيــاذا اآلخــر عضــها ببالقــول ، و  البــدعاب ارتكــيــدخل يف بعضــها القــول ب إذ  احلــذر ، 

ــزيهبــاهلل ، والواجــب  هـــو التســبيح معـــىن ألن اهلل عــن مجيـــع صــفات الـــنقص ، وهــو معـــىن التســبيح ،  تنــ
 .والتقديس للرب تبارك وتعاىل تنـزيهال

 تنبيهات وفوائد
 تنبيه
صـفة مـن صـفات اهلل أو اسـم  باب األمساء والصـفات مـن بـاب الشـك ، فمـن شـك يف يف أ  يطر الكفر 

ـــ مـــن الرمحــــٰن يف رمحتـــه ، أو شـــك هــل ر ، كمــن شـــك يف قـــدرة اهلل ، أو شــك ف  ـثابــت لـــه مــن أمسائـــه ك 
ـه أن أمسـاء اهلل وصــفاته ثابتــة لـه بــالقرآن كفــر    أمسـاء اهلل أو ال ، ووجــه   شــيئا منهــا فإمنــا  ن رد  والســنة ، فم 

كــل مـــا دل كــذا  بأمســاء اهلل وصـــفاته ، و اإلميــان واليقــني هـــو ، والواجــب هــو يــرد خــرب اهلل ، وهـــذا كفــر 
 .والسنة الصحيحة عليه القرآن العظيم

 اخر تينبيه
والتســبيح مــن ،  2فالتسـبيح هــو التنزيـهتــنزيه اهلل تعــاىل عـن صــفات الـنقص هــو الـم ـعـــرب  عنـه بالتســبيح ، 

صــيال ، أي يف الصـــباح واملســاء ، أفضـل أعمــال القلــب واللسـان ، ولــذا جــاء أمـر اهلل تعــاىل بــه بكـرة وأ

                                                   
 (.123/ 1)رمحه اهلل البن عثيمني « شرح الواسطية»انظر  1
 البن منظور. «لسان العرب»انظر  2
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يكثــر مــن تســبيح اهلل تعــاىل يف عمــوم أحوالــه ، فقــد كــان يســبح اهلل إذا أصــبح وإذا  وقــد كــان النــيب 
ــزل واديــا ، وإذا تعجــب مــن شــيء ، وعنــد املنــام ، وغــري ذلــك  أمســى ، وإذا فــرغ مــن الصــالة ، وإذا نـ

 من األحوال.

 فائدة
)سـبحان اهلل  :مـن قـال :قـال هريرة رضـي اهلل عنـه ، أن رسـول اهلل عن أيب والتسبيح أجره عظيم ، ف

 1.مثل زبد البحر نـتت عنه خطاياه وإن كاط  وحبمده( يف يوم مائة مرة ؛ ح  
مسي )ســبحان اهلل وحبمــده مائــة مــرة( ؛ مل يــأت أحــد يـــوم ـح وحــني ي ــصــب  وعنــه قــال: مــن قــال حــني ي  

 2.مثل ما قال أو زاد عليهالقيامة بأفضل مما جاء به ، إال أحد قال 
ــتان إىل الرمحـــٰن ؛   :قــال وعنــه عــن النــيب  كلمتــان خفيفتــان علــى اللســان ، ثقيلتــان يف امليــزان ، حبيبـ

 3.سبحان اهلل العظيم ، سبحان اهلل وحبمده

بسييبب التسييبيح وأجيير  ثييوابميين عييز وجييل ن فييي تأويييل صييفات اهلل و فكييم ح يييِرم الواقعييأقييول: 
  عز وجل التي وصف نفسه بهالصفات الرب  تأويلهم

 تنبيه
عــدم إميــاهنم سـبب بــاؤوا بـإمث عظــيم بقـد والواقعـون يف التأويــل مل خيسـروا ثــواب التسـبيح فحســب ، بــل 

، وهلـذا قـال اإلمـام الشـافعي رمحـه اهلل: ألن يلقـى  رسـوله  علـى مـراد اهلل ومـرادمبعاين تلك الصـفات 

                                                   
 (.2691( ، ومسلم )6405رواه البخاري ) 1
 (.2692رواه مسلم ) 2
 (. 2694( ، ومسلم )6406رواه البخاري ) 3
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ــرء بكــل ذنــب مـــا خــال الشــرك  بـــاهلل تبــارك وتعــاىل خـــري لــه مــن أن يلقـــاه بشــيء مـــن اهلل عــز وجــل الـمــ
 1األهواء.

 فائدة
شـأن توحيـد األمسـاء والصـفات أيضـا أن أعظـم آيـة يف القـرآن هـي آيـة الكرســي ،  ظـم  ممـا يـدل علـى ع  و 

رضــي اهلل عنــه ، فعــن أيب بــن كعــب  أو صــفة مــن أمســاء اهلل وصــفاته امســاكــل مجلــة منهــا والــيت تتضــمن  
 : يا أبا املنذر ، أتدري أي  آية من كتاب اهلل معك أعظم؟  قال: قال رسول اهلل

 قال: قلت: اهلل ورسوله أعلم.
 قال: يا أبا املنذر ، أتدري أي  آية  من كتاب اهلل معك أعظم؟

ــال: قلـــت:  ــومقـ ــي القيــ ــو احلـ ــٰه إال هـ اهلل ال إلـــ
ــال: واهلل  ، لـ  2 ــدري وقـ ــال: فضـــرب يف صــ ــ، قـ ــــ  ن ك  ه  يـ  ــ

 3نذر.العلم أبا امل
 أي: هنيئا لك العلم.

إمنـا متيـزت آيـة الكرسـي بكوهنـا أعظـم ملـا مجعـت رمحه اهلل يف شرح احلديث: قال العلماء:  4قال النووي
ــذه  ــاة والعلـــم وامللـــك والقـــدرة واإلرادة ، وهـ ــٰهية والوحدانيـــة واحليـ ــ ــفات مـــن اإلل ــول األمســـاء والصـ مـــن أصـ

 انتهى.السبعة أصول األمساء والصفات ، واهلل أعلم. 

                                                   
 بريوت. –، الناشر: دار الكتب العلمية  143، ص « آداب الشافعي ومناقبه»رواه البيهقي يف  1
 . 255سورة البقرة:  2
 (.810رواه مسلم ) 3
العامل ، مفيت األمة يف زمنه ، الفقيه الشافعي الزاهد ، أبو زكريا ، حميي الدين ، حيىي بن شرف النووي ، نفع اهلل  اإلمامهو  4

، وغريها ، « املهذب»وهو شرح « اجملموع»و « رياأل الصاحلني»األمة بتصانيفه نفعا عظيما ، كشرح صحيح مسلم ، و 
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اليت تتضمن صفة  -م شأن توحيد األمساء والصفات أيضا أن سورة اإلخالص ظ  ومما يدل على ع  
تعدل ثلث القرآن يف ثواب القراءة ، يدل هلذا حديث أيب الدرداء رضي اهلل عنه ، عن  –الرمحـٰن 
 ز أحدكم أن يقرأ يف ليلة ثلث القرآن؟أيعج   :قال النيب 
 قرآن؟وكيف يقرأ ثلث ال :قالوا
 1.تعدل ثلث القرآن ﴿قل هو اهلل أحد :قال

 فائدة من فوائد العلم بمعاني أسماء اهلل وصفاته ذكرها ابن القيم رحمه اهلل تعالى
 :قال رمحه اهلل

ها من اخللق آلثارها من العبودية واألمر اقتضاء ها آلثار   يةٌ واألمساء احلسىن والصفات العال مقتض  
بات العلم هبا والتحقق مبعرفتها ، وهذا م  صفة  كل  والتكوين ، فل   يف  دٌ ر  ط  عبودية خاصة هي من موج 

ر والنفع والعطاء فع ل م  العبد بتفرد الرب تعاىل بالض  ، مجيع أنواع العبودية اليت على القلب واجلوارح 
التوكل ومثراته  ثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ، ولوازمواملنع واخللق والرزق واإلحياء واإلماتة ؛ ي  

 .ظاهرا
ه ، وأنه ال خيفى عليه مثقال ذرة يف السماوات واألرأل ، ه وعلم  وبصر   -تعاىل  -ه بسمع   2لمهوع  

فظ   لسانه وجوارحه  وأنه يعلم السر وأخفى ، ويعلم خائنة األعني وما ختفى الصدور ؛ يثمر له ح 
ألعضاء مبا حيبه اهلل ويرضاه ، فيثمر له وخطرات قلبه عن كل ماال ي رضي اهلل ، وأن جيعل تعلق هذه ا
 .ذلك احلياء باطنا ، ويثمر له احلياء اجتـناب احملرمات والقبائح

                                                                                                                                           

 «.تذكرة احلفاظ»( و 15/324« )تاريخ اإلسالم» انظر ترمجته يف
 (.5015)رضي اهلل عنه ( ، ورواه البخاري عن أيب سعيد اخلدري 811رواه مسلم ) 1
 أي العبد. 2
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ه وإحسانه ورمحته ؛ توجب له سعة الرجاء ، وتثمر له ذلك من أنواع ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبر  
 .العبودية الظاهرة والباطنة حبسب معرفته وعلمه

ل اهلل وعظمته وعزه ؛ تثمر له اخلضوع واالستكانة واحملبة ، وتثمر له تلك وكذلك معرفته جبال
باهتا 1األحوال الباطنة  .أنواعا من العبودية الظاهرة هي موج 

فرجعت لة أنواع العبودية ، نـز ومجاله وصفاته العلى يوجب له حمبة خاصة مب 2لمه بكمالهـوكذلك ع  
، وارتبطت هبا ارتباط اخللق هبا ، فخلقه سبحانه  تالعبواية كلها إلى مقتضى األسماء والصفا

 انتهى كالمه. 3.أمسائه وصفاته يف العامل وآثارها ومقتضاها ب  وج  وأمره هو م  
من آمن بأن من أمساء اهلل ، )فرمحه اهلل  فوائد جليلة غري ما ذكرإلميان بأمساء اهلل وصفاته ولقلت: 

من صفاته )املغفرة للمذنبني( و)الرمحة( و )العفو( ؛ دعاه تعاىل )العفو( و)الغفور( و)الرحيم( ، وأن 
ذلك إىل عدم اليأس من روح اهلل ، وإىل عدم القنوط من رمحته ، بل ينشرح صدره ملا يرجو من رمحة 

 ربه ومغفرته.
كت حمارمه( ، ه  نـت  ومن عرف أن من صفات اهلل تعاىل أنه )شديد العقاب( و )الغرية إذا ا

قام ممن عصاه( ؛ محله ذلك على اخلوف من اهلل تعاىل والبعد عن نـت)ذو او)الغضب( ، وأنه 
 .همعصيت  

                                                   
 أي اخلضوع واالستكانة واحملبة. 1
 أي اهلل تعاىل. 2
 (.511-2/510« )مفتاح دار السعادة» 3
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وأنه تعاىل )يتوىل ، كما أن املؤمن إذا أيقن أن من أمساء اهلل تعاىل )القوي( و )القادر( و )العزيز( 
ع من كسبه ذلك عظمة التوكل على اهلل ، والوثوق بنصره ، وعدم اهللأ؛ املؤمنني باحلفظ والنصر( 

 أعدائه ، فيعيش قرير العني ، واثقا حبفظ اهلل وتأييده ونصره.
وأنه تعاىل يرى دبيب النملة السوداء يف الليلة ، من استقر يف قلبه أن من أمساء اهلل تعاىل )البصري( و 

 تعاىل )الرقيب( و)العليم( ، وأنه تعاىل يعلم أن من أمساء اهللوعلم الظلماء على الصخرة السوداء ، 
له ذلك على البعد عن معصية اهلل ، وأن ال يراه اهلل حيث م  ـح ؛يات العباد وخلجات نفوسهم ن

 هناه ، وعلى مراقبته سبحانه يف كل ما يأيت وما يذر.
 هلل واستعاذ هبا أعاذه اهلل مما خياف منه.امن آمن بصفات و 
دعاءه ، فحصل له ما يرجوه من  أمساء اهلل وصفاته وتوسل إىل اهلل تعاىل هبا استجاب اهلل م  ل  من ع  و 

 مرغوب ، واندفع عنه ما خيافه من مرهوب.
 1(.اإلميان باألمساء والصفات من مثرات   من حبر   هذا كله قطرةً 

 خاتمة
ماء اهلل احلسىن وصفاته ـهذه املقدمة التوضيحية لفهم عقيدة أهل السنة واجلماعة يف أسـوختاما ل

انـي بأن الواجب على املؤمن اتباع النصوص ، وفهمها على ضوء ر نفسي وإخو ــذك  أ  العليا ، فإين 
 فهم السلف الصاحل وهم الصحابة والتابعون ، فإن عل م اهلل من املؤمن حرصه على اتباع الرسول 

ولو علم اهلل وصحابته ومن تبعهم بإحسان ؛ هداه إىل الصراط املستقـيم ، مصداقا لقوله تعاىل 

                                                   
، حفظه اهلل ، للشيخ الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز اجلربين  68 - 67، ص  «هتذيب تسهيل العقيدة اإلسالمية»نقال من  1

 بتصرف يسري.
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فيهم خريا ألمسعهم
إن علم اهلل يف قلب أما أي ألمسعهم السماع املوجب للفهم واالنقياد ، و ،  1

فلما زاغوا أزاغ اهلل قلوهبماإلنسان زيغا أزاغ قلبه ، كما قال تعاىل 
، فإنه ما من قلب إال وهو  2

نا تعاىل أن ي قيم قلوببيـن أصب عيـن من أصابع الرمحـٰن ، إن شاء أقامه ، وإن شاء أزاغه ، نسأل اهلل 
)يا مقل ب القلوب ثبت قلوبنا على دينك( ، على العقيدة الصحيحة ، وأال يزيغنا بعدما هدانا ، 

 خري مسئول وأعظم مأمول. كإن

                                                   
 . 23سورة األنفال:  1
 . 5سورة الصف:  2



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٜٜ 

 أدلة علو اهلل على خلقوذكر 

نوعاف ، علو ذات وعلو صفات ، وا١تقصود بعلو سبحانو وتعاىل علو ا أف  –رٛتك ا  –اعلم 
أف ا اعتقاد و السابعة على عرشو ، وأما علو الصفات فهو ئالذات ىو علو ذاتو ا١تقدسة فوؽ ٝتا

يف كتابو ، ووصفو  وصف بذلك نفسو، كما  لو صفات الكماؿ على الوجو ا١تطلقسبحانو وتعاىل 
 . ّٔا رسولو 

ػػػػػماواتو أنواعا كثَتة ، تقارب العػػػػػػػػفوؽ س ٔوقد تنوعت األدلة على علو الرب بذاتو شريػن نوعا أو ػػػ
أمثلة كثَتة ، كل مثاؿ منها يُػعدُّ دليال بذاتو ، فعلى من ىذه األنواع ٖتت كل نوع يندرج ، و  ٕتزيد

ا كثَتة جدا ، وقد ذكر ابن القيم يف نونػيتو أف أدلة علو ا فوؽ السماء تبلغ  ىذا فأدلة علو
  :األلفي دليل ، قاؿ رٛتو ا

 يا قـو وا العظيم لقولنا
 

 ألفانبل  ألػػػف تدؿ عليو
 عقال ونقػػػػػػػال مع صريح الفػػػػػػطرة األوىل وذوؽ حػػالوة اإلٯتػػػاف 

 حانوكلّّ يدؿ بأنو سػػػب 
 

 األكواف ٖفوؽ السماء مباين
  

                                                             
 سيأٌب الكالـ على جواز استعماؿ ىذه اللفظة ، وأف السلف قالوىا من غَت نكَت. ٔ
اء ٔتػػا ( ، فصػػل يف ٖتػػرف اإلفتػػٕٕٚ-ٕٚٙ/ٕ« )إعػػالـ ا١تػػوقعُت»ذكػػر أكثرىػػا أو كلهػػا علػػى سػػبيل اإل٬تػػاز ابػػن القػػيم رٛتػػو ا يف  ٕ

 «.النونية»، وا١تعروفة بػ « الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية»ٮتالف النصوص ، وذكرىا أيضا يف قصيدتو 
بل تبلػغ  عد با١تئاتوقد يسر ا ٚتع العشرين نوعا يف ىذا البحث ْتمد ا ، أما أفراد تلك األنواع وأمثلتها فال حصر ٢تا ، فإهنا تُ 

 ؿ ابن القيم وغَته من أىل العلم. كما قاُتاأللف
 يف فصل التوطئة ، وأهنا تعٍت االنفصاؿ وعدـ االختالط.« بائن»تقدـ بياف معٌت كلمة  ٖ



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٔٓٓ 

 :وىذا أواف الشروع يف ذكر تػلك األنواع وما تيسر من أفراد أدلتها ، رب يسر يا معُت

، فإهنا تدؿ على علو ا علوا أول األدلة على علو الرب عز وجل ؛ أسماء اهلل الحسنى  .ٔ
،  األعلى سبح اسم ربكتعاىل مطلقا ، ذاتا وقدرا وقهرا ، مثل اسم األعلى الوارد يف قولو 

كما يف قولو تعاىل   وا١تتعاؿ،  العظيم العليوده حفظهما وىو ئوال يكػما يف قولو تعاىل   والعلي
 المتعالعامل الغيب والشهادة الكبَت. 

ليس الذي  :، ومػعٌت الظاىر أي والباطن والظاىرىو األوؿ واآلخر كما يف قولو تعاىل   والظاىر
 :يف دعائو الطويل الذي كاف يقولو إذا أخذ مضجعو وفيو ، كما بيػن ذلك النيب  فوقو شيء

 ٔ، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فليس فوقك شيء الظاىروأنػت 
 والظاىرىو األوؿ واآلخر بلغنا وا أعلم يف قولو تعاىل  :وروي عن مقاتل بن حياف قولو

، والباطن  والظاىر فوق كل شيءعد كل شيء ، ، ىو األوؿ قبل كل شيء ، واآلخر ب والباطن
 ٕ، وىو بكل شيء عليم. أقرب من كل شيء ، وإ٪تا قربو بعلمو وىو فوؽ عرشو

أف ىػػذه األٝتػػاء األربعػػة )األوؿ واآلخػػر والظػػاىر والبػػاطن( تػػدؿ علػػى إحاطػػة رٛتػػٍت ا وإيػػاؾ واعلػػم 
ر أي الػػػذي لػػػيس بعػػػده شػػػيء ، ا بكػػػل شػػػيء ، فػػػاألوؿ أي الػػذي لػػػيس قبلػػػو شػػػيء ، واآلخػػ لػػمُ عِ 

أقرب مػن كػل شػيء ، وإ٪تػا قػػربو بعلمػو الذي ىو  :والظاىر أي الذي ليس فوقو شيء ، والباطن أي
 ، وىو فوؽ عرشو سبحانو وتعاىل.بالظواىر والبواطن  وإحاطتوبالسر والعلن ، 

 

                                                             

 ( عن أيب ىريرة رضي ا عنو.ٖٕٔٚرواه مسلم )ٔ 
 (.ٕٖٗ/ٕ« )األٝتاء والصفات»أخرجو البيهقي يف  ٕ



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٔٓٔ 

فما اسطاعوا أف ولو تعاىل وا١تراد بالظهور ىنا ؛ العلو ، ومنو ق :رٛتو ا ٔوقاؿ ابن أيب العز اٟتنفي
 وه.، أي يعلُ  يظهروه

؛ اٝتاف منها ألزلية الرب سبحانو وتعاىل وأبديتو ، واٝتاف لعلوه  ٕفهذه األٝتاء األربعة متقابلة
 ٖوقربو.

، فا أكرب من كل شيء ،  «الكبير»ومن أٝتاء ا تعاىل اليت تدؿ على صفة العلو أيضًا اسم 
 ٚتيع األشياء.وىذا يستلـز علوه على 

، أي الػذي تعرج إليو األشياء ،  المعارج ذيوصف ا نفسو بأنو  :صفات اهلل العلياداللة  .ٕ
، فهذا يدؿ على علوه ، ألف األشياء ال  ا١تعارجِمن ا ذي والعروج ىو الصعود ، قاؿ تعاىل 
 تعرج وتصعد إال ١تن كاف يف العلو.

فوؽ عباده فوؽ ٝتاواتو ، ومن هلل سبحانو وتعالى  تصريح بعض اآليات واألحاديث بالفوقية .ٖ
و يسجد ما يف السماوات واألرض من دابة ، وقولو  عباده فوقوىو القاىر قولو تعاىل  ذلك

 .ويفعلوف ما يؤمروففوقـهم وا١تالئكة وىم ال يستكربوف * ٮتافوف رّٔم من 

                                                             
ـ ىو اإلماـ العالمة صدر الدين ، أبو اٟتسن ، علي بن  ٔ علي بن ٤تمد ، الدمشقي ، من علماء ا١تائة الثامنة ، تأثر بشيخ اإلسال

شرح »وانتصاره على خصومو من أىل البدع ، كاف يرى التقيد بالكتاب والسنة وعدـ التعصب ١تذىب ما ، لو الكتاب ا١تعروؼ 
  االتباع.وىو عمدة يف عقيدة أىل السنة واٞتماعة ، ولو أيضا رسالة طيبة يف« العقيدة الطحاوية

تعرض رٛتو ا نة يف دينو بسبب تعليقة على أبيات فيها شرؾ ، فصرب على تلك انة وسجن وُعزر بسببها ، تويف رٛتو ا سنة 
ٜٕٚ . 

 «.شرح العقيدة الطحاوية»انظر ترٚتتو للمشايخ د. عبد ا الًتكي وشعيب األرناؤوط ، وتقع يف مقدمة ٖتقيق كتابو 
 واآلخر والظاىر والباطن.أي األوؿ  ٕ
 . ٖٚٚ، ص « شرح العقيدة الطحاوية» ٖ



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٕٔٓ 

وفوق ه اآلية أيضا أف ربنا فوؽ مالئكتو ، فأعلمنا اٞتليل عز وجل يف ىذ :قاؿ ابن خزٯتة رٛتو ا
، وأعلمنا أف مالئكتو ٮتافوف رّٔم الذي فوقهم ،  ما في السماوات وما في األرض من دابة

 ٕتزعم أف معبودىم ٖتت ا١تالئكة. ٔوا١تعطلة
زوجكن  :تقوؿ كانػت زيػنب تفخر على أزواج النيب   :وعن أنس بن مالك رضى ا عنو قاؿ

 ٖ.سبع ٝتاوات فوقمن وجنػي ا تعاىل أىاليكن ، وز 
 ٗ.فليس فوقك شيءوأنػت الظاىر  :الطويل إذا أخذ مضجعو وكاف من دعاء النيب 

قد  :لسعد بن معاذ رضي ا عنو ١تا حكم يف اليهود بأف تقتل مقاتِلتهم وُتسىب ذراريهم وقاؿ 
 ٘.فوق سبع سماواتحكمت فيهم ْتكم ا تعاىل من 

ٍب آلتيػنهم من بيػن أيديهم ومن خلفهم وعن أٯتاهنم وعن عباس يف قولو تعاىل  وُروي عن ابن
 ٙ.عِلم أن اهلل من فوقهممل يستطع أف يقوؿ من فوقهم ،  :قاؿ مشائلهم

                                                             
 تقدـ التعريف با١تعطلة ، وأهنا فرقة عطلت بعض صفات ا ، بنفي ما دلت عليو من معاٍف. ٔ
 . ٜٚٔص ، « التوحيد»كتاب  ٕ 
 (.ٖٕٖٔ( ، والًتمذي )ٕٓٗٚرواه البخاري )ٖ 
 تقدـ ٗتر٬تو.ٗ 
« ا١تطالػػػب العاليػػػة»( ، وىػػػذا السػػياؽ للحػػػارث كمػػا يف ٛٙٚٔ( ومسػػػلم )ٖٖٗٓىػػػا البخػػاري )أصػػل القصػػػة يف الصػػحيحُت ، روا ٘

   :(ٔٓٗ/ٚٔ)الرياض ، ٖتقيق خالد بن عبد الرٛتٰػن البكر(  –)الناشر: دار العاصمة 
حكػم  :حدثنا ٤تمد بن عمػر ، حػدثنا ٤تمػد بػن صػان ، عػن سػعد بػن إبػراىيم ، عػن عػامر بػن سػعد ، عػن أبيػو رضػي ا عنػو قػاؿ

قػد حكمػػت فػيهم ْتكػػم ا تعػاىل مػػن فػوؽ سػػبع  : سػعد بػن معػػاذ يومئػذ أف يقتػػل مػن جػػرت عليػو ا١توسػػى ، فقػاؿ رسػػوؿ ا 
 ٝتاوات.

 (.ٔٙٙ، برقم )« شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة واٞتماعة»رواه الاللكائي يف  ٙ



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٖٔٓ 

ىذه امرأة ٝتع ا  :وي عن عمر رضي ا عنو أنو قاؿ يف حق خولة بنت ثعلبة رضي ا عنهاورُ 
 ٔىذه خولة بنت ثعلبة.،  من فوق سبع سماواتشكواىا 

أف  في السماءءأمنػتم من  ، كما يف قولو تعاىل  بعض اآليات بأن اهلل في السماءداللة  .ٗ
أف يرسل عليكم حاصًبا فستعلموف   في السماءٮتسف بكم األرض فإذا ىي ٘تور * أـ أمنػتم من 

 .كيف نذير
بن ٛتيد وابن ا١تنذر عن ٣تاىد  أخرج الفريايب وعبد :السيوطي رٛتو اجالؿ الدين قاؿ اٟتافظ 

 ٕا تعاىل. :قاؿ أأمنتم من يف السماءرضي ا عنو يف قولو 
 :يف تفسَت قولو تعاىل ﴿أأمنتم من يف السماء﴾رٛتو ا  ٖالطربيجرير  إماـ ا١تفسرين ٤تمد بنوقاؿ 

 ٗوىو ا.
السماء ، ألف حروؼ اٞتر قد  أي على يف السماء :و٦تا يػنبغي التػنبيو عليو ىو أف معٌت قولو

يف لغة العرب ، فمن ذلك قولو تعاىل عن « على»ٔتعٌت « يف»، فتأٌب  ٘يػِحل بعضها مكاف بعض
قل سَتوا يف أي على جذوع النخل ، وكذلك قولو تعاىل  وألصلبنكم يف جذوع النخلفرعوف 
 ي على السماء. أي على األرض ، فعلى ىذا فيكوف معٌت أف ا يف السماء ؛ أ األرض

                                                             
« الػرد علػى اٞتهميػة»ؿ تفسػَت سػورة آّادلػة ، والػدارمي يف ( ، وابػن أيب حػاًب يف أو ٕٕٖ/ٕ« )األٝتػاء والصػفات»رواه البيهقػي يف  ٔ

، واألثر ضعيف اإلسناد بسبب االنقطػاع بػُت أيب يزيػد وعمػر ، كمػا قالػو الػذىيب  ٛٚ-ٚٚص « العلو»، وعنو الذىيب يف  ٖ٘ص 
 «.األٝتاء والصفات»يف ا١ترجع نفسو ، وكذا اٟتاشدي يف حاشيتو على كتاب 

 ، باختصار. ٚٔ سورة تبارؾ ، يية ، تفسَت« الدر ا١تنثور» ٕ
،  ٖٓٔىو العامل آّتهػد اػدث الفقيػو ا١تقػرىء ا١تفسػر ، عالمػة وقتػو ، ٤تمػد بػن جريػر بػن يزيػد ، أبػو جػػعفر الطػربي ، مػات سػنة  ٖ

 (.ٕٜٔ-ٜٔٔ/ٗ« )وفيات األعياف»( ، و ٕٚٙ/ٗٔ« )السَت»انظر ترٚتتو يف 
 . ٚٔ، يية ، تفسَت سورة تبارؾ « تفسَت ابن جرير» ٗ
 بَتوت ػ -دار الفكر  :، الناشر ٘ٔٙ – ٗٔٙ :، ص« مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب»ذكر ذلك ابن ىشاـ يف  ٘



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٔٓٗ 

؛ أي فوؽ السػماء على  من يف السماءومعٌت قولو يف ىذه األخبار  :قاؿ البيهقي رٛتو ا
 ٔالعرش ، كما نطق بو الكتاب والسنة.

 
يف شرحو لرسالة ابن أيب زيد القَتواين رٛتهما ا عند قولو  ٕوقاؿ أبو بكر ٤تمد بن موىب ا١تالكي

  :ءأمنتم من يف السماءتعاىل 
يريد فوقها ، وىو قوؿ مالك ٦تا فَػهم عن ٚتاعة ٦تن أدرؾ  :قاؿ أىل التأويل ، العا١توف بلغة العرب

من التابعُت ، ٦تا فهموه عن الصحابة رضي ا عنهم ، ٦تا فهموه عن النيب صػلى ا عليو ويلو 
 ٖوعليها. افوقه :وسلم ، أف ا يف السماء ٔتعٌت

وى ذلك عنو أبو كما رَ   –إماـ العربية  -، ونفطويو  ٗ«ألٝتاء والصفاتا»وكذا قالو البيهقي يف 
 .٘«مشكل اآليات»اٟتسن الطربي يف كتابو 

 :عثيمُت رٛتو ابن العالمة ٤تمد بن صان الشيخ وقاؿ 
ى األرض ، ٍُبَّ اْنظُػػػُروا َكْيػػػَف َكػػػاَف َعاقِبَػػػُة اْلُمَكػػػذِّْبَُت﴾ ، يعػػػٍت علػػػ األرضقولػػػو تعػػػاىل ﴿قُػػػْل ِسػػػَتُوا يف 

 ٙوليس معناىا أف اإلنساف ٭تفر خنادؽ يف األرض ٯتشي فيها. انتهى.
 :وقاؿ الشيخ عبد الرزاؽ بن عبد اسن العباد البدر حفظو ا

                                                             

 (.ٖٖٓ/ٕ« )األٝتاء والصفات»كتاب  ٔ 
ويف ، تػ ٕٗٙص « العلػو»ابػن أيب زيػد القػَتواين ، انظػر كالمػو يف  وىو العالمة أيب بكر ٤تمد بن موىب ا١تالكي ، شرح رسالة شيخ ٕ

 (.ٗٔٔ/ٜ« )تاريخ اإلسالـ»ىجري. انظر ترٚتتو يف  ٙٓٗسنة 
 . ٕٗٙ، ص « العلو»حكاه عنو الذىيب يف  ٖ
ٗ (ٕ/ٖٕٗ.) 
 . ٕٖٔللذىيب ، ص « العرش»نقال من كتاب  ٘
 القاىرة. –دار ا١تستقبل  :، الناشر ٜٛ، ص « شرح عقيدة أىل السنة واٞتماعة» ٙ



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٔٓ٘ 

 )ارٛتوا من يف األرض( أي على األرض.
 :ال تستعمل )يف( إال على الظرفية ، فاٞتواب :فإف قيل

ارٛتوا الديداف واٟتشرات ا١توجودة داخل األرض ،  :سيكوف -على ىذا الفهم  -أف معٌت اٟتديث 
)يف األرض( وىؤالء  :قاؿ أما الناس الذين ٯتشوف فوؽ األرض فال يشملهم اٟتديث ، ألف النيب 

 فوؽ األرض!!
)ارٛتوا من يف األرض( أي على األرض ، فػػػػػ )يف( ىنا  واٟتق الذي يظهر لكل متأمل أف قولو 

يرٛتكم من يف السماء( أي من على السماء ، فإذا قابلت أوؿ اٟتديث ، وقولو ) ٔتعٌت )على(
 ٔويخره اتضح لك ا١تعٌت. انتهى كالمو.

ىو الذي أنػزؿ من كقولو تعاىل ،  أف يكوف ا١تقصود بلفظ السماء ؛ العلو عامة وٯتكن  :قلت
علـو أف ا١تاء يػنػزؿ ألنو من ا١ت، وليس ا١تقصود من السماء ذاهتا ، أي من جهة العلو  السماء ماءاً 

 من السحاب الذي ىو دوف السماء ، فيكوف ا١تقصود بالسماء جهة العلو. 
ءأمنتم من على  :وكل ما عال فهو ٝتاء ، والعرش أعلى السماوات ، فمعٌت اآلية :قاؿ البيهقي

 ٕالعرش ، كما صرح بو يف سائر اآليات.
 شيء واحد ، وىو أف ا يف العلو.وكال ا١تعنػيػيػن يدؿ على  :قاؿ مقيده عفا ا عنو

 
، ألف ا١تقاـ مقاـ إظهار  يف السماءويف اآلية لفتة لطيفة ، وىي أف ا كنَّػى عن نفسو فقاؿ 

  ٔعظمتو وىيمنتو وسيطرتو وُقدرتو على من ٖتتو ، ألف العايل لو سلطة على من ٖتتو.

                                                             
 الكويت ، بتصرؼ يسَت. –دار غراس  :، الناشر ٘ٛ - ٗٛ :، ص« عبد الغٍت ا١تقدسيتذكرة ا١تؤتسي شرح عقيدة اٟتافظ » ٔ

 )ىذه الفائدة مل أرىا مكتوبة ، وإ٪تا ٝتعتها من الشيخ األلباين رٛتو ا(. :علق الشيخ عبد الرزاؽ يف اٟتاشية فقاؿ
 . ٙٔٔ، ص « االعتقاد وا٢تداية إىل سبيل الرشاد»كتاب  ٕ 



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٔٓٙ 

،  في السماءأمنونػي وأنا أميػن من أال ت :قاؿ وعن أيب سعيد رضي ا عنو ، أف رسوؿ ا 
 ٕيأتيػنػي خرب السماء صباحا ومساًء؟

الراٛتوف يرٛتهم  :قاؿ وعن عبد ا بن عمرو بن العاص رضي ا عنهما ، أف رسوؿ ا 
 ٖ.في السماءالرٛتٰػن ، ارٛتوا من يف األرض يرٛتكم من 

لذي نفسي بيده ؛ ما من رجل يدعو وا : قاؿ رسوؿ ا  :وعن أيب ىريرة رضى ا عنو قاؿ
 ٗساخطاً عليها حىت يرضى عنها. في السماءكاف الذي   امرأتو إىل فراشها فتأىب عليو إالَّ 

إف ا١تيت ٖتضره ا١تالئكة ، فإذا كاف الرجل الصان  :قاؿ  وعن أيب ىريرة رضي ا عنو عن النيب
 ٘فُيستفتح إلى السماء... ٍب يُعرج ّٔا  بأخرجي أيتها النفس الطيبة كانػت يف اٞتسد الطي :قالوا

 من ىذا؟  :٢تا فيقاؿ
 فالف. :فيقاؿ
دخلي ٛتيدة ، وأبشري بروح ور٭تاف لطيبة ، كانػت يف اٞتسد الطيب ، امرحبا بالنفس ا :فيقاؿ

…  السماء التي فيها اهلل عز وجلفال يػزاؿ يقاؿ ٢تا حىت يػنػتهى ّٔا إىل  :ورب غَت غضباف ، قاؿ
 ٙاٟتديث.

؛ ضربت ا١تالئكة  في السماءإذا قضى ا األمر  :قاؿ وعن أيب ىريرة رضي ا عنو عن النيب 
 ٕ.ٔبأجنحتها ُخْضعانا لقولو ، كالسلسلة على صفواف

                                                                                                                                                                       
 (.ٜٖٙ/ ٔ« )شرح الواسطية»رٛتو ا يف قالو ابن عثيمُت  ٔ
 (.ٗٙٓٔ( ، ومسلم )ٖٔ٘ٗرواه البخاري )ٕ 
 (.ٕٕٜ« )الصحيحة»( وصححو ، وصححو األلباين يف ٕٜٗٔ( ، والًتمذي )ٜٔٗٗأخرجو أبو داود )ٖ 
 ( واللفظ لو.ٖٙٗٔ( ، ومسلم )ٖٕٖٚرواه البخاري )ٗ 
 أي يُطلب أف يفتح ٢تا باب يف السماء لتدخل منو. ٘
 ( وصححو األلباين.ٕٕٙٗإسناده صحيح ، ورواه ابن ماجو ) :( واللفظ لو ، وقاؿ العالمة أٛتد شاكرٖٗٙ/ٕرواه أٛتد )ٙ 



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٔٓٚ 

١تا كلم ا موسى ؛ كاف النداء  :عن ابن عباس تعليقا« خلق أفعاؿ العباد»وروى البخاري يف كتابو 
 ٖ.لسماءوكان اهلل في ايف السماء ، 

كانػت يل جارية ترعى غنما يل قِبل ُأُحد   :قاؿرضي ا عنو وعن معاوية بن اٟتكم السلمي 
لعت ذات يـو فإذا الذيب قد ذىب بشاة من غنمها ، وأنا رجل من بنػي يدـ ، فاطَّ  ٗػػػةانِػيَّ والػَجوَّ 

يا  :م ذلك علي ، قلتفعظَّ  ، فأتيت رسوؿ ا  ٙةً ػػػ، لكنػي صككتها صكَّ  ٘يَسُف كما يأسفوف
 رسوؿ ا أفال أعتقها؟ 

 ائتػنػي ّٔا. :قاؿ
 أيػن ا؟  :فأتيتو ّٔا ، فقاؿ ٢تا

 . في السماء :قالت
 من أنا؟  :قاؿ

 أنػت رسوؿ ا. :قالت

                                                                                                                                                                       
أي أف صػوت ملػػك الػوحي إذا تكلػػم بػػالوحي كصػوت سلسػػلة اٟتديػد إذا سػػُحبت علػػى صػفواف ، والصػػفواف ىػو اٟتجػػر األملػػس ،  ٔ

إىل ا تعػاىل ، فيكػوف ا١تػراد تشػبيو صػوت ا إذا أوحػى إىل ا١تلػك بالصػوت الػذي  وٯتكن أف يكوف الضمَت يف كلمة )لقولػو( عائػدا
 وا أعلم.كما يشاء سبحانو ، ُٖتِدثُو السلسلة إذا ُسِحبت على صفواف ،  

 ( للشيخ صان بن فوزاف الفوزاف حفظو ا.ٕٕٕ/ٔ« )إعانة ا١تستفيد بشرح كتاب التوحيد»انظر 
 (.ٜٗٔ( وابن ماجو )ٖٕٕٖوالًتمذي )( ٔٓٚٗرواه البخاري ) ٕ
 . ٛٔ، ص « خلق أفعاؿ العباد» ٖ
 ِجهة ُأُحد والػجوانػية ، واٞتوانػية موضع مشاؿ ا١تديػنة. :أي ٗ
 أي أغضب كما يغضبوف. ٘
 .لطمةً  هاأي لطمتُ  ٙ



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٔٓٛ 

 ٔأعتقها فإهنا مؤمنة. :قاؿ
يف العتق أـ ال ،  ئةً جزِ ػػأراد أف ٯتتحن إٯتاف ىذه اٞتارية حىت يتبيػن لو ما إذا كانػت مُ  فالرسوؿ 

ألنو ال ٬تزئ يف العتق إال رقبة مؤمنة ، فاكتفى بسؤاليػن ليمتحن بو إٯتاهنا ، فلما أجابت ٔتا يوافق 
 ، ولو أهنا مل تشهد للرسوؿ  ٕاإلجابةجوأّا وشهد ٢تا باإلٯتاف ٔتقتضى تلك  اٟتق ؛ رضي 

، بل لعلَّمها الصواب و١تا أقرىا على ا٠تطأ ، بالرسالة ، و بالعلو فوؽ السماء ١تا شهد ٢تا باإلٯتاف 
على ا٠تطأ ، فهذا غَت  ألنو ال ٬توز للجارية أف تصف رّٔا بوصف ليس لو ٍب يقرىا الرسوؿ 

 . جائز يف حقو 
أف ُمنػزَّه اٞتواب عن ذلك ، وىو  وِٝتعَ ه أف يسأؿ سؤاال فاسدا ، ُمنػزَّ  ٖوىو :قاؿ ابن تيمية رٛتو ا

 ٗجواب فاسد ، و١تا ُسئل عن ذلك أجاب ، فكاف سائال بو تارة ، و٣تيبا عنو أخرى.على  رَّ قِ يُ 
ىذا دليل على أف  ففي حديث رسوؿ ا  :رٛتو ا ٘الدارميعثمان بن سعيد اإلماـ وقاؿ 
إذا مل يعلم أف ا عز وجل يف السماء دوف األرض فليس ٔتؤمن ، ولو كاف عبدا فُأعتق مل  الرجل

                                                             
ا ٬تػوز مػن العتػق يف الرقػاب مػ»، بػاب « العتق والػوالء»يف  ومالك( ، ٕٚٔٔ( ، والنسائي )ٖٜٓ( ، وأبو داود )ٖٚ٘رواه مسلم ) ٔ

( ، كتػاب الرسػػالة ، بػاب بيػػاف فػرض ا تعػػاىل يف كتابػو اتبػػاع ٖٖ/ٔ« )األـ»يف  والشــافعي( ، ٚٗٗ/٘) وأحمـد( ، ٛ« )الواجبػة
« سػػننو»( ، والػدارمي يف ٛٗٗ/ٖٔ« )الكبػػَت»( ، والطػرباين يف ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٕ« )األٝتػاء والصػػفات»، والبيهقػػي يف  سػنة نبيػو 

( ، والطيالسػػػػػػي يف ٖٖٛ/ٔ« )صػػػػػحيحو»( ، وابػػػػػن حبػػػػػػاف يف ٕ٘٘/ٕٔ« )شػػػػػرح مشػػػػػػكل اآلثػػػػػار»والطحػػػػػاوي يف  ( ،ٖٕٛٗ)
 (.ٖٔٛٙٔ« )مصنفو»( ، وعبد الرزاؽ يف ٖٖٖٖٓ« )مصنفو»( ، وابن أيب شيبة يف ٕٔٓٔ« )مسنده»

ْتيػث ، ٔتجػرد ذلػك اإلقػرار ر مؤمنػا كػامال  بالعلو صا٢تا باإلٯتاف أف من شِهد  من شهادة النيب فال يُفهم أي اإلٯتاف الظاىر ،  ٕ
 (.ٙٗٗ/ٚ« )٣تموع الفتاوى»، وانظر اليت ٘تس عصاة ا١تؤمنُت  أنو ال ٘تسو النار

 . أي النيب  ٖ
 (.ٖ٘ٔ/ٖ« )درء تعارض العقل والنقل» ٗ
 ، صنف كتابا يف الرد على التميمي الدارمي السجستاين، عثماف بن سعيد ىو اإلماـ العالمة اٟتافظ الناقد ادث ، أبو سعيد  ٘

 (.ٜٖٔ/ٖٔ« )السَت»، انظر ترٚتتو يف  ٕٓٛبشر ا١تريسي ، ويخر يف الرد على اٞتهمية ، تويف سنة 



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٜٔٓ 

جعل أَمارة إٯتاهنا  رقبة مؤمنة ، إذ ال يعلم أف ا يف السماء ، أال ترى أف رسوؿ ا ٬ُتِز يف 
 معرفتها أف ا يف السماء؟

 ٕقو٢تا ، ألنكر عليها رسوؿ ا  ٔولو كاف األمر على ما يدعي ىؤالء الزائغة :ٍب قاؿ رٛتو ا
د ٢تا باإلٯتاف بذلك ، ولو كاف يف وشه وعلَّمها ، ولكنها عِلمت بو ، فصدقها رسوؿ ا 

 األرض كما ىو يف السماء مل يتم إٯتاهنا حىت تعرفو يف األرض كما عرفتو يف السماء.
فا تبارؾ وتعاىل فوؽ عرشو فوؽ ٝتاواتو ، بائن من خلقو ، فمن مل يعرفو بذلك مل يعرؼ إلٰػهو 

 ٖ، ال يَػبعد عنو شيء. الذي يعبد ، وِعلمو من فوؽ العرش بأقصى خلقو وأدناىم واحد
)أين ا؟( ؛ فعلى ذلك ٚتاعة أىل  :وأما قولو يف ىذا اٟتديث للجارية :وقاؿ ابن عبد الرب رٛتو ا

السنة ، وىم أىل اٟتديث ورواتو ا١تتفقهوف فيو وسائر نقلتو ، كلهم يقولوف ما قاؿ ا تعاىل يف  
وجل يف السماء ، وعلمو يف كل مكاف ، وىو ، وأف ا عز  الرٛتػٰن على العرش استوىكتابو 

،  أأمنتم من يف السماء أف ٮتسف بكم األرض فإذا ىي ٘تورظاىر القريف يف قولو عز وجل 
 ومثل ىذا كثَت يف القريف ، وليس يف اٟتديث معٌت ُيشكل غَت ما وصفنا.

وأوجههم ٨تو السماء  ومل يزؿ ا١تسلموف إذا د٫تهم أمر يقلقهم فزِعوا إىل رّٔم ، فرفعوا أيديهم
 يدعونو ، و٥تالفونا ينسبونا يف ذلك إىل التشبيو ، وا ا١تستعاف.

 ٗومن قاؿ ٔتا نطق بو القريف فال عيب عليو عند ذوي األلباب.

                                                             
 يقصد بذلك الذيػن يػنكروف علو الرب عز وجل. ٔ
 أي قو٢تا إف ا يف السماء. ٕ
 . ٚٗ – ٙٗص « الرد على اٞتهمية»ٖ 
 كتاب العتق والوالء.  ( ،ٖٖٚ/ٚ« )االستذكار»باختصار من  ٗ



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٔٔٓ 

شهادة أف ا يف السماء  -و١تا احتج الشافعي ّٔذا اٟتديث على أف ٣تموع ىاتُت الشهادتُت 
اإلٯتاف ؛ عقَّب شيخ اإلسالـ الصابوين رٛتو ا على ىذا  ىو –وشهادة أف ٤تمدا رسوؿ ا 

 :فقاؿ
وإ٪تا احتج الشافعي رٛتة ا عليو على ا١تخالفُت يف قو٢تم ّتواز اعتاؽ الرقبة الكافرة يف الكفارة ّٔذا 
ا٠ترب العتقاده أف ا سبحانو فوؽ خلقو ، وفوؽ سبع ٝتاواتو على عرشو ، كما ىو ُمعتقد 

ل السنة واٞتماعة ، سلفهم وخلفهم ، إذ كاف رٛتو ا ال يروي خربا صحيحا ال يقوؿ ا١تسلمُت أى
 ٔبو.

  :تنبيو
 !إنو ال ينبغي أف يسأؿ أحد ىذا السؤاؿ :فقالوا أين ا؟ :سؤاؿاستنكر أقواـ 

، واٟتديث رواه ٚتع  واٞتواب أف ىذا االستنكار مستنكر ، فالذي سأؿ ىذا السؤاؿ ىو النيب 
، كما رواه أئمة ا١تذاىب أٛتد ومالك والشافعي ، ولو مل يكن اللفظ على ظاىره  ٕثُتدّْ من ا

  :لبينػوا ذلك بعد روايتهم للحديث ، و٢تذا قاؿ اٟتافظ عبد الغٍت ا١تقدسي
)أين ا( ،  :إنو ال ٬توز أف يقاؿ :عقال ، وأضل سبيال ٦تن يقوؿ ، وأسخفُ  هالً جَ  لُ جهَ ن أَ مَ وَ 

 ٗأين ا؟ :بقولو ٖحب الشريعةبعد تصريح صا

،  ٔب ، وىو من قدماء األشاعرةعن أيب ٤تمد عبد ا بن سعيد بن ُكالَّ رٛتو ا ونقل ابن تيمػية 
 :قولو

                                                             
 . ٖٔ، فقرة « عقيدة السلف أصحاب اٟتديث» ٔ
 . ٜٛ، ص « االقتصاد يف االعتقاد» ٕ
 انظر ٗتريج اٟتديث. ٖ
 . ٜٛ، ص « االقتصاد يف االعتقاد» ٗ



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٔٔٔ 

ٕ ٬ُتيز )األين( –وىو صفوة ا من خلقو ، وخَتتو من بريتو ، وأعلمهم ٚتيعا  - ورسوؿ ا 

ماء ، وشهد لو باإلٯتاف عند ذلك ، وجهم بن صفواف إنو يف الس :ويقولو ، ويستصوب قوؿ القائل
 وأصحابو ال ٬تيزوف )األين( و٭ُترّْموف القوؿ بو. 

)ال تقويل  :أحق باإلنكار لو ، وكاف ينبغي أف يقوؿ ٢تا ولو كاف خطًأ ؛ كاف رسوؿ ا  :قاؿ
 كل مكاف ، إنو يف :ذلك ، فُتو٫تي أنو عز وجل ٤تدود ، وأنو يف مكاف دوف مكاف ، ولكن قويل

مع علمو ٔتا فيو ، وأنو أصوب  رسوؿ ا  ٖألنو ىو الصواب دوف ما قلت( ، كال ، فلقد أجازه
، ومن أجلو شهد ٢تا باإلٯتاف حُت قالتو ، وكيف  بل األمر الذي يجب بو اإليمان لقائلواإلٯتاف ، 

 ٗيكوف اٟتق يف خالؼ ذلك ، والكتاب ناطق بو وشاىد لو؟
  :معلقا على حديث اٞتاريةو ا رٛتوقاؿ الذىيب 

 أين ا؟ :إحدا٫تا شرعية قوؿ ا١تسلم :ففي ا٠ترب مسألتاف

                                                                                                                                                                       
ـ ا١تػأموف ، وإليػػو ب ىػو رأس ا١تتكلمػُت بالبصػرة ، أي الػذين دخلػوا يف علػم الكػالـ واٞتػدؿ يف العقيػدة ، وكػاف ذلػك يف أيػاابػن ُكػالَّ  ٔ

أحػدث القػوؿ بػأف القػريف كػالـ قػائم بػذات الػرب ، بػال قػدرة وال مشػيئة ، فهػذا مل  :نسبت طائفة الُكالبية ، قاؿ الذىيب يف ترٚتتو
يكن يتصوره عاقل وال خطر بباؿ اٞتمهور ، حىت أحدث القوؿ بو ابن كالب ، وقد صنف كتبا كثَتة يف التوحيد والصفات ، وبُت 

لة عقلية على فساد قوؿ اٞتهمية ، وبُت أف علو ا تعاىل على عرشو ومباينتو ٠تلقو معلـو بالفطرة واألدلػة العقليػة ، كمػا دؿ فيها أد
 (.ٜٔٛ/٘« )تاريخ اإلسالـ»على ذلك الكتاب والسنة. انتهى من 

ف ا١تعتزلػة ويوافقػاف أىػل السػنة يف ٣تمػل كانا ٮتالفا  :( يف ابن كالب وأيب اٟتسن األشعرئٕٕ/ٔ« )االستقامة»وقاؿ ابن تيمية يف 
أصوؿ السنة ، ولكػن لتقصػَت٫تا يف علػم السػنة وتسػليمهما للمعتزلػة أصػوالً فاسػدة ؛ صػار يف مواضػع مػن قوليهمػا مواضػع فيهػا مػن 

 قوؿ ا١تعتزلة ما خالفا بو السنة ، وإف كانا مل يوافقا ا١تعتزلة مطلقا. انتهى.
   (.ٗٚٔ/ٔٔ« )سَت أعالـ النبالء»و « تاريخ اإلسالـ»ىػ ، انظر ترٚتتو يف  ٕٓٗ – ٖٕٔتويف ابن كالب ما بُت 

 أين ا. :أي سؤاؿ ٕ
 يف السماء. :أي قوؿ اٞتارية ٖ
 (.ٜٗٔ - ٖٜٔ/ٙ« )درء تعارض العقل والنقل»( ، وانظر ٜٖٔ/٘« )٣تموع الفتاوى» ٗ



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٕٔٔ 

 يف السماء. :ٔقوؿ ا١تسؤوؿ :وثانيهما
 

 ٕ. فمن أنكر ىاتُت ا١تسألتُت فإ٪تا ينكر على ا١تصطفى 
 ٖ)أين ا( فهو حق ، وذكر حديث اٞتارية. :أما قوؿ اإلنساف :وقاؿ أيضا

 :رٛتو ا ٗخليل ىراس وقاؿ د. ٤تمد
ىذا اٟتديث يتألق نصاعة ووضوحا ، وىو صاعقة على رؤوس أىل التعطيل ، فهذا رجل أخطأ يف 

حىت ٯتتحن إٯتاهنا ،  حق جاريتو بضرّٔا ، فأراد أف ُيكفر عن خطيئتو بعتقها ، فاستمهلو الرسوؿ 
أجابت بأنو يف السماء رضي جوأّا )أين ا( ، و١تا  :فكاف السؤاؿ الذي اختاره ٢تذا االمتحاف ىو

 ٘أين ا؟ ٟتكم عليك بالكفراف. :د ٢تا باإلٯتاف ، ولو أنك قلت ١تعطلوشهِ 

                                                             
 أي شرعية قوؿ ا١تسؤوؿ. ٔ
 . ٕٛص « العلو» ٕ
 . ٕ٘ٔ، ص « العلو» ٖ
ـ ، عمػػل رئيسػػا لشػػعبة العقيػػدة يف قسػػم الدراسػػات العليػػا  ٜٙٔٔىػػو العالمػػة السػػلفي ، ٤تمػػد خليػػل ىػػراس ، مصػػري ، ولػػد عػػاـ  ٗ

ّتامعػػة أـ القػػرى ، ٍب عػػاد إىل مصػػر وشػػغل منصػػب نائػػب الػػرئيس العػػاـ ٞتماعػػة أنصػػار السػػنة امديػػة ، ٍب رئيسػػا ٢تػػا ، لػػو عػػدة 
شػرح »البػن خزٯتػة ، و « كتػاب التوحيػد»لشيخ اإلسالـ ابػن تيميػة ، وٖتقيػق « ة الواسطيةشرح العقيد»مؤلفات وٖتقيقات ، منها 

ـ عػػػن سػػتُت عامػػا ، قضػػػاىا يف الػػدعوة والتعلػػيم والػػػذب عػػن العقيػػػدة  ٜ٘ٚٔيف ٣تلػػدين ، تػػويف رٛتػػػو ا عػػاـ « نونيػػة ابػػن القػػػيم
 اإلسالمية.

 السعودية. -دار ا٢تجرة  :لعلوي بن عبد القادر السقاؼ ، الناشر، « العقيدة الواسطية»باختصار من مقدمة ٖتقيق كتابو شرح 
 بَتوت. -دار الكتب العلمية  :، الناشر ٕٔٔالبن خزٯتة ، ص « التوحيد»حاشيتو على كتاب  ٘



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٖٔٔ 

وقد حصل ىذا االمتحاف النبوي للناس يف قصص أخرى ؛ فعن أيب ىريرة رضي ا عنو أف ٤تمد 
إف أمي جعلت عليها يا رسوؿ ا ،  :فقاؿ سوداء عتماء إىل رسوؿ ا  ٔبن الشريد جاء ٓتادـ

 يا رسوؿ ا ، ىل ٕتزي أف أعتق ىذه؟  :عتق رقبة مؤمنة ، فقاؿ
 أين ربك؟  :للخادـ فقاؿ رسوؿ ا 

 يف السماء.  :فرفعت برأسها ، فقالت
 من أنا؟ :فقاؿ
 أنت رسوؿ ا.  :قالت
 ٕأعتقها فإهنا مؤمنة. :فقاؿ

ه رجل فقاؿ على أمو رقبة وقد ماتت ، وأتاه أنو أتا عن النيب رضي ا عنهما وعن ابن عباس 
 من أنا؟  :ّتارية أعجمية فقاؿ ٢تا

 رسوؿ ا.  :قالت
 فأين ا؟ فأشارت إىل السماء. :قاؿ

 عتقها ، فإهنا مؤمنة.أ :فقاؿ
اؿ بإسناد صحيح عن أيب سعيد البقاؿ عن عكرمة عن ابن أخرجو العسَّ  :قاؿ الذىيب رٛتو ا

 ٖعباس.

                                                             

 )خادـ( تطلق على الذكر وعلى األنثى. كلمة ٔ 
 حسن صحيح. :لو ، وقاؿ األلباين ( ، واللفظٕٕٔ)ص « التوحيد»( ، وابن خزٯتة يف كتاب ٕٖٗٛرواه أبو داود ) ٕ
 ىذا ٤تفوظ عن أيب معاوية ، لكن شيخو قد ُضعّْف. :، ٍب قاؿ ٙٔص « العلو»، وذكره الذىيب يف  ٛٔ، ص « كتاب العرش» ٖ

 . ٗ٘ – ٖ٘، ص « األربعُت يف دالئل التوحيد»ىػ( يف  ٔٛٗورواه أبو إٝتاعيل ا٢تروي )



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٔٔٗ 

يا رسوؿ  :ّتارية لو ، فقاؿ جاء حاطػب إىل رسوؿ ا  :بن عبد الرٛتػٰن بن حاطبوقاؿ ٭تِت 
 ا ؛ إف علي رقبة ، فهل ٕتزىء ىذه عٍت؟ 

 من أنا؟  : فقاؿ رسوؿ ا 
 أنت رسوؿ ا. :قالت
 أين ربك؟  :قاؿ

 فأشارت إىل السماء. 
 فإهنا مؤمنة.أعتقها  :قاؿ

 ٔبو أٛتد اٟتافظ بإسناد صحيح عنو.أخرجو أ :قاؿ الذىيب رٛتو ا
)إف ا خاؿ عن اٞتهات الست( ، ألنو  :بطاؿ لػقوؿ من قاؿإىذا اٟتديث فيو أيضا  :تنبيو

يقتضي إبطاؿ حديث اٞتارية ا١تتقدـ وغَته من األدلة الدالة على أف ا فوؽ السػماء السابعة على 
 عرشو ، بل ىو يف جهة العلو.

تعاىل ا عن ذلك  -وصف ا بالعدـ اض  ان اٞتهات الست( يلـز منهومقولة )إف ا خاؿ ع
لو أردت أف تصف العدـ ١تا استطعت أف تصفو بأحسن  :علوا كبَتا ، فاألمر كما قاؿ أحد السلف

 من ىذا الوصف.

التصريح بأن السماء بيـن اهلل وبيـن عباده ، وأن ومن أدلة علو الرب عز وجل على السماء ؛  .٘
حدثنا رجل من الشاـ ، وكاف يتبع عبد ا بن عمرو بن  :، فعن ثابت قاؿ فوق ذلك العرش

ادعوا  :ذُِكر لنا أف ا تعاىل قاؿ ١تالئكتو :كنت معو فلقي نوفًا فقاؿ نوؼٌ   :العاص ويسمع ، قاؿ
 يل عبادي.

                                                             
 . ٛٔ، ص « كتاب العرش» ٔ



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٔٔ٘ 

 ؟ والسماوات السبع دونهم والعرش فوق ذلكيا رب ، كيف  :قالوا
 ال إلػٰو إال ا استجابوا.  إهنم إذا قالوا :قاؿ
فجلس قـو  :صالة ا١تغرب أو غَتىا قاؿ صليػنا مع رسوؿ ا  :يقوؿ لو عبد ا بن عمرو :قاؿ

فأقبل إليػنا يسرع ا١تشي كأنػي أنظر إىل رفعِػِو إزاره ليكوف  :أنا فيهم يػنتظروف الصالة األخرى قاؿ
أبشروا ، ىذاؾ ربكم أمر بباب السماء الوسطى أو قاؿ أال  :أحث لو يف ا١تشي ، فانتهى إليػنا فقاؿ

انظروا إىل عبادي ، أدَّوا حقا من حقي ، ٍب ىم  :بباب السماء فُفتح ، ففاخر بكم ا١تالئكة قاؿ
 ٔيػنتظروف أداء حق يخر يؤدونو.

ومن أدلة علو اهلل تصريحو عز وجل بفوقيتو على عرشو واستوائو عليو ، ومن المعلوم أن  .ٙ
 ق السماء السابعة.العرش فو 

  :وقد جاء ذكر استواء ا على عرشو يف سبعة مواضع من القريف الكرف وىي
الرٛتٰػن على العرش استوى

ٕ. 
ٖا الذي خلق السماوات واألرض وما بيػنهما يف ستة أياـ ٍب استوى على العرش

. 
ى العرشإف ربكم ا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أياـ ٍب استوى عل

ٗ. 
إف ربكم ا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أياـ ٍب استوى على العرش

٘. 

                                                             
( ، وكػػػذا األلبانػػػػػي يف ٚٗٗ/ٔٔ« )ا١تسػػػػند»( ، وصػػػححو ٤تققػػػو ٔٓٛ( واللفػػػظ لػػػػو ، وابػػػن ماجػػػو ٥تتصػػػػرا )ٜٚٔ/ٕرواه أٛتػػػد ) ٔ

 . ٙٛ، رقم  ٛ٘، ص « الرد على اٞتهمية»( ، وأخرجو الدارمي يف ٔٙٙ« )الصحيحة»
 . ٘ :سورة طػٰوٕ 
 . ٗ :السجدةسورة ٖ 
 . ٗ٘ :األعراؼسورة ٗ 
 . ٖ :يونسسورة ٘ 



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٔٔٙ 

ٍب استوى على العرش ا الذي رفع السماوات بغَت عمد تروهنا
ٔ. 

 الذي خلق السماوات واألرض وما بيػنهما يف ستة أياـ ٍب استوى على العرش الرٛتػٰن فاسأؿ بو
ٕخبَتا
. 

 
 السماوات واألرض يف ستة أياـ ٍب استوى على العرشىو الذي خلق

ٖ. 
ما بُت   :كما جاء التصريح بعلو ا على عرشو يف حديث عبد ا بن مسعود رضي ا عنو قاؿ

كل ٝتاء إىل أخرى مسَتة ٜتسمائة عاـ ، وما بُت السماء إىل األرض مسَتة ٜتسمائة عاـ ، وما 
ة ٜتسمائة عاـ ، وما بُت الكرسي إىل ا١تاء مسَتة ٜتسمائة بُت السماء السابعة إىل الكرسي مسَت 

 ٗ، ويعلم أعمالكم.واهلل على العرش عاـ ، والعرش على ا١تاء ، 
 ٘وىو يعلم ما أنتم عليو. :ويف رواية

 :بن عثيمُت رٛتو ا٤تمد قاؿ الشيخ 
 ا ، فيكوف ٢تااٟتديث موقوؼ على ابن مسعود ، لكنو من األشياء اليت ال ٣تاؿ للرأي فيه ىذا

 ٔ، ألف ابن مسعود مل يُعرؼ باألخذ عن اإلسرائيليات. ٙحكم الرفع
                                                             

 . ٕ :الرعدسورة ٔ 
 . ٜ٘ :الفرقافسورة ٕ 
 . ٗ :اٟتديدسورة ٖ 
، وصػححو « الواسػطية»( ، وغَت٫تػا ، وحسػنو ابػن تيميػة كمػا يف ٔ٘ٛ« )األٝتاء والصػفات»( ، والبيهقي يف ٖٛٔرواه ابن خزٯتة )ٗ 

وسػندىم  :، وقػاؿ األلبػاين ٕٗ٘ص « اجتماع اٞتيػوش»( ، وصحح سنده ابن القيم يف ٖٓٔ)ص « العلو»الذىيب كما يف ٥تتصر 
 جيد.

 (.ٜٚٛٛ« )الكبَت»( ، والطرباين يف ٜٖٔرواه ابن خزٯتة )٘ 
، وعليػو فػإف أقػواؿ  بالػدليلبػالرأي بػل  يقولػوف ذلػكألف الصػحابة ال لػو حكػم الرفػع ، يف أمػور الغيػب قوؿ الصػحايب من ا١تعلـو أف  ٙ

إلسػػرائيليات فػػإف أقوالػػو يف ىػػذا البػػاب ال يعتمػػد عليهػػا ذ باػيف ىػػذا البػػاب ، إال إذا اشػػتهر عػػن أحػػد مػػنهم األخػػرة ػػػػػالصػػحابة معتب



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٔٔٚ 

١تا قضى ا ا٠تلق كتب يف كتابو ، فهو  : قاؿ رسوؿ ا  :وعن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ
 ٕغضيب.غلبت إف رٛتيت  :عنده فوق العرش

 فصل في بيان معاني االستواء

  :اٍف وىياالستواء يف اللغة لو أربعة مع
، فإف معناىا حينئذ العلو واالرتفاع « على»بكلمة  «استوى»، وىذا إذا أُتبعت كلمة  العلو .ٔ

، أي لتعلوف عليو وتركبوف ، وقولو  لتستووا على ظهوره، ومن ىذا قولو تعاىل  ٖبإٚتاع أىل اللغة
اٞتودي اسم ، أي ارتفعت على اٞتودي وعلت عليو ، و  واستوت على اٞتوديعن سفيػنة نوح 

 جبل. 
الرٛتٰػن على العرش  :معت غَت واحد من ا١تفسريػن يقولوفػس :ٗشر بن عمر الزىرانػيقاؿ بِ 
 ٘ارتفع. :؛ على العرش استوى استوى

                                                                                                                                                                       

 :، لإلماـ زين الدين عبد الرحيم العراقي ، ٖتقيق ٤تمػد ربيػع ، الناشػر ٔٙ، ص « فتح ا١تغيث بشرح ألفية اٟتديث»انظر ،  مستقلة
 دار مؤسسة الكتب الثقافية ، لبناف.

( ، للحػػافظ السػػيوطي ، ٖتقيػػق أيب قتيبػػة نظػػر ٤تمػػد الفاريػػايب ، ٕٕٔ/ٔ« )تػػدريب الػػراوي يف شػػرح تقريػػب النػػواوي»وانظػػر أيضػػا 
 سوريا. -دار الكلم الطيب  :الناشر

ومػا قػدروا ا حػق قػدره واألرض ٚتيعػا قبضػتو ( ، باب ما جاء يف قوؿ ا تعاىل ٖٚ٘/ٕ، )« القوؿ ا١تفيد شرح كتاب التوحيد»ٔ 
 .يـو القيامة

 (.ٜٕٙٔ( والًتمذي )ٕٔ٘ٚ( ومسلم )ٜٖٗٔأخرجو البخاري ) ٕ
 . ٕٖ٘ص « ٥تتصر الصواعق»حكى اإلٚتاع ابن القيم ، انظر  ٖ
ىػػ ، انظػر ترٚتتػو  ٕٚٓاألزدي ، ثقة ، لو رواية يف اٟتديث ، ٝتع أنػس بػن مالػك ، تػويف سػنة  الزىراينىو أبو ٤تمد ، بشر بن عمر  ٗ

 «.التهذيب»يف 
 (.ٕٙٙبرقم )« سنة واٞتماعةشرح أصوؿ اعتقاد أىل ال»رواه عنو الاللكائي يف  ٘



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٔٔٛ 

 ٔارتفع. ؛ استوى إىل السماء :وقاؿ أبو العالية
 ٕعال على العرش. :استوى :وقاؿ ٣تاىد

لقد َعرضت القريف على ابن  :قواؿ ، فقد قاؿ رٛتو اوقوؿ ٣تاىد يف التفسَت من أقوى األ :قلت
 ٖضات ، أقف عند كل يية أسألو فيم أنػزلت ، وفيم كانت.عباس ثالث عرْ 

 :الرٛتػٰن على العرش استوىقولو تعاىل وقاؿ إماـ ا١تفسريػن ٤تمد بن جرير الطربي يف تفسَت 
 ٗالرٛتٰػن على عرشو ارتفع وعال.

 ٘عال عليو. :فإنو يعنػي ٍب استوى على العرش وأما قولو :وقاؿ أيضا
 وكذا قاؿ غَته من أىل التفسَت مثل ابن كثَت والقرطيب وغَت٫تا.

 «استوى»المعنى الثاني لكلمة  .2
ٍب استوى إىل السماءيف ٨تو قولو  «إىل»بكلمة « استوى»إذا أُتبعت كلمة 

فللمفسرين ىنا ،  ٙ
قاؿ ابن  :فاع ، فقد روى البيهقي عن ٭تِت بن زياد الفراء قاؿقوالف ؛ األوؿ أف معناىا العلو واالرت

 ٍٚب استوى ؛ صعد. :عباس رضي ا عنهما
 ٛوىذا اختيار ابن جرير ، بل حكى ابن القيم إٚتاع السلف على ىذا.

                                                             
 .وىو رب العرش العظيم وكاف عرشو على ا١تاءذكره البخاري معلقا يف صحيحو ، كتاب التوحيد ، باب  ٔ
 انظر ا١ترجع السابق. ٕ
   (.ٛٓٔٔرواه الدارمي يف كتاب الطهارة ، باب إتياف النساء يف أدبارىن ) ٖ
 . ٘، اآلية سورة طػٰو ، « تفسَت الطربي» ٗ
 . ٕ، سورة الرعد ، اآلية « تفسَت الطربي» ٘
 . ٜٕ :سورة البقرة ٙ
 (.ٖٓٔ/ٕ« )األٝتاء والصفات» ٚ
 . ٕٖ٘ص ، « ٥تتصر الصواعق»انظر  ٛ



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٜٔٔ 

ومنهم من قاؿ إف معناىا )َقَصَد( ، أي قصد إليها قصدا كامال ، وأيدوا ىذا ٔتا يدؿ على ىذا 
 استعماؿ )إىل( ، اليت تدؿ على الغاية ، وىذا اختيار ابن كثَت رٛتو ا.ا١تعٌت وىو 

 ٔوسواء ىذا أو ذاؾ ، فكال٫تا يدالف على علو ا تعاىل.
ْترؼ ،  « استوى»وىذا إذا مل تُػعدَّ كلمة  المعنى الثالث لكلمة استوى ىو الكمال والتمام ، .ٖ

كُمل يف قوتو وًب ، وكما يقاؿ استوى النبات ، ، أي   و١تا بلغ أشده واستوىكما يف قولو تعاىل 
 واستوى الطعاـ.

 «استوى»وىذا إذا قرنػت كلمة ،  التساوي في االرتفاعالمعنى الثالث لكلمة استوى ىو  .ٗ
 ماء وا٠تشبة ، أي تساويا يف االرتفاع.ػاستوى ال :بالواو ، كقوؿ القائل

 :«درء تعارض العقل والنقل»يف ابن تيمية رٛتو ا قاؿ 
  )استوى على كذا( لو معٌت ، وقولو )استوى إىل كذا( لو معٌت ، وقولو )استوى وكذا( لو :قوؿ القائل

معػػٌت ، وقولػػو )اسػػتوى ( بػػال حػػرؼ يتصػػل بػػو ؛ لػػو معػػٌت ، فمعانيػػو تنوعػػت بتنػػوع مػػا يتصػػل بػػو مػػن 
 ٕالت.الصّْ 

ٌت األوؿ والثاين ، وىو العلو فاٟتاصل أف االستواء ا١تذكور يف اآليات السبع ا١تتقدمة داخل يف ا١تع
 واالرتفاع.

 :فقاؿعند السلف تفسَت االستواء معاين « نونيتو»وقد ٚتع ابن القيم يف 

 

 عليها أربعٌ  فلهم عباراتٌ 
 

 افقد ُحصّْلت للفارس الطعَّ 
                                                              

 (.ٖ٘ٛ-ٖٗٛ/ٔالبن عثيمُت )« شرح الواسطية»انتهى بتصرؼ واختصار من  ٔ
ٕ (ٔ/ٕٜٚ.) 



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٕٔٓ 

 الذي ما فيو من نكراف ارتفعوكذلك  عالوقد  استقروىي 
 الذي ىو رابع صَعدَ وكذاؾ قد  
 

 صاحب الشيباينوأبو عبيدة 
 ٮتتار ىذا القوؿ يف تفسَته 

 
 أدرى من اٞتهمي بالقريف

 واألشعري يقوؿ تفسَت استوى 
 

 ْتقيقة استوىل من البهتاف
 ىو قوؿ أىل االعتزاؿ وقوؿ أتباع جهم وىو ذو بطالف 

، ومن  صعود األشياء إليو ونـزولها من عنده :ومن أدلة علو الرب عز وجل على السماء .ٚ 
 وَّ لُ يقتضي عُ  من أسفلَ  الصعودُ  كذلك، و  امن أنػز٢ت وَّ لُ يقتضي عُ من أعلى  األشياءِ  نػزوؿَ أف  ـِ ا١تعلو 

 .من حكيم ٛتيد تـنـزيلو ، قاؿ تعاىل واصفا القريف يلإ ةٌ دَ اعِ صَ  يَ ن ىِ مَ 
ومعٌت تعرج أي  يف يـو كاف مقداره ٜتسيػن ألف سنة تعرج المالئكة والروح إليووقاؿ تعاىل 

 د.تصع
 .يعرج إليويدبر األمر من السماء إىل األرض ٍب وقاؿ تعاىل 

 .وكاف ا عزيػزاً حكيما رفعو اهلل إليووما قتلوه يقيػناً * بل وقاؿ ا عن عيسى عليو السالـ 
ومطهرؾ من الذيػن كفروا إلي   ورافعكيا عيسى إنػي متوفيك وقاؿ أيضا 

ٔ. 
 .يرفعوطيب والعمل الصان الكلم ال يصعدإليو وقاؿ تعاىل 

  :ٓتمس كلمات فقاؿ قاـ فينا رسوؿ ا  :وعن أيب موسى رضي ا عنو قاؿ

                                                             
ىذا ال يستقيم ، ألف قولو )رافعك( ىنا عدي ْترؼ )إىل( الػيت تفيػد الغايػة  فإف قيل إف ا١تقصود بالرفع ىنا رفع ا١تنػزلة ؛ فاٞتواب أف ٔ

 (.ٖٚٛ/ٔالبن عثيمُت ، )« شرح العقيدة الواسطية»اٟتسية ال ا١تعنوية. انظر 



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٕٔٔ 

ل ػعمل الليل قبل عم إليو ُيرفعخفضو ، ػإف ا ال يػناـ وال يػنبغي لو أف يػناـ ، يرفع القسط وي
 ٔالنهار ، وعمل النهار قبل عمل الليل.

من تصدؽ بعدؿ ٘ترة من كسب طيب ،  : قاؿ رسوؿ ا  :وعن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ
كم ي أحػدُ ػربيها لصاحبها كما يربمينو ، ٍب يُ ػػػػػػػإىل ا إال الطيب ، فإف ا يتقبلها بييصعد وال 
 ٖ، حىت تكوف مثل اٞتبل. ٕفُػلُػوَّه

يبتغوف  ٗكة سيارة ُفُضالإف  تبارؾ وتعاىل مالئ : قاؿ رسوؿ ا  :وعن أيب ىريرة رضي ا قاؿ
ذكر قعدوا معهم ، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم ، حىت  و٣تالس الذكر ، فإذا وجدوا ٣تلسا في

فيسأ٢تم ا عز  :، قاؿ وصعدوا إلى السماءٯتلؤوا ما بيػنهم وبيػن السماء الدنػيا ، فإذا تفرقوا عرجوا 
 من أيػن جئتم؟  :-وىو أعلم ّٔم  -وجل 

، يسبحونك ويكربونك ويهللونك و٭تمدونك  عباد لك في األرضمن عند جئنا  :فيقولوف
 ٘.... ويسألونك

ة ػػػة بالليل ومالئكػػػاقبوف فيكم مالئكػػػيتع :قاؿ ي ىريرة رضي ا عنو أف رسوؿ ا ػوعن أب
 فيسألهم ربهمالذين باتوا فيكم ،  يعرجبالنهار ، و٬تتمعوف يف صالة الفجر وصالة العصر ، ٍب 

                                                             
( عػن أيب ٖٖٖ/ٕ« )األٝتػاء والصػفات»( عن أيب موسى رضي ا عنو ، ورواه البيهقػي يف ٜ٘ٔ( ، وابن ماجو )ٜٚٔرواه مسلم ) ٔ

 يرة رضي ا عنو.ىر 
 الفلو ىو الفرس الصغَت. ٕ
 (.ٗٔٓٔ( واللفظ لو ، ومسلم )ٖٓٗٚرواه البخاري ) ٖ
 أي غَت الُكتّاب. ٗ
 (.ٜٕٛٙرواه مسلم ) ٘



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٕٕٔ 

يصلوف ، وأتيناىم  متركناىم وى :)كيف تركتم عبادي( ، وىو أعلم ّٔم ، فيقولوف :وىو أعلم ّٔم
 ٔيصلوف. موى

تصعد إلى ا١تظلـو ، فإهنا  ٕاتقوا دعوات : قاؿ رسوؿ ا  :قاؿ ماوعن ابن عمر رضي ا عنه
 ٖكأهنا َشػرار.  السماء

إىل السماء السابعة ، فعن أنس رضي ا  د ومن األدلة أيضا على علو ا ؛ معراج نبيػنا ٤تم
 : إىل السماء السابعة قاؿ موسى  رج بالنيب عنو أنو ١تا عُ 

، حىت جاء سػدرة  بو فوق ذلك بما ال يعلمو إال اهلل ثم عالربّْ مل أظن أف ترفع علي أحدا ، 
حتى بلغ  ٗىبط ثم،  (ٜتسُت صالة على أمتك كل يـو وليلة) :فأوحى ا فيما أوحى... ا١تنتهى 
 يا ٤تمد ، ماذا عِهد إليك ربك؟  :، فاحتبسو موسى ، فقاؿموسى 

 ٜتسُت صالة كل يـو وليلة.  إيلَّ  دَ عهِ  :قاؿ
إىل جربيل   إف أمتك ال تستطيع ذلك ، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم ، فالتفت النيب  :قاؿ

، فقاؿ وىو  فعال بو إلى الجبار، كأنو يستشَته يف ذلك ، فأشار إليو جربيل أف نعم إف شئت 
ف عنا ، فإف أميت ال تستطيع ىذا( ، فوضع عنو عشر صلوات ، ٍب رجع إىل )يا رب خفّْ  :مكانو

 ٘حىت صارت إىل ٜتس صلوات. يزل يردده موسى إلى ربوموسى فاحتبسو ، فلم 

                                                             
 (.ٕٖٖ/ٕ« )األٝتاء والصفات»( ، والبيهقي يف ٕٖٙرواه مسلم ) ٔ
 دعوة. :ىكذا )دعوات( ، ويف حديث يخر ٕ
 (.ٔٚٛ« )السلسلة الصحيحة»أللباين يف ( ، وصححو اٜٕ/ٔرواه اٟتاكم ) ٖ
 . أي النيب  ٗ
 (.ٚٔ٘ٚرواه البخاري ) ٘



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٕٖٔ 

يل على علو الرب وبيػن ربو صعودا ونػزوال دل بيػن موسى  إىل ربو ، ٍب تردده  فعروج النيب 
 إىل السماء السابعة أي معٌت. فوؽ السماء ، ولو مل يكن ا فوؽ السماء ١تا كاف لعروج النيب 

عرج بو من الدنيا إىل السماء  ويف األخبار داللة واضحة أف النيب  :قاؿ اإلماـ ابن خزٯتة رٛتو ا
 األخبار ، فتلك األخبار كلها دالة السػابعة ، وأف ا تعاىل فرض عليو الصلوات على ما جاء يف

 ٔعلى أف ا٠تالق الباري فوؽ سبع ٝتاوات.
 :فائدة

فرع الصفات يف تقريع نفاة »يف كتابو  ٕقاؿ أبو العباس أٛتد بن ٤تمد ا١تظفري ا١تختار الرازي
 :«الصفات

يلة ا١تعراج أـ ربو ل رأىإف الصحابة رضي ا عنهم اختلفوا يف النيب صلى ا عليو ويلو وسلم ؛ ىل 
 ٖال ، واختالفهم يف الرؤية تلك الليلة اتفاؽ منهػم على أف ا على العرش.

ُعرج بو إىل السماء ، ٍب  صدؽ رٛتو ا ، فإهنم يعتقدوف أف النيب  :قاؿ مقيده عفا ا عنو
 مد ا.اختلفوا ىل رأى ربو أـ ال ، فدؿ ىذا على اعتقادىم أف ا يف السماء ، وىذا واضح ْت

 شبهة والجواب عنها

 منامية وليس صعودا حقيقيا! اإف ا١تعراج كاف رؤي :فإف قيل
  :فاٞتواب ما قالو الذىيب رٛتو ا

                                                             
 (.ٕٚٓ، )ص « كتاب التوحيد» ٔ
ىػػو اإلمػػاـ اٟتػػافظ ا١تصػػنف الثقػػة أبػػو العبػػاس أٛتػػد بػػن ا١تظفػػر بػػن ا١تختػػار الػػرازي ، حنفػػي ا١تػػذىب ، عػػامل بالتفسػػَت ، مػػن مؤلفاتػػو  ٕ

 (.ٕٚٔ/ٔ« )األعالـ»ىػ تقريبا. انظر  ٖٔٙوكال٫تا مطبوع ، مات سنة ، « حجج القريف»، و « مباحث التفسَت»
 ٔتتكلم السنة ، إماـ الصوفية يف وقتو. « اجتماع اٞتيوش»فو ابن القيم يف وصَ 

 . ٖٙٓص ، « اجتماع اٞتيوش»نقال من  ٖ



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٕٔٗ 

فلو كاف معراجو  رأيتها يف جزأين لو ،وأحاديث ا١تعراج طويلة مشهورة ، ٚتعها اٟتافظ عبد الغٍت ، 
الفكر ؛ ١تا كاف للمصطفى صلوات ا عليو  وغلبة ٔلسّْنةا١تنتهى يف عامل ا إىل سدرةِ  يُّوُ مناما ، ورُقِػ

معراجو ، ونّوه بذكره بأنو يقظة عيانا  ٕيف ذلك كبَت مزية على كثَت من صاٟتي أمتو ، و١تا قرر اٟتق
 ٖ.إذ يغشى السدرة ما يغشى * ما زاغ البصر وما طغىبقولو تعاىل 

ثوبو  فحسر رسوؿ ا  :مطٌر ، قاؿ ا أصابنا و٨تن مع رسوؿ  :وعن أنس رضي ا عنو قاؿ
 يا رسوؿ ا ، مل صنعت ىذا؟  :حىت أصابو من ا١تطر ، فقلنا

 ٗ.بربو عز وجل حديث عهد  ألنو  :قاؿ
، قط ٥تلصا « ال إلػٰو إال ا»ما قاؿ عبد  : قاؿ رسوؿ ا  :وعن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ

 ٘، ما اجتنب الكبائر. فضي إلى العرشحتى تإال فتحت لو أبواب السماء ، 
من األنصار أهنم  أخربين رجل من أصحاب النيب  :وعن عبد ا بن عباس رضي ا عنهما قاؿ

ماذا كنتم  : بنجم فاستنار ، فقاؿ ٢تم رسوؿ ا  يَ مِ ؛ رُ  بينما ىم جلوس ليلة مع رسوؿ ا 
 تقولوف يف اٞتاىلية إذا رمي ٔتثل ىذا؟ 

 ُولد الليلة رجل عظيم ، ومات رجل عظيم.  :ا ورسولو أعلم ، كنا نقوؿ :قالوا

                                                             
 النعاس. :بكسر السُت وتشديدىا ٔ
 أي ا تعاىل. ٕ
 ، باختصار يسَت. ٕٓٔص « العلو»كتاب  ٖ 
 (.ٜٛٛرواه مسلم ) ٗ
 (.ٜٖٓ٘لو )« صحيح الًتمذي»( ، وحسنو األلباين كما يف ٖٖٛ« )عمل اليـو واليلة»( ، والنسائي يف ٜٖٓ٘رواه الًتمذي ) ٘



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٕٔ٘ 

إذا فإهنا ال يرمى ّٔا ١توت أحد وال ٟتياتو ، ولكن ربنا تبارؾ وتعاىل اٝتو  : فقاؿ رسوؿ ا 
قضى أمرا سبح حملة العرش ، ثم سبح أىل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أىل 

 ماذا قال ربكم؟  :ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ىذه السماء الدنيا ،
فيستخبر بعض أىل السماوات بعضا ، حتى يبلغ الخبر ىذه  :فيخبرونهم ماذا قال ، قال

 ٔ، فتخطف اٞتن السمع... اٟتديث. السماء الدنيا
أحب عبدا نادى إف ا تبارؾ وتعاىل إذا  : قاؿ رسوؿ ا  :وعن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ

إف ا قد  :السماءإف ا قد أحب فالنا فأحبو ، فيحبو جربيل ، ٍب ينادي جربيل يف  :جربيل
 ٕ.أىل األرض، ويوضع لو القبوؿ يف  أىل السماءأحب فالنا فأحبوه ، فيحبو 

مل أرؾ تصـو من شهر  : ومن األدلة كذلك حديث أسامة بن زيد رضي ا عنو أنو قاؿ للرسوؿ 
 ن الشهور ما تصـو من شعباف! م

ترفع فيو األعمال إلى رب ذاؾ شهر يغفل الناس عنو بُت رجػب ورمضاف ، وىو شهر  :قاؿ
 ٖوأنا صائم. يرفع عملي، فأحب أف  العالمين

 فائدة
كل يية تدؿ على صعود األشياء إىل ا ، أو رفع األشياء إىل ا ، أو نزوؿ الشيء من ا ؛ فإهنا 

 ٗعلو ا عز وجل.تدؿ على 

                                                             
 (.ٕٛٔ/ٔ( ، وأٛتد )ٜٕٕٕرواه مسلم ) ٔ
 (.ٖٕٚٙ( ومسلم )٘ٛٗٚرواه البخاري ) ٕ
  رٛتو ا.( ، وصححو األلباينٖٕٚ٘( ، والنسائي )ٕٔٓ/٘رواه أٛتد ) ٖ
، ٍب قرأهتا على الشػيخ ٤تمػد بػن  يغلب على ظٍت أهنا من تقريرات الشيخ ٤تمد بن عثيمُت رٛتو اىذه فائدة قيدهتا عندي قدٯتا ،  ٗ

 علي يدـ األثيويب حفظو ا فأقرَّىا.



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٕٔٙ 

إلى السماء الدنـيا في الثلث األخير من سبحانو ومن أعظم األدلة على علو الرب ؛ نـزولو  .ٛ
تبارؾ وتعاىل كل ليلة إىل  يـنـزل ربنا : قاؿ رسوؿ ا  :فعن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿالليل ، 

ستجيب لو؟ من يسألنػي فأعطيو؟ من يدعونػي فأ :حيػن يبقى ثلث الليل اآلخر ، يقوؿ ٝتاء الدنػيا
 ٔ من يستغفرنػي فأغفر لو؟

 فنػزوؿ الرب إىل السماء الدنػيا يدؿ على أنو فوقها.
  :يف شرحو ٟتديث نػزوؿ الرب إىل السماء الدنػيا« التمهيد»قاؿ ابن عبد الرب رٛتو ا يف كتاب 

، كما قالت  في السماء على العرش ، من فوق سبع سماواتوفيو دليل على أف ا عز وجل 
)إف ا عز وجل يف كل مكاف وليس  :، وىو من حجتهم على ا١تعتزلة واٞتهمية يف قو٢تم ٕاٞتماعة

 ٖعلى العرش(.

 شبهة والجواب عنها
ثلث  فإف قيل: لو أف ا ينزؿ يف الثلث األخَت من الليل للـز من ىذا أف يكوف نازال دوما ، ألف

 الليل ال ينقطع ، بل ينتقل من مكاف إىل مكاف!
 فاٞتواب ما قالو ابن تيمية رٛتو ا:

وىذا إ٪تا قالوه لتخيلهم من نزولو ما يتخيلونو من نزوؿ أحدىم ، وىذا عُت التمثيل ، ٍب إهنم بعد 
عن ٚتعو ،  ذلك جعلوه كالواحد العاجز منهم ، الذي ال ٯتػكنو أف ٬تمع من األفعاؿ ما يعجز غَته

                                                             
( ، وأٛتػد ٖٙٙٔوابػن ماجػو ) ( ،ٖ٘ٔٔ( ، وأبػو داود )ٜٖٛٗ( ، والًتمػذي )ٛ٘ٚ( واللفظ لو ، ومسلم )٘ٗٔٔرواه البخاري ) ٔ

ينػػزؿ ا إىل السػماء  :( ، والػدارمي يف كتػاب الصػالة ، بػابٖٓ( ، ومالػك يف كتػاب القػريف ، بػاب مػا جػاء يف الػدعاء )ٕٚٙ/ٕ)
 (.ٔ٘ٗٔالدنػيا )

 أي أىل السنة واٞتماعة. ٕ
 ية.( من ط ا١تغربٜٕٔ/ٚ( ، كتاب القريف ، باب ما جاء يف الدعاء ، وىو يف )ٕٗٔ/ٙ) ٖ



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٕٔٚ 

وقد جاءت األحاديث بأنو ٭تاسب خلقو يـو القيامة كل منهم يراه ٥ُتليا بو ويناجيو ، ال يرى أنو 
: )إذا قاؿ العبد اٟتمد  رب العا١تُت( ؛ يقوؿ  لغَته ، وقد قاؿ النيب  ٔمتخليا لغَته وال ٥تاطب

)أثٌت علي عبدي( ، فكل من الناس  دين عبدي( ، وإذا قػاؿ )الرٛتٰػن الرحيم( ؛ قاؿ اا )حػمِ 
يناجيو ، وا تعاىل يقوؿ لكل منهم ذلك ، وال يشغلو شأف عن شأف ، وذلك كما قيل البن 

 عباس: كيف ٭تاسب ا تعاىل ا٠تلق يف ساعة واحدة؟
  فقاؿ: كما يرزقهم يف ساعة واحدة.

ل آّوس القدرية ، فكيف ٔتن َمػثَّل ومن َمػثَّل مفعوالتو اليت خلقها ٔتفعوالت غَته فقد وقع يف ٘تثي
 أفعالو بنفسو أو صفاتو بفعل غَته وصفتو؟

يقاؿ أيضا ٢تؤالء: أنتم تعلموف أف الشمس جسػم واحد ، وىي متحركة حركة واحدة متناسبة ال 
ٗتتلف ، ٍب إنو ّٔذه اٟتركة الواحدة تكوف طالعة على قـو ، وغاربة عن يخرين ، وقريبة من قـو ، 

من يخرين ، فيكوف عند قـو عنها ليل وعند قـو هنار ، وعند قـو شتاء وعند قـو صيف ، وبعيدة 
وعند قـو حر وعند قـو برد ، فإذا كانت حركة واحدة يكوف عنها ليل وهنار يف وقت واحد 
لطائفتُت ، وشتاء وصيف يف وقت واحد لطائفتُت ، فكيف ٯتتنع على خالق كل شيء الواحد 

 لو إىل عباده وندائو إياىم يف ثلث ليلهم وإف كاف ٥تتلفا بالنسبة إليهم؟القهار أف يكوف نزو 
وىو سبحانو ال يشغلو شأف عن شأف ، وال ٭تتاج أف ينزؿ عن ىؤالء ٍب ينزؿ على ىؤالء ، بل يف 
الوقت الواحد الذي يكوف ثلثًا عند ىؤالء وفجرًا عند ىؤالء يكوف نزولو إىل ٝتاء ىؤالء الدنيا 

سبحاف ربك رب العزة عما اء ىؤالء الدنيا ، فسبحاف ا الواحد القهار ، وصعوده عن ٝت
 ٕ.يصفوف * وسالـ على ا١ترسلُت * واٟتمد  رب العا١تُت

                                                             
 ىكذا يف ا١تطبوع )٥تاطب( ، ولعل الصواب )٥تاطبا(. ٔ
 ( ، بتصرؼ يسَت.ٜٕٕ-ٕٕٛ/ٕ« )بياف تلبيس اٞتهمية»انتهى من  ٕ



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٕٔٛ 

 شبهة والجواب عنها
إف ا١تقصود بالنػزوؿ ا١تذكور يف اٟتديث ىو نػزوؿ رٛتتو وأمره ، واحتجوا بأثر عن  :قاؿ بعضهم

وقد روى ٤تمد بن علي اٞتبلي ، وكاف من  :فقاؿ ٔ«التمهيد»د الرب يف اإلماـ مالك ، نقلو ابن عب
حدثنا مطرؼ عن مالك بن  :حدثنا جامع بن سوادة ٔتصر ، قاؿ :ثقات ا١تسلمُت بالقَتواف ، قاؿ

 يتػنػزؿ أمره. :أنس ، أنو سئل عن اٟتديث )إف ا يػنػزؿ يف الليل إىل ٝتاء الدنػيا( ، فقاؿ مالك
 انتهى.

  :اٞتواب عن ىذه الشبهة من ثالثة وجوهو  :قلت
أف ىذا األثر ضعيف ، لضعف جامع بن سوادة ، وقد اهتمو الذىيب بالوضع ، انظر ترٚتتو  :األول

 «.ا١تغٍت يف الضعفاء»، و« ميزاف االعتداؿ»يف 
فقد جاء رجػل إىل مالك ظاىرىا بدوف تأويل ،  لىأف الثابت عن مالك إمرار الصفات ع :الثاني
 ؟، فكيف استوى الرٛتٰػن على العرش استوىيا أبا عبد ا ،  :نس فقاؿبن أ

االستواء غَت ٣تهوؿ ، والكيف غَت  :، ٍب قاؿ ٕفأطرؽ مالك رأسو حىت عػالُه الرَُّحَضاء :قاؿ الراوي
 ٖ.أف يُػخرج معقوؿ ، واإلٯتاف بو واجب ، والسؤاؿ عنو بدعة ، وما أراؾ إال مبتدعا ، فأَمر بو

صل أف ا١تعروؼ عن مالك عدـ تأويل شيء من صفات الرب ، بل إمرارىا كما جاءت بال فاٟتا
 تأويل وال ٖتريف.

                                                             
   ( من ط ا١تغربية.ٖٗٔ/ٚ( ، كتاب القريف ، باب ما جاء يف الدعاء ، وىو يف )ٖٗٔ - ٖٖٔ/ٙ) ٔ
 ؽ.رَ ػػػأي العَ  ٕ
 ٝتاء ا تعاىل وصفاتو.تقدـ ٗتر٬تو يف ا١تقدمة التأصيلية لفهم أ ٖ



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٕٜٔ 

ف أمره ورٛتتو ال يزاالف يػنػزالف أبداً يف الليل والنهار ، وليس ٥تصوصا يف الثلث األخَت من أ :الثالث
 الليل وال غَته ، فبطل بذلك االستدالؿ ّٔذا األثر من اٞتػهة العقلية.

 وقد رد ابن عبد الرب ىذه الشبهة بعدما نقلها.
سَت »وللعلم فقد ُروي ىذا األثر عن حبيب بن أيب حبيب كاتب مالك ، وأورد الذىيب سنده يف 

 الكامل يف»، وفيو حبيب كاتب مالك ، اهتمو ابن عدي بالوضع كما يف  ٔ«أعالـ النبالء
 ٖ .ٕ«الضعفاء

 شبهة والجواب عنها

 فظ النػزوؿ الوارد يف أدلة العلو إىل معٌت يخر وىو الوصوؿ! ؿ بعض الناس لأوَّ 
استعماؿ لفظ النزوؿ للتعبَت عن الوصوؿ ال يُعرؼ يف اللغة العربية اليت ىي لغة القريف ،  واٞتواب أفَّ 

فال يقاؿ ١تن وصل من سفر أنو نػزؿ إليك ، وال يقاؿ ّٓيء الليل والنهار نػزوؿ الليل والنهار ، 
 .أوالذا وىػكذا ، ى

ن ا١تراد ، وىذا مل ػعيّْ أنو ال بد من قرينة ٗترج اللفظ من اٟتقيقة إىل آّاز ، وُتزيل اللبس ، وتُ  :ثانيا
٭تصل مطلقا ، )فأعلم ا٠تلق با وأنصحهم لألمة وأقدرىم على العبارة اليت ال توقع لبسا قد صرح 

 موضع واحد ما ينفي اٟتقيقة ، بل كاف بالنػزوؿ مضافا إىل الرب يف ٚتيع األحاديث ، ومل يذكر يف
 ٗيؤكدىا(.

                                                             
ٔ (ٛ/ٔٓ٘.) 
 بَتوت. –طبعة دار الفكر  ، (ٛٔٛ/ٕ) ٕ
ال دفاعػا عػن األلبػاين فحسػب ، بػل دفاعػا عػػن »يف معرفػة بطػالف ىػذا األثػر ا١تكػذوب علػى مالػػك رٛتػو ا كتػاب  لالسػتزادةوانظػر  ٖ

 وما بعدىا. ٖٖ، لعمرو بن عبد ا١تنعم سليم ، ص: « السلفية
 ، بتصرؼ يسَت. ٕ٘ٗص « ٥تتصر الصواعق»يم رٛتو ا كما يف قالو ابن الق ٗ



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٖٔٓ 

، رواه  ف نػزوؿ الرب تبارؾ وتعاىل إىل ٝتاء الدنيا قد تواترت بو األخبار عن رسوؿ ا أ :ثالثا
غو يف كل موطن ، ٦تا يدؿ على أنو كاف يُبلّْ رضي ا عنهم عنو ٙتانية عشر نفسا من الصحابة 

رف كالمو ٔتا يدؿ على إرادتو ١تعٌت ٮتالف ا١تعٌت الظاىر ، وىو و٣تمع ، ويف كل الروايات ال يق
  ٔالنزوؿ الذاٌب ، ٦تا يدؿ على إرادتو للمعٌت الظاىر.

، فقد ورد يف رفع اليديػن  ومن أدلة علو اهلل على خلقو ؛ رفع األيدي إلى العلو حين الدعاء .ٜ
 :لفارسي رضى ا عنو قاؿ، منها حديث سلماف ا يف الدعاء أكثر من مائة حديث عن النيب 

أف  إذا رفع يديو إليوإف ربكم تبارؾ وتعاىل حيػِيّّ كرف ، يستحيػي من عبده  : قاؿ رسوؿ ا 
 ٕيرد٫تا صفرا.

ُتسألوف  وأنػتم :قاؿ يف خطبتو يـو عرفة أف رسوؿ ا  ماوعن جابر بن عبد ا رضي ا عنه
 عنػي فما أنػتم قائلوف؟

 يت ونصحت.غت وأدَّ ك قد بلَّ نشهد أن :قالوا
)اللهم اشهد ، اللهم اشهد( ،  :ٖها إىل الناستُ ػػػويػنكُ  يرفعها إلى السماءبابة ، فقاؿ بإصبعو السَّ 

 ٗثالث مرات.
 لسبابتو إىل السماء دليل فعلي منو على علو ا عز وجل.  ُع الرسوؿ فْ رَ فػَ 

                                                             
 . ٖٕٗص ، « ٥تتصر الصواعق»انظر  ٔ
 ( ، ، وحسنو األلبانػي.ٖ٘ٙٛابن ماجو )، و ( ٖٙ٘٘والًتمذي )( ، ٛٛٗٔرواه أبو داود )ٕ 
 أي يشَت ّٔا إىل الناس. ٖ
يف سػػػػنة اٟتػػػػػاج  :لػػػػػدارمي يف كتػػػػاب ا١تناسػػػػك ، بػػػػػاب( ، واٖٗٚٓ( ، وابػػػػػن ماجػػػػو )ٜ٘ٓٔ( ، وأبػػػػو داود )ٕٛٔٔرواه مسػػػػلم )ٗ 

(ٜٖٔٚ.) 



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٖٔٔ 

ٞتمع ، إذ أف الذي حج معو ٨تو مئة ألف ، وليُػعلم أف الصحابة مل ٬تتمعوا اجتماعا مثل ذلك ا
والذين مات عنهم ٨تو مئة وأربعة وعشرين ألفا ، فعامة ا١تسلمُت حضروا ذلك اٞتمع وتلقوا عنو ما 

 ٔ، ومن ذلك رفع يديو إىل السماء. قالو وقرره 
 يب الن ٖ، فبينا على عهد النيب  ٕأصابت الناس َسػنةٌ  :وعن أنس بن مالك رضي ا عنو قاؿ
يا رسوؿ ا ، ىلك ا١تاؿ ، وجاع العياؿ ، فادع ا لنا ،  :ٮتطب يف يـو ٚتعة ؛ قاـ أعرايب فقاؿ

 ٗ... اٟتديث.فرفع يديو
وأصحابو والتابعيػن ،  ٍب الروايات لتحقيق ما قلنا متظاىرة عن رسػوؿ ا  :قاؿ الدارمي رٛتو ا

ػن منهم واٞتاىليػن ، أف كل واحد ٦تن مضى و٦تن غرب إذا ٍب إٚتاع من األوليػن واآلخريػن ، العالِمي
استغاث با تعاىل أو دعاه أو سألو ؛ ٯتد يديو وبصره إىل السماء يدعوه منها ، ومل يكونوا يدعوه 

ماهنم وال عن ػمن أسفل منهم من ٖتت األرض ، وال من أمامهم ، وال من خلفهم وال عن أي
، حىت اجتمعت الكلمة من ا١تصليػن  لمعرفتهم باهلل أنو فوقهم،  إال من فوق السماءمشائلهم ، 

  ٘سبحاف ريب األسفل. :، ال ترى أحدا يقوؿ األعلىسبحاف ريب  :يف سجودىم
 سبحاف ريب الذي يف كل مكاف. :وكذلك ال يقوؿ ا١تصلي يف سجوده :قلت

  :«اإلبانة يف أصوؿ الديانة»وقاؿ أبو اٟتسن األشعري يف كتابو 

                                                             
 . ٕٔ، للشيخ ٤تمد بن رياض األٛتد ، بتصرؼ ، ص « رسالة يف العلو»نقال من  ٔ
 أي سنة قحط. ٕ
 أي بينما. ٖ
 (.ٖٖٜرواه البخاري ) ٗ
 ، باختصار. ٘ٗ – ٗٗص « الرد على اٞتهمية»٘ 



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٖٕٔ 

ا١تسلميػن ٚتيعا يرفعوف أيديهم إذا دعوا ٨تو السماء ، ألف ا مستو على العرش الذي ىو ورأيػنا 
 ٔفوؽ السماوات ، فلوال أف ا على العرش مل يرفعوا أيديهم ٨تو العرش.

 شبهة والجواب عنها
 السماء! إف الداعي إ٪تا يرفع يديو إىل السماء ألف السماء قبلة الدعاء وليس لكوف ا يف  :فإن قيل

 :فالجواب
لكاف ا١تشروع للداعي ىو توجيو الوجو  -كما يزعم نفاة العلو   -لو كانت السماء قبلة الدعاء  .ٔ

ما باؿ أقواـ يرفعوف  : إليها أيضا وليس فقط يديو ، وىذا غَت مشروع بل ىو ٦تنوع كما يف قولو 
 نَّ فُ عن ذلك أو لتخطَ  نَّ هُ نتػَ ليػ :قولو يف ذلك حىت قاؿ أبصارىم إىل السماء يف صالهتم؟ فاشتدَّ 

 ٕأبصارىم.

 يقلو أحد من سلف األمة ، وال أنػزؿ ا بو من سلطاف ، بأف السماء قبلة الدعاء ملأف القوؿ  .ٕ
 ٖأف ٮتفى على سلف األمة وعلمائها. يُتصوَّروىذا من األمور الشرعية الدينية ، فال 

                                                             
 . ٚٛص  ٔ

معتزليػا ، أخػذ عػن أيب علػي اٞتبػائي ، ٍب نابػذه ورد عليػو ، وصػار متكلمػا للسػنة ، ووافػق  ن أوالً كاف أبو اٟتس  :قاؿ الذىيب رٛتو ا
أئمة اٟتديث يف ٚتهور ما يقولونو ، فلو انتهى أصػحابنا ا١تتكلمػوف إىل مقالػة أيب اٟتسػن ىػذه ولزموىػا ألحسػنوا ، ولكػنهم خاضػوا  

 ال قوة إال با. كخوض حكماء األوائل يف األشياء ، ومشوا خلف ا١تنطق ف
 ، باختصار يسَت. ٕٕٕ – ٕٕٔص « العلو»انظر 

 ( عن أنس رضي ا عنو.ٓ٘ٚرواه البخاري ) ٕ
 بَتوت. -ا١تكتب اإلسالمي :، الناشر ٕٜٕص « شرح العقيدة الطحاوية»قالو ابن أيب العز يف  ٖ



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٖٖٔ 

يستػقبل الكعبة يف دعائو  كاف النيب أف قبلة الدعاء ىي قبلة الصالة وىي الكعبة ، و٢تذا   .ٖ
و أي ١تا كاف الستقبالو الكعبة يف دعائوصالتو ، فلو كانت السماء ىي قبلة الدعاء دوف الصالة ؛ 

 معٌت. 
فمن قاؿ إف للدعاء قبلة غَت قبلة الصالة ، أو إف لو قبلتُت ؛  :رٛتو ا قاؿ ابن أيب العز اٟتنفي

 ٔ.فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين؛  إحدا٫تا الكعبة واألخرى السماء
أف القبلة يف الشرع ىي ما يستقبلو العابد بوجهو ال ما رَفع إليو يديو ، و٢تذا ُيوجو ا١تسلموف  .ٗ

 وجوىهم إىل الكعبة أحياء وأمواتا ، فمن زعم أف ٍبَّ قبلة غَت ما تُػَوجو ٢تا الوجوه فقد أخطأ.

 جهو إىل األرض يف سجوده؟فما باؿ الساجد يوجو و  :فإن قيل
إف واضع اٞتبهة إ٪تا قصده ا٠تضوع ١تن فوقو بالذؿ  :رحػمو ا فاٞتواب ما قالو ابن أيب العز اٟتنفي

أنو  ٕيسيرّْ مِ ػلو ، ال أف ٯتيل إليو إذ ىو ٖتتو ، ىذا ال ٮتطر يف قلب ساجد ، لكن ٭ُتكى عن بشر ال
، تعاىل ا عما يقوؿ الظا١توف واٞتاحدوف علوا   ٖ)سبحاف ريب األسفل( :ُٝتع وىو يقوؿ يف سجوده

 كبَتا. 
إىل ىذه اٟتاؿ حري أف يتزندؽ إف مل يتداركو ا برٛتتو ، وبعيد من مثلو  ٗوإف من أفضى بو النفي
فلما ، وقاؿ تعاىل  ونقلب أفئدهتم وأبصارىم كما مل يؤمنوا بو أوؿ مرةالصالح ، قاؿ تعاىل 

                                                             
 ا١تصدر السابق. ٔ
ف بصفة العلو  ، ويقولوف إف ا يف كػل مكػاف ، تعػاىل ا عمػا يقولػوف علػوِّا  بشر ا١تريسي من أئمة فرقة اٞتهمية ، الذين ال يؤمنو  ٕ

 كبَتًا.
ٝتعػت ا١تريسػي يقػوؿ  :عػن يزيػد بػن ىػاروف ، أنػو سػألو رجػل مػن أىػل بغػداد فقػاؿ« الرد على اٞتهمية»أخرج ابن أيب حاًب يف كتابو  ٖ

 إنو كافر با العظيم. إف كنت صادقا ؛  :سبحاف ريب األسفل. فقاؿ يزيد :يف سجوده
 . ٜ٘، ص « العرش»ذكره الذىيب يف كتاب 

 أي نفي العلو. ٗ



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٖٔٗ 

، فمن مل يطلب االىتداء من مظانو يعاقب باٟترماف ، نسأؿ ا العفو  مزاغوا أزاغ ا قلؤّ
 ٔوالعافية.

 شبهة والجواب عنها
إف األيدي ترفع إىل السماء حاؿ الدعاء ألف أرزاؽ العباد تأٌب من السماء ، وكذلك  :قاؿ بعضهم

 األعماؿ ؛ ترفع إىل ا ألف حفظة األعماؿ مساكنهم يف السماء.
 :ىذه الشبهة أبو اٟتسن علي بن مهدي الطربي صاحب أيب اٟتسن األشعري فقاؿ وقد أجاب عن

إف كانت العلة يف رفع أيدينا إىل السماء أف األرزاؽ فيها ، وأف اٟتفظة مساكنهم فيها ؛ جاز أف 
٩تفض أيدينا يف الدعاء ٨تو األرض من أجل أف ا ٭تدث فيها النبات واألقوات وا١تعايش ، وأهنا 

، ومنها خلقوا ، وألف ا١تالئكة معهم يف األرض ، فلم تكن العلة يف رفع أيدينا إىل السماء  قرارىم
 ٕما وصفو ، وإ٪تا أمرنا ا تعاىل أف نرفع أيدينا قاصدين إليو رفعها ٨تو العرش الذي ىو مستو عليو.

                                                             
 بَتوت. -ا١تكتب اإلسالمي  :، الناشر ٖٜٕص « شرح العقيدة الطحاوية»قالو ابن أيب العز يف  ٔ
 . ٖٗٔ -ٖٖٔللذىيب ، ص « العرش»نقال من كتاب  ٕ



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٖٔ٘ 

بحانو ػػػػػس اِ  قل الصحيح يدؿ على علوّْ ػػػػإف الع :على علو الرب عز وجل داللة العقل .ٓٔ
، وا ال يوصف بالنقص ، بل  نقصٍ  فهو صفةُ  ٔالسَّفاؿُ صفة كماؿ ، أما  ، ألف العلوَّ وتعاىل 

 .و ا١تثل األعلىيوصف بالكماؿ ا١تطلق من ٚتيع الوجوه ، قاؿ تعاىل 
يعٍت يف السماء ،  إف كتاب األبرار لفي عليُتما سفل فقاؿ  ، وذَـّ  و٢تذا مدح ا ما عال

إف ا١تنافقُت يف يعٍت األرض السفلى ، وقاؿ  إف كتاب الفجار لفي سجُتالسابعة ، وقاؿ 
 .٧تعلهما ٖتت أقدامنا ليكونا من األسفلُت، وقاؿ  الدرؾ األسفل من النار

 :«شرح العقيدة الطحاوية»قاؿ ابن أيب العز اٟتنفي يف 
، وال يستلـز نقصا ، وال يوجب ٤تذورا ،  صفة العلو والفوقية صفة كماؿ ، ال نقص فيو ٕوإذا كاف

وال ٮتالف كتابا وال سنة وال إٚتاعا ؛ فنفي حقيقتو يكوف عُت الباطل وااؿ الذي ال تأٌب بو 
ىل ذلك شهادة العقوؿ السليمة والفطر ا١تستقيمة والنصوص الواردة إذا انضم إشريعة أصال ، فكيف 

 ٖوكونو فوؽ عباده اليت تقرب من عشرين نوعا.ا١تتنوعة اكمة على علو ا على خلقو 
إف ا١تثبتُت للعلو بالعقل ٢تم طرؽ منها أهنم يقولوف العلم بذلك « درء التعارض»وقاؿ ابن تيمية يف 

 ضروري مستقر يف فطر بٍت يدـ.
ومنها أهنم يقولوف إف قصدىم لرّٔم عند اٟتاجات اليت ال يقضيها إال ىو أيضا ضروري ، وقصدىم 

 جو قلؤّم إىل العلو أيضا ضروري.لو بتو 

                                                             
 نقيض العلو. السَّفاؿُ  ٔ
 ىكذا بالتذكَت. ٕ
 . ٖٓٛ، ص « العقيدة الطحاوية شرح» ٖ

: أنواع أدلة علو الرب تقرب من عشرين نوعا كما قػاؿ الشػيخ ، أمػا مفرداهتػا وأمثلتهػا الػيت تنػدرج ٖتػت تلػك األنػواع فتفػوؽ توضيح
 األلفُت ، فسبحاف من ّٔر ْتكمتو العقوؿ.



 أدلة علو اهلل على خلقوالمبحث الثالث: 

 ٖٔٙ 

ومنها أهنم يقولوف إف ذلك أمر متفق عليو بُت العقالء السليمي الفطرة ، وكل منهم ٮترب بذلك عن 
د الكذب متنع يف مثل ىؤالء أف يتفقوا على تعمُّ ػواطأة من بعضهم لبعض ، ويػػفطرتو من غَت م

رية ، فإف ذلك يسد باب العلم وا١تعرفة ، وأف عادة ، وٯتتنع أيضا غلطهم يف األمور الفطرية الضرو 
 ٔيثق اإلنساف بشيء من علومو.

                                                             
 ( ، بتصرؼ يسَت واختصار.ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٚ« )درء تعارض العقل والنقل» ٔ
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سبحانه إن النفوس املستقيمة والفطر السليمة مفطورة على أن اهلل  داللة الفطرة السليمة: -11
فوق كل شيء ، وهلذا جيد اإلنسان قلبه ويديه تتجه إىل العلو إذا أمهه أمر  ، يف العلووتعاىل 

ىل األرض مبقتضى فطرته ، ويقول: )يا اهلل ، يا اهلل( ، يفعل هذا بدون تكلف ، وال جيدها تتجه إ
 .نًة أو يسرةً مـأو ي  

قال ابن عبد الرب رمحه اهلل: ومن احلجة أيضا يف أنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع ؛ 
ـر هبم أمر أو نـزلت هبم شدة رفعوا وجوههم إىل ـأن ال موحـدين أمجعني من العرب والعجم إذا ك 

تاج فيه السماء ، يستغيثون رهبم تبارك وتعاىل ، وهذا أشهر وأ عرف عند اخلاصة والعامة من أن ُيح
 7.إىل أكثر من حكايته ، ألنه اضطرار مل يؤنبهم عليه أحد ، وال أنكره عليهم مسلم

، وقد  4«إثبات صفة العلو»يف  3، وابن قدامة 2«صفة العرش»وهكذا قال ابن أيب شيبة يف كتابه 
 .تركت نقل أقواهلم خشية اإلطالة

ملا حضر جملس إمام احلرمني ، أيب املعايل  5اِن قصة أيب جعفر الـه م ذ  « علوال»وقد نقل الذهيب يف 
اه( إال قبل أن يتحرك لسانه قام ـــــفسأله: ما قال عارف قط )يا رب   –وكان من نفاة العلو  - 7اجلويين

 يلة؟ سرة يقصد الفوق ، فهل هلذا القصد الضروري عندك من حمنة وال ي  ـمن باطنه قصٌد ال يلتفت ي  
                                                           

 ( ، كتاب القرآن ، باب ما جاء يف الدعاء.6/721البن عبد الرب )« التمهيد» 7
 الرياض. –مي ، الناشر: مكتبة الرشد ، حتقيق د. حممد بن خليفة التمي 297ص  2
هو الشيخ الفقيه ، أبو حممد ، عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي ، مث الدمشقي احلنبلي ، من أكابر احلنابلة ، له تصانيف ال  3

، و « العتقادملعة ا»، و « ذم التأويل»، و « روضة الناظر»، و« املقنع»، و « الكايف»، و « املغين»يستغىن عنها ، أمهها 
 ( وغريها.4/61« )األعالم». انظر ترمجته يف  565، وغريها ، تويف سنة « العمدة»
 ينظر كالمه يف أول كتابه. 4
هو الشيخ اإلمام احلافظ الزاهد ، بقية السلف واألثبات ، حممد بن احلسن بن حممد اهلمذان ، كان من أئمة أهل األثر. انظر  5

 (.22/727« )السري»ترمجته يف 
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فضرب اجلويين بكحـمِّه على السرير وصاح: )يا للحرية( ، وخرق ما كان عليه واخنلع ، وصارت قيامة 
يف املسجد ، ونزل ومل جيبين إال: )يا حبييب ، احلرية احلرية ، والدهشة الدهشة( ، فسمعت بعد ذلك 

.اِن ذ  م  ن اهل  ري  ــأصحابه يقولون: مسعناه يقول: ح  
2 

أمر التوجه إىل العلو عند نداء اهلل أمر فطري ، مركوز يف األنفس ، فطر  فر أراد أن  فالشيخ أبو جع
 .اهلل عليه عباده من غري أن يتلقوه من املعلمني ، جيدونه يف قلوهبم ضروريا من غري تلقني وال تعليم

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل:
 

                                                                                                                                                               
وقع يف ، شيخ الشافعية يف زمانه ، هو إمام احلرمني ، أبو املعايل ، عبد امللك بن اإلمام عبد اهلل بن يوسف اجلويين ، النيسابوري  7

الرسالة النظامية يف » ذلك كتابوألف يف  ،االعتزال يف أول أمره ، مث ملا اراد اهلل به خريا رجع إىل طريقة أهل السنة واجلماعة 
)لو استقبلت من أمري ما استدبرت  تراجعه عن االعتزال ، منها قوله:بعد له مقاالت مشهورة عنه قاهلا ، و « م اإلسالميةاألحكا

ما اشتغلت بالكالم( ، أي علم الكالم ، وهو العلم الذي يبحث يف ذات اهلل وصفاته على طريقة الفالسفة ومنتجات عقول 
وصحابته ، فهو ال يعدو  ، الذي قاعدته التسليم للكتاب والسنة ، وفهم النيب  البشر ، وليس من منطلق فهم السلف الصاحل

 عن كونه كالم البشر ، فسمي بعلم الكالم ، وهو مذموم بال شك ، ودرجة االحنراف فيه تتفاوت حبسبه. 
ومما قاله رمحه اهلل مرتاجعا عن املقاالت الكالمية ؛ قوله يف مرض موته ملن حوله: اشهدوا علي أن قد رجعت عن كل مقالة ختالف 

 ما ميوت عليه عجائز نيسابور. السنة ، وأن أموت على
 ما اشتغلت به.وقال يوما ألصحابه: يا أصحابنا ، ال تشتغلوا بالكالم ، فلو عرفت أن الكالم يبلغ يب ما بلغ 

  (.71/461« )السري»الذهيب يف ، وقد ترجم له  411تويف رمحه اهلل سنة 
 ، باختصار. 259، ص « العلو» 2

 قال الذهيب: تـحويف إمام احلرمني يف سنة مثان وسبعني وأربعمائة ، وكان من حبور العلم يف األصول والفروع ، يتوقد ذكاء.
 : إسناد هذه القصة صحيح ، مسلسل باحلفاظ.211ص « خمتصر العلو»قال األلبان يف 

« االستقامة»( ، و 67،  4/44( ، )3/222« )جمموع الفتاوى»قلت: وقد أشار ابن تيمية هلذه القصة يف مواضع ، انظر 
 . 215، ص « اجتماع اجليوش»( ، كما ذكرها ابن القيم يف 2/446« )بيان تلبيس اجلهمية»( ، و 7/761)
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الضــرورة ، وال يلتفــت إىل مــا اعتقــده مــن املعــارض هلــا ،  يحقــر هبــا عنــد 7وهلــذا  ــد املنكــر هلــذه القضــية
 فالنفاة لعلو اهلل إذا حزب أحدهم شدة ؛ وّجه قلبه إىل العلو يدعو اهلل. 

ولقـــد كـــان عنـــدي مـــن هـــؤالء النـــافني هلـــذا مـــن هـــو مـــن مشا ــــهم ، وهـــو يطلـــ  مـــين حاجـــة ، وأنـــا 
ــ حاجتــه حـا ضــاق صــدره ، فرفــع طرفــه رت قضــاء أخاطبـه يف هــذا املــذه  كــأن غــري منكـر لــه ، وأخ 

 ورأسه إىل السماء وقال: يا اهلل. 
 ، ملن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أحد؟  2قحقِّ ـفقلت له: أنت مح 

فقال: )أستغفر اهلل( ، ورجع عن ذلك ملـا تبـني لـه أن اعتقـاده  ـالف فطرتـه ، مث بينـت لـه فسـاد هـذا 
 3.ملسلمني املستقر يف فطرهمالقول ، فتاب من ذلك ، ورجع إىل قول ا

 وقال أيضا رمحه اهلل:
وقد غحرس يف بحنية الفطرة ومعارف اآلدميني من ذلك ما ال شيء أبني منه وال أوكـد ، ألنـك ال تسـأل 
أحدا من الناس عنه عربيا وال عجميا ، وال مؤمنا وال كافرا ، فتقول )أين ربـك( إال قـال )يف السـماء( 

أو أشــار بطرفــه إن كــان ال يفصــح ، ال يشــري إىل غــري ذلــك مــن أرض  وال إن أفصــح ، أو أومــأ بيــده 
ســهل  وال جبــل  ، وال رأينــا أحــدا داعيــا لــه إال رافعــا يديــه إىل الســماء ، وال وجــدنا أحــدا غــري اجلهميــة 
يحسـأل عـن ربـه فيقــول )يف كـل مكـان( كمـا يقولــون ، وهـم يـد عون أسـم أفضــل النـاس كلهـم ، فتاهــت 

 4.األخبار واهتدى جهٌم وحده ومخسون رجال معه ، نعوذ باهلل من مضالت الفنت العقول وسقطت
 بابا مساه: « كتاب التوحيد»وقد بوب ابن خزمية رمحه اهلل يف 

                                                           
 ة العلو هلل تعاىل.أي قضية ثبوت صف 7
 أي أنت عامل باألمور ، تدري ما تقول. 2
 (.6/343« )درء تعارض العقل والنقل» 3
 (.6/794« )درء تعارض العقل والنقل» 4
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باب ذكر البيان أن اهلل عز وجل يف السماء كما أخربنا يف حمكم تنـزيله ، وعلى لسان نبيه عليه »
مني ، علمائهم وجهاهلم ، وأحرارهم ومماليكهم ، ذكراسم السالم ، وكما هو مفهوم يف فطرة املسل

وإناثهم ، بالغيهم وأطفاهلم ، كل من دعا اهلل جل وعال فإمنا يرفع رأسه إىل السماء ، وميد يديه إىل 
 «.اهلل إىل أعلى ، ال إىل أسفل
 «: خمتلف احلديث»وقال ابن قتيبة يف كتابه 

 7.هلل يف السماء ، ما تحركت على فطرهتاواألمم كلها عجميها وعربيها تقول: إن ا
قال مقيده عفا اهلل عنه: وقد بعث اهلل الرسل صلوات اهلل عليهم باألديان والشرائع املوافقة ملا فطر 

فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهلل ذلك عليه قلوهبم ونفوسهم ، كما قال تعاىل 
 .2يعلمونالديـن القيم ولكن أكثر الناس ال 

على خالف ما يـ ــِقرح يف قلوب  الرمحـٰن على العرش استوىوقال يزيد بن هارون: من زعم أن 
 3.العامة فهو جهمي

( خمفف ، و )العامة( مراده هبم مجهور األمة وأهل العلم ، والذي و قـ ر   قال الذهيب رمحه اهلل: )يـ ـــِقرح
، هذا  ليس كمثله شيءستوي مح ـ، مع يقينهم بأن اليف قلوهبم من اآلية هو ما دل عليه اخلطاب 

الذي و قـ ـر  يف فطرهم السليمة وأذهاسم الصحيحة ، ولو كان له معىن وراء ذلك لتفوهوا به وملا 
أمهلوه ، ولو تأول أحد منهم االستواء لتوفرت اهلمم على نقله ، ولو نقل الشتهر ، فإن كان يف 

االستـواء ما يوج  نقصا أو قياسا للشاهد على الغائ  ، بعض جهلة األغبياء من يفهم من 

                                                           
 . 796ص « العلو»نقال من  7
أحدا ممن يقرر نفي ومن أراد التحقق من أن علو الرب أمر معلوم بالفطرة فليذه  إىل العوام الباقني على فطرهم ، ومل  الطوا  2

 العلو ، ويسأهلم صغارا وكبارا ، رجاال ونساء: أين اهلل ، مث يسمع جواهبم.
 (.765 -3/764« )اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية»رواه ابن بطة يف  3



 أدلة علو اهلل على خلقهالمبحث الثالث: 

 747 

، وما أظن أن أحدا من العامة  م  لِّ وعح  ر  جِ وللمخلوق على اخلالق ؛ فهذا نادر ، فمن نطق بذلك زح 
 7.يف نفسه ذلك ، واهلل أعلم يـ ـِقــر  

 له:« العرش»وقال أيضا يف كتاب 
هدا على رأس املائتني ، وله مناق  كثرية رمحه ويزيد بن هارون شيخ أهل واسط ، وأجلهم علما وز 

اهلل ، وهذا الذي قاله هو احلق ، ألنه لو كان معناه على خالف ما يقر يف القلوب السليمة من 
األهواء ، والفطر الصحيحة من األدواء ؛ لوج  على الصحابة والتابعني أن يبينوا أن استواء اهلل 

 2.خلقه ، وجبلهم على اعتقادهعلى عرشه على خالف ما فطر اهلل عليه 

 تعالى في إقرار البهائم بعلو اهلل فصل
ـٌة ، أن البهائم العحـجم تح  ــم  أن اهلل يف العلو مبقتضى الفطرة ، ومما ب ر  قِ ــومن اللطائف ، واللطائف ج 

يقول:  هريرة رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل  اليت رواها أبويدل على ذلك قصة النملة 
ج نيب من األنبياء يستسقي ، فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إىل السماء فقال: ارجعوا ، فقد خر 
  3.ةِ مل  الن   أنِ ش   أْجـلِ  ِمني  لكم جِ استح 

  .فهذا إهلام فطري من اهلل للنملة بعلوه سبحانه وتعاىل
وكأسا تستمطر اهلل بل احليوانات عموما ترفع رأسها يف زمان اجلدب وقلة األمطار إىل السماء ، 

 سبحانه وتعاىل!

                                                           
 . 751 -751، ص « العلو للعلي الغفار» 7
 . 17ص « العرش»كتاب   2
 (.7119)، يف كتاب االستسقاء  « سننه»، والدارقطين يف  (326 - 7/325)« املستدرك»يف رواه احلاكم  3



 أدلة علو اهلل على خلقهالمبحث الثالث: 

 742 

وقد قيل إن املاعز ترفع رأسـها إىل السماء أثناء والدهتا ، تسرتحم اهلل ، فسبحان من هبر حبكمته 
 .العقول
إخباره باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده سبحانه ومن أدلة علـو اهلل على عرشه ؛  -72

السماوات واألرض ومن عنده ال يستكربون عن  وله من يفقال تعاىل عن املالئكة ،  وتعالى
عبادته وله يستحسرون

7. 
يف العلو ملا كان لتخصيصهم بأسم عنده معىن ،  املالئكة عند رهبم لوال أنوالشاهد من اآلية أنه 

 ن عنده.مجيع اخللق سيكونو الزِم ذلك أن ألن 
عند ون كما تصف املالئكة : أال تصف  قال: قال رسول اهلل رضي اهلل عنه وعن جابر بن مسرة 

 ؟ ربهم
 ؟ عند ربهمقلنا: وكيف تصف املالئكة 

 2.قال: يحتِـــم ون الصفوف املقدمة ، ويرتاصون يف الصف
 :قال أبو سعيد الدارمي رمحه اهلل

معىن ، إذ كل اخللق عنده ومعه يف  الذين عند ربكفلو كان اهلل يف األرض ؛ ما كان لقوله 
 .ة ، مؤمنهم وكافرهم ، ومطيعهم وعاصيهماألرض مبنزلة واحد

مث إن أكثر أهل األرض من ال يسبح حبمده وال يسجد له ، ولو كان يف كل مكان ومع كل أحد مل 
يكن هلذه اآلية معىن ، ألن أكثر من يف األرض ال يؤمن به وال يسجد له ، ويستكرب عن عبادته ، 

 3ا فيه للمالئكة؟!فأي منقبة إذً 
                                                           

 . 79سورة األنبياء:  7
 (.432رواه مسلم ) 2
 ( ، بتصرف يسري.526 – 7/525« )الرد على املريسي» 3
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 رمحه اهلل:قال ابن تيمية 
بل يف كل مكان  –املالئكة هلل على أن اهلل يف العلو ، ألنه لو مل يكن يف العلو  7ةح ــندي  ــفدلت عِ 

لكان كـل الناس عنده ، وملا كان يف ختصيص املالئكة بالعندية يف  –حس  قول من قال ذلك 
 .اآلية أي معىن

لكان   –درته ومشيئته وأمثال ذلك كدخوهلم حتت ق  –كذلك فلو كان موج   العندية معىن عاما 
كل خملوق عنده ، ومل يكن أحد مستكربا عن عبادته ، بل مسبحا له ساجدا ، ألن كل الناس 

 2.داخلون حتت قدرته ومشيئته
 .وقال: وهو سبحانه وصف املالئكة بذلك ردا على الكفار املستكربين عن عبادته

العرش حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال ؛ قال ليست إال يف العلو فوق « العندية»ومن دالئل أن 
: إن رمحيت سبقت فوق العرش عنده: ملا قضى اهلل اخللق كت  يف كتابه ، فهو رسول اهلل 
 3.غضيب

وال حتسنب الذين قتلوا يف عن هذه اآلية  4وعن عبد اهلل بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد اهلل
 .يرزقون عند ربهمسبـيل اهلل أمواتا بل أحياء 
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 أي ابن مسعود رضي اهلل عنه. 4



 أدلة علو اهلل على خلقهالمبحث الثالث: 

 744 

فقال: أرواحهم يف جوف طري خضر ، هلا قناديل معلقة بالعرش ،  7قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك
تسرح من اجلنة حيث شاءت ، مث تأوي إىل تلك القناديل ، فاطّلع إليهم رهبم اطِّالعة فقال: هل 

 تشتهون شيئا؟ 
هبم ثالث مرات ، فلما رأوا  قالوا: أي شيء نشتهي وحنن نسرح من اجلنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك

أسم لن يرتكوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا يف أجسادنا حا نقتل يف سبـيلك مرة 
 .أخرى

 2.فلما رأى أن ليس هلم حاجة تحركوا
 فائدة: 

 من قال ابن خزمية رمحه اهلل: فكل من له فهم بلغة العرب يعلم أن االطالع إىل الشيء ال يكون إال
أعلى إىل أسفل ، ولو كان كما زعمت اجلهمية أن اهلل مع اإلنسان وأسفل منه ، ويف األرض 
السابعة السفلى كما هو يف السماء السابعة العليا ؛ مل يكن لقوله )فيطلع إليهم ربك إطالعة( 

 3.معىن

 !بالعندية ؛ عندية اخللق والتكوين: إن املقصود فإن قيل
ا مكونة خملوقة هلل ، سواء أرواح الشهداء أو املالئكة أو غريها ، فليس يف فاجلواب: أن الذوات كله

 4.ختصيصها باخللق أي معىن ، فال مفر من تفسري اآلية على ظاهرها وهو القرب احلسي

                                                           
 . أي سألوا رسول اهلل  7
 الشهداء.والدارمي يف اجلهاد ، باب أرواح  ،( 3277( واللفظ له ، والرتمذي )7111رواه مسلم ) 2

 .(591، )ص « كتاب التوحيد» 3
 (.332/ 3« )توضيح الكافية الشافية»، رمحه اهلل قاله الشيخ عبد الرمحـٰن السعدي  4
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بأن المؤمنـيـن يرونه يوم القيامة عيانا كما  إخبار النبي ومن أدلة علو اهلل على عرشه ؛  -73
، ال يضارون يف رؤيته ، أي ال  بدر ، وكما يرون الشمس ليس دونها سحابيرون القمر ليلة ال

مل يكن اهلل يف العلو ملا أمكن مجوع املؤمنـيـن قاطبة  لوضرر وال عناء ، ووجه الداللة أنه  همحقيلْ 
رؤيته ، السيما وهم يف درجات شا من اجلنة ، بني الدرجة واألخرى كما بني السماء واألرض ، 

ملعلوم اضطرارا أن اجلمع الكبري ال يستطيعون رؤية الشيء إال إذا كان يف العلو ، فلو أنه فإنه من ا
أمامهم أو عن مييـنهم أو مشاهلم أو من خلفهم فإسم لن يستطيعوا رؤيته مجيعهم ، وإن رأوه رأوه 

 .بعناء
ل اهلل تبارك قال: إذا دخل أهل اجلنة اجلنة ، قال: يقو  وعن صهي  رضي اهلل عنه ، عن النيب 

 وتعاىل: تريدون شيئا أزيدكم؟ 
 بيض وجوهنا؟ أمل تدخلنا اجلنة وتنجنا من النار؟ فيقولون: أمل تح 

قال: فيحكشف احلجاب ، فما أعطوا شيئا أح  إليهم من النظر إىل رهبم عز وجل ، مث تال هذه 
 .7 وزيادةىنللذين أحسنوا احلساآلية 

، فنظر إىل القمر  قال: كنا جلوسا ليلة مع النيب اهلل عنه  رضيوعن جرير بن عبد اهلل البجلي 
 2.ون يف رؤيتهضام  ليلة أربع عشرة ، فقال: إنكم سرتون ربكم كما ترون هذا ال ت  

قوله: )ال ت ضام ون( أي ال ينضم بعضكم إىل بعض وتزدمحون وقت النظر إليه ، ويحروى بضم التاء 
 3ضيم عند رؤيته ، أي ظلم ، فرياه بعضكم دون بعض. وختفيف امليم ، ومعناها: ال يلحقكم

                                                           
 (.452رواه مسلم ) 7
 (.633( واللفظ له ، ومسلم )4157رواه البخاري ) 2
 ، مادة: ضمم.«. النهاية»انظر  3
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وجوه يومئذ ناضرة * إىل رهبا واألدلة على رؤية املؤمنـيـن لرهبم يوم القيامة كثرية ، منها قوله تعاىل 
 .ناظرة

وملا كانت الرؤية من أعظم األدلة على علو الرب تبارك وتعاىل ؛ فإن الذيـن يـنكرون علو اهلل على 
وا إىل إنكار الرؤية أيضا ، نسأل اهلل العافية ، وهم اجلهمية ، أنكروا علو اهلل ، مث أنكروا خلقه اضطر 

 7.رؤيته يف اآلخرة ، فزادوا ضالال على ضالهلم ، واملعصوم من عصمه اهلل عز وجل
 إن املقصود بالرؤية هنا هو زيادة العلوم واملعارف باهلل عز وجل! :فإن قيل

ال ُيتمل هذا ، فلفظ احلديث: )إنكم سرتون ربكم كما ترون هذا   اجلواب: أن كالم النيبف
عن الرؤية العينية ال الرؤية  ...( ، والكالم كان عن القمر ، وكانوا يرونه بأعينهم ، فكالم النيب 

 2العلمية.

، فدل ذلك على أنه  تشقُّق السماء عند نـزوله يوم القيامةومن أدلة علو اهلل على خلقه ؛  -74
هل يـنظرون ، وقال تعاىل  ويوم تشقق السماء بالغمام ونـزل املالئكة تـنـزيالوقها ، قال تعاىل ف

 .إال أن يأتيهم اهلل يف ظلل من الغمام واملالئكة 
قال: جيمع اهلل األولني واآلخريـن مليقات يوم  ويدل لذلك أيضا حديث ابن مسعود عن النيب 

، يـنتظرون فصل القضاء ، فيـنـزل اهلل  شاخصة أبصارهم إلى السماء معلـوم ، قياما ، أربعني سنة ،
 3.احلديث... يف ظحلل من الغمام من العرش إىل الكرسي 

                                                           
 . 316، ص البن أيب العز احلنفي « شرح الطحاوية»انظر  7
اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحـٰن بن »( من 333/ 3للشيخ عبد الرمحـٰن بن سعدي ، )« توضيح الكافية الشافية» 2

 «.ناصر السعدي رمحه اهلل
له احلاكم ( ، واللفظ له ، وأخرجه بطو 9/351« )املعجم الكبري»( ، والطربان يف 2/747« )السنة»أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف  3

« مسنده»( بتحقيق إبراهيم العلي والرفاعي ، والشاشي يف 763« )الرؤية»( ، والدارقطين يف 592 – 4/592« )مستدركه»يف 
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أن اهلل تبارك وتعاىل إذا كان يوم القيامة  وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: حدثين رسول اهلل 
 7.احلديث ...ينزل إىل العباد ليقضي بينهم 

، وعلة النهي أن  بصره في الصالة لة علو اهلل على خلقه ؛ أمر المصلي بخفض  ومن أد -75
إىل موضع أمامه أو صره باهلل فوق املصلي ، فليس من الالئق أن يرفع بصره إليه ، بل يطرق ب

: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف  سجوده ذال وخضوعا تأدبا مع اهلل ، قال 
 2.أبصارهم ن  ه يف ذلك حا قال: ليـنتهن عن ذلك أو لتخطفح صالهتم؟ فاشتد قول

 3.وقد اتفق العلماء على أن رفع البصر إىل السماء للمصلي منهي عنه
ومما يدل أيضا على أن النهي إمنا قصد به التأدب واخلشوع بني يدي العزيز ؛ هو أن العبد ليس 

بني يدي شوع ـخعنه يف الوقت الذي أمر فيه بال ي  منهيا عن رفع بصـره إىل السماء مطلقا ، وإمنا سحِ 
وهو  –فهذا مما جاءت به الشريعة تكميال للفطرة ، ألن الداعي السائل الذي أحمر باخلشوع العزيز ، 

ال يناس  حاله أن ينظر إىل ناحية من يدعوه ويسأله ، بل يناسبه اإلطراق  –الذل والسكون 
 .وخفض بصره أمامه

                                                                                                                                                               

،  92، ص « العلو»املدينة( ، واحلافظ الذهيب يف  –( )بتحقيق حمفوظ الرمحـٰن زين اهلل ، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم 472)
، ص « شرح الطحاوية»، وصححه الشيخ األلبان رمحه اهلل يف  643ص « حادي األرواح»يم يف وصححه ، وحسنه ابن الق

( ، 272)سورة البقرة: « تفسري ابن كثري»مه اهلل كما يف حاشيته على ـ، وكذا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رح 475
 الرياض. -( ، الناشر: دار الراية 7/459)
 ( ، وصححه األلبان.2412( وابن خزمية )2/736ن )( وابن حبا2312رواه الرتمذي ) 7
 تقدم خترجيه. 2
 . 463ص « خمتصر الصواعق»قاله ابن القيم يف  3
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  :على علو اهلل تعالىالسلف والخلف من  األمةإجماع  -11
، أصحاب القرون بإحسان أمجع سلف األمة وهم الصحابة رضي اهلل عنهم والتابعون وتابعوهم 

الثالثة املفضلة األوىل ، الذيـن هم أفضل الناس ، وأعلم األمة بأمر ديـنها وأعرفها برهبا ؛ أمجعوا 
كل شيء ، ومل يـنقل عنهم حرف واحد يدل   قاطبة على أن اهلل سبحانه وتعاىل يف السماء فوق

أمة ال جيمع تعاىل ألن اهلل على خالف ذلك ، ومن املعلوم الثابت أن إمجاع املسلميـن حجة ، 
أو قال: أمة حممد  -على ضاللة ، كما قال عليه الصالة والسالم: إن اهلل ال جيمع أميت  حممد 
 - 7.على ضاللة ، ويد اهلل مع اجلماعة 
 .رتمذي: وتفسري اجلماعة عند أهل العلم ؛ هم أهل الفقه والعلم واحلديثقال ال

وفيما يلي طائفة من أقوال السلف من الصحابة يف هذا الباب ، مث نتبعها بذكر أقوال التابعني 
، مث نذكر أقوال من حكى اإلمجاع يف هذه املسألة ، ولكن قبل الشروع يف سرد بإحسان وتابعيهم 

كتبها الذهيب رمحه اهلل قبل سرده ألقوال الصحابة اليت  هذه املقدمة  الكرميأ معي أخي قر ليهلم ؛ فاأقو 
 يف هذا الباب:

وذلـ  فـي ذِكر ما ححفظ عن الصـحابة رضي اهلل عنهم من أقواهلم بأن اهلل يف السـماء علـى العـرش ، 
ــحكــم األحاديــث المرفوعــة  ـد أخــذوه عــن ، ألســم رضــي اهلل عــنهم مل يقولــوا شــيئا مــن ذلــك إال وق

، ألســم ال مســا  هلــم يف االجتهــاد يف ذلــك ، وال أن يقولــوه بــترائهم ، وإمنــا تلقــوه مــن  رســول اهلل 
  .2رسول اهلل 

 وقال أيضا: 
                                                           

 .ما وصححه األلبان رمحه اهلل( عن ابن عمر رضي اهلل عنه2761رواه الرتمذي ) 7
 . 57، ص « العرش»كتاب   2
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فــإن أحببــت يــا عبــد اهلل اإلنصــاف ؛ فقــف مــع نصــوص القــرآن والســنن ، مث انظــر مــا قالــه الصــحابة 
مــا حكــوه مــن مــذاه  الســلف ، فإمــا أن تنطــق بعلــم ، والتــابعون وأئمــة التفســري يف هــذه اآليــات ، و 

 .وإما أن تسكت حبلم
 7.ودع املراء واجلدال فإن املراء يف القرآن كفر ، كما نطق بذلك احلديث الصحيح

وســــرتى أقــــوال األئمــــة يف ذلــــك علــــى طبقــــاهتم بعــــد ســــرد األحاديــــث النبويــــة ، مجــــع اهلل قلوبنــــا علــــى 
 2التقوى.

 رضي اهلل عنهم. ةفي ذكر أقوال الصحاب فصل

 3قول أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه
: أيهـــا النـــاس ، إن كـــان حممـــد  قـــال أبـــو بكـــر الصـــديق رضـــي اهلل عنـــه للنـــاس ملـــا تحـــويف رســـول اهلل 

فـإن إلــٰهكم مل  فـي السـماءإلـٰهكم الـذي تعبـدون فـإن إلــٰهكم قـد مـات ، وإن كـان إلــٰهكم اهلل الـذي 
رســـول قـــد خلـــت مـــن قبلـــه الرســـل أفـــإن مـــات أو قتـــل انقلبـــتم علـــى  ومـــا حممـــد إالميـــت ، مث تـــال: 

 4حا ختم اآلية. أعقابكم

                                                           
 «املشكاة»وأبو داود عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ، وصححه األلبان يف رواه أمحد  : املراء يف القرآن كفر. يعين بذلك قوله  7
 (.6611) «صحيح اجلامع»( و236)
 . 73، ص « العلو» 2
 البن عبد الرب النمري.« االستيعاب يف معرفة األصحاب»انظر ترمجته موسعة يف كتاب  3
ده الشيخ بدر البدر يف حتقيقه عليه ، وصححه الذهيب  ، وحسن إسنا 53ص « الرد على اجلهمية»أخرجه أبو سعيد الدارمي يف  4

 . 63برقم « احللية»، وأخرجه أبو نعيم يف  57ص « كتاب العرش»كما يف 
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  1قول عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه
ســــلطان قــــال لعمــــر رضــــي اهلل عنــــه: ويــــل لســــلطان األرض مــــن  3عــــن ســــامل أن كعبــــا 2روى الزهــــري
 .السماء

 .فقال عمر: إال من حاس  نفسه
 .فقال كع : إال من حاس  نفسه

 4.ساجدا كرّب عمر وخر  و 
وروى ابن أيب شيبـة عن قيس بن أيب حازم قال: ملا قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعـريه ، 

 .يلقاك عظماء الناس ووجوههم 5فقالوا: يا أمري املؤمنني ؛ لو ركبت برذوناً 
 6وا سبيل مجلي.خل  ،  –ماء وأشار بيده إىل الس -فقال عمر: أال أراكم هـٰهنا ، إمنا األمر من هـٰهنا 

 

                                                           
 البن عبد الرب النمري.« االستيعاب يف معرفة األصحاب»انظر ترمجته موسعة يف كتاب  7
علم حافظ زمانه ، ويعرف بابن شهاب ، روى حنوا من ألفي هو حممد بن مسلم بن عبيد اهلل القرشي الزهري املدن ، اإلمام ال 2

 ( ترمجة مطولة.5/326« )السري»، ترجم له الذهيب يف  724حديث ، تويف سنة 
، قدم املدينة  هو كع  بن ماتع احلمريي اليمان ، العالمة احلرب ، املعروف بكع  األحبار ، كان يهوديا فأسلم بعد وفاة النيب  3

وجالس الصحابة وحدثهم عن الكت  اإلسرائيلية ، له رواية يف السنن ، وكان يغزو مع الصحابة ، تويف وهو ذاه   يف أيام عمر ،
 للغزو يف خالفة عثمان رضي اهلل عنه.

 ( ، وصححه الشيخ بدر البدر يف حتقيقه على الكتاب.62-59« )الرد على اجلهمية»رواه أبو سعيد الدارمي يف  4
 اخليل والبغال غري العربية.الربذون يطلق على  5
: 11ص « العلو»، وقال الذهيب يف كتاب « إثبات صفة العلو»( ، وعنه ابن قدامة يف 34432« )مصنف ابن أيب شيبة» 6

: إسناده صحيح ،  777للمقدسي ، ص « إثبات صفة العلو»)إسناده كالشمس( ، وقال الشيخ بدر البدر يف حتقيقه على 
 رجاله رجال الشيخني.
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 2.ان السماء يوم يلقونهاألرض من دي   7انور وى الدارمي عن عمر بن اخلطاب قوله: ويل لدي  
ورحوي عن عمر رضي اهلل عنه أنه مر خبولة بنت ثعلبة ، فقال: هذه امرأة مسع اهلل شكواها من فوق 

 3.سبع مساوات

 4مان القرآنرج  قول عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما ، ت  
دخل رضـي اهلل عنـه علـى عائشـة رضـي اهلل عنهـا وهـي لـوت فقـال هلـا: كنـِت أحـ  أزواج رسـول اهلل 

 5.إليه ، ومل يكن ُي  إال طيبا ، وأنـزل اهلل عز وجل براءتك من فوق سبع مساوات 
مفسري  : قال ابن عباس وأكثرمث استوى إىل السماءوقال البغوي رمحه اهلل يف قوله تعاىل 

 6.ارتفع الى السماءالسلف: 

                                                           
هم تحـ نالديان من أمساء اهلل تعاىل ، قيل هو القهار ، وقيل هو احلاكم والقاضي ، من )دان الناس( إذا قهـرهم على الطاعة ، يقال: دِ  7

 «.النهاية»هم فأطاعوا. انتهى من ـفدانوا ، أي قهرتح 
للشيخ « فقه األمساء احلسىن»انظر  .امةالعباد على أعماهلم يوم القي الذي جيازياحملاس  جازي مح ـللديان معىن آخر وهو الو قلت: 

للشيخ زيد بن « العمل األسىن ، نظم وشرح األمساء احلسىن»الرياض( ، و –، )الناشر: دار التوحيد  216عبد الرزاق البدر ، ص 
 .مصر –، الناشر: دار املنهاج  92ص حممد املدخلي ، 

 . 723، ص « خمتصر العلو»ه األلبان كما يف ( ، وصحح576-7/575، )« نقض اإلمام الدارمي على املريسي» 2
( باالنقطاع بني أيب 769« )العلو»( ، وأعله الذهيب يف 371-7/376، )« نقض اإلمام الدارمي على املريسي»رواه الدارمي يف  3

 يزيد وعمر رضي اهلل عنه.
 ري.البن عبد الرب النم« االستيعاب يف معرفة األصحاب»انظر ترمجته موسعة يف كتاب  4
( 349/ 7حققه ، الشيخ بدر البدر ، وأخرجه أمحد )ـ( ، وحسن إسناده م14، برقم )« جهميةـالرد على ال»رواه الدارمي يف  5

 إسناده قوي.«: املسند»مطوال ، وقال حمققو 
 . 29، سورة البقرة: « معامل التـنـزيل» 6
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قلت: وقول ابن عباس رضي اهلل عنهما يف التفسري يعد من أقوى األقوال ، كيف ال وقد دعا له 
فقال: اللهم فـ قِّــْههح يف الديـن. النيب 

7 
 2.3رواية: وعلِّمه التأويلوزاد يف  

 4.أن يؤتيـنـي اهلل احلكمة مرتيـن وعنه قال: دعا يل الرسول 

 5عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه
روي عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه أنه قال: إن العبد ليِهم باألمر من التجارة واإلمارة ، 

، فيقول للمالئكة: اصرفوه عنه ، فإن إن يسرته  فوق سبع سماواتحا إذا تيسر له نظر اهلل من 
  .له أدخلته النار

 6.قال: فيصرفه اهلل عز وجل

                                                           
 ا.( عن ابن عباس رضي اهلل عنهم2411( ومسلم )743رواه البخاري ) 7
 أي التفسري ، أي تفسري القرآن. 2
 (.2519« )الصحيحة» ، وانظر إسناده قوي على شرط مسلم«: املسند»( ، وقال حمققو 7/266رواه أمحد ) 3
 ( وصححه األلبانـي.3123رواه الرتمذي ) 4
 البن عبد الرب النمري.« االستيعاب يف معرفة األصحاب»انظر ترمجته موسعة يف كتاب  5
،  55ص « الرد على اجلهمية»( ، والدرامي يف 7279( ، برقم )4/139« )شرح أصول اعتقاد أهل السنة»لكائي يف رواه الال 6

 وضعفه حمققه الشيخ بدر البدر لالنقطاع بني خيثمة وابن مسعود.
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 1سمرة بن جندب رضي اهلل عنه
فيها ثريد ، فتعاقبوها إىل الظهر  2بقصعة أحِت   أن رسول اهلل رضي اهلل عنه عن مسرة بن جندب 

 .من غدوة ، يقوم ناس ويقعد آخرون
قال له رجل: هل كانت تـحم د
 ؟3

 4.إال من هـٰهنا ، وأشار إىل السماء د  م  ـشيء تعج ؟ ما كانت تح  قال: فمن أيِّ 

 5سان بن ثابت رضي اهلل عنهح
 وعن حسان بن ثابت رضي اهلل عنه قال:

 شهدت بإذن اهلل أن حممداً 
 

 1عل  الذي فوق السماوات من رسول  
 :1وقال عبد اهلل بن رواحة رضي اهلل عنه

                                                           
 البن عبد الرب النمري.« االستيعاب يف معرفة األصحاب»انظر ترمجته موسعة يف كتاب  7
 فيه ويثرد.القصة وعاء يؤكل  2
 أي يحزاد ما فيها من الطعام. 3
إسناده صحيح على شرط «: املسند»( ، وهو يف صحيح الرتمذي ، وقال حمققو 3625( ، والرتمذي )5/71رواه أمحد ) 4

 الشيخني.
 البن عبد الرب النمري.« االستيعاب يف معرفة األصحاب»انظر ترمجته موسعة يف كتاب  5
كتاب »( ، وصحح سنده يف 7/231« )السري»( ، والذهيب يف 26221( برقم )5/214« )ملصنفا»رواه ابن أيب شيبة يف  6

 . 29، ص « العرش
حققه الشيخ ـ، وضعفه مرضي اهلل عنه وليس عن حسان عن عبد اهلل بن رواحة املقدسي : هذا البيت وتتمته رواه ابن قدامة تنبيه

 . 721ص « صفة العلو إثبات»بدر البدر إلرساله ، وذكر علة أخرى ، انظر 
 (.3/191البن عبد الرب النمري )« االستيعاب يف معرفة األصحاب»انظر ترمجته موسعة يف كتاب  1
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 شهدت بأن وعد اهلل حق  
 

 وأن النار مثوى الكافرينا 
 7ناوفوق العرش رب العاملي  وأن العرش فوق املاء طاف  

شيئا من شعر الصحابة « اجتماع اجليوش االسالمية»وقد ذكر ابن القيم رمحه اهلل يف خالة كتابه 
رضوان اهلل عنهم ، وفيه ذكر علو اهلل على عرشه ، مما يدل على أن هذا كان اعتقادهم ، فذكر 

 .3، ولبيد بن ربيعة العامري 2شيئا من شعر العباس بن مرداس السلمي

 5؛ فليطــالع مــا قالــه 4ه اهلل: ومــن أراد معرفــة أقــوال الصــحابة والتــابعني يف هــذا البــابوقــال أيضــا رمحــ
تكــــاد الســــماوات يتفطــــرن مــــن ، وقولــــه  جلى ربــــه للجبــــلـفلمــــا تــــعــــنهم يف تفســــري قولــــه تعــــاىل 

، ليتبـــني لـــه أي الفـــريقني أوىل بـــاهلل ورســـوله ؛ اجلهميـــة  مث اســـتوى علـــى العـــرش، وقولـــه  فـــوقهن
 6.أم أهل السنة واإلثبات ، واهلل املستعان املعطلة

                                                           
 : 46، ص « العرش»( ، وقال يف كتاب 7/253« )السري»رواه الذهيب يف  7

 له.« الستيعابا»رحوي من وجوه صحاح مرسلة عن عبد اهلل بن رواحة ، أخرجه أبو عمر ابن عبد الرب يف كتاب 
 البن عبد الرب النمري.« االستيعاب يف معرفة األصحاب»انظر ترمجته موسعة يف كتاب  2
 البن عبد الرب النمري.« االستيعاب يف معرفة األصحاب»انظر ترمجته موسعة يف كتاب  3
 أي باب إثبات علو اهلل على عرشه. 4
 أي ابن جرير رمحه اهلل. 5
 . 796اجتماع اجليوش ، ص  6
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 أقوال التابعين ومن بعدهمذكر فصل في 

 1مسروق بن األجدع
عن علي بن األقمر قال: كان مسروق اذا حدث عن عائشة رضي اهلل عنها قال: حدثتين الصديقة 

 2.بهاكذ  فوق سبع سماوات ، فلم أ  بنت الصديق ، حبيبة حبي  اهلل ، املربأة من 
 3ل  بن دينارما

ذكر أبو نعيم عن مالك بن دينار أنه كان يقول: خذوا ، فيقرأ ويقول: امسعوا إىل قول الصادق من 
 4.فوق عرشه

 5سليمان بن طرخان التيمي
 روى الاللكائي عن سليمان التيمـي أنه قال: لو سئلت: أين اهلل تبارك وتعاىل؟ قلت: يف السماء.

 السماء؟ فإن قال: فأين عرشه قبل أن  لق
 .قلت: على املاء

                                                           
هو اإلمام القدوة العلم ، أبو عائشة ، مسروق بن األجدع بن مالك الوادعي اهلمدان ، قال اخلطي : إنه سحرِق  وهو صغري مث وحجد  7

ث عن الصحابة وححدِّث عنه ، وهو معدود يف كبار التابعني ، ومن املخضرمني الذين أسلموا يف حياة النيب فسمي مسروقا ، حد  
  (.4/63« )السري»انظر ترمجته يف ،  62، تويف سنة 

 ، وصححه. 62ص « العرش»، و أورده يف  13برقم « العلو»رواه ابن قدامة يف  2
 .«التقري »ثالثني أو حنوها. انظر مئة و هو مالك بن دينار البصري ، الزاهد ، أبو ُيىي ، صدوق عابد ، مات سنة  3
،  474، ص « خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة»قيم كما يف ( ، وصححه ابن ال2/421أليب نعيم )« احللية»انظر  4

 . 341برقم « العلو»وكذا الذهيب يف 
 .«التقري ». انظر ومئة هو سليمان بن طرخان التيمي ، أبو املعتمر البصري ، ثقة عابد ، مات سنة ثالث وأربعني 5
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 فإن قال يل: أين كان عرشه قبل أن  لق املاء؟
 7.قلت: ال أدري

 2جرير بن عطية الخطفي
يف شعر العرب ما يدل على أن العلو كان متقررا عندهم ، فإنه ملا قصد جرير بن اخلطفي عبد 

 امللك بن مروان ليمدحه قال: 

 3م عليك دليلونور وإسال  أتى يب لك اهلل الذي فوق عرشه

 4قول أبي حنـيفة
«: العلو»بكفر من أنكر أن اهلل يف السماء ، فقد قال الذهيب يف كتاب رمحه اهلل أفا أبو حنـيفة 

قال: سألت أبا حنـيفة  -« الفقه األكرب»صاح   -بلغنا عن أىب مطيع احلكم بن عبد اهلل البلخي 
 ل: عمن يقول: ال أعرف رىب يف السماء أو يف األرض فقا

  .وعرشه فوق مساواته الرمحـٰن على العرش استوىقد كفر ، ألن اهلل تعاىل يقول 
 .، ولكن ال يدري العرش يف السماء أو يف األرض فقلت: إنه يقول: أقول على العرش استوى

 
 

                                                           
 . 64ص « العرش»ه الذهيب يف كتاب ( ، وصحح617« )شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة» 7
« وفيات األعيان». انظر  772هو جرير بن عطية بن حذيفة اخلطفي بن بدر الكليب الريبوعي ، أشعر أهل عصره ، مات سنة  2
(7/327-321.) 
 ، وصحح نسبته جلرير. 66ص « العرش»أورده الذهيب يف كتاب  3
 (.7/721« )تذكرة احلفاظ». انظر  752ت التيمي ، موالهم الكويف ، مات سنة هو أبو حنيفة ، فقيه العراق ، النعمان بن ثاب 4
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 2.يف السماء فقد كفر 7قال: إذا أنكر أنه
نع قال: بلغين عن أيب حنـيفة رمحه اهلل وروى الذهيب عن عبد اهلل بن أمحد املقدسي مؤلف كتاب املق

 3.أنه قال: من أنكر أن اهلل عز وجل يف السماء فقد كفر
 .وإمنا قال أبو حنـيفة بكفر من أنكر علو اهلل لكونه أنكر ما دل عليه القرآن والسنة

 ق ابن تيمية رمحه اهلل فقال:عل  
فر الواقف الذي يقول: )ال أعرف ريب ففي هذا الكالم املشهور عن أيب حنيفة عند أصحابه ؛ أنه ك

يف السماء أم يف األرض( ، فكيف يكون اجلاحد النايف ، الذي يقول: )ليس يف السماء( ، أو 
 4)ليس يف السماء وال يف األرض(؟

مشهورة ىف استتابة بشر املريسي حا هرب منه ملا أنكر  -صاح  أيب حنـيفة  -وقصة أيب يوسف 
 5.ذكرها ابن أيب حامت وغريه أن الّله فوق عرشه ، وقد

 قول اإلمام مال  
 6.، وعلـمه يف كل مكان ، ال  لو منه شيء اهلل في السماءقال اإلمام مالك رمحه اهلل: 

                                                           
 أي العرش. 7
 . 736 -735، ص « العلو»أورده الذهيب يف  2
 . 736ص « العلو» 3
 (.5/41« )جمموع الفتاوى» 4
ص « خمتصر الصواعق»وانظر  ( ، ونقلها ابن القيم ،5/54« )جمموع الفتاوى»، وهي يف « الفتوى احلموية»قاله ابن تيمية يف  5

475 . 
( ، وابن بطة 613« )شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة»( ، والاللكائي يف 77« )السنة»رواه عبد اهلل بن أمحد يف كتاب  6

 «خمتصر العلو»( ، واألثر صحح إسناده األلبانـي رمحه اهلل يف 61-2/61« )الشريعة»( ، واآلجري يف 3/753« )اإلبانة»يف 
(732.) 
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 الشافعي اإلمام قول 
 -أصحاب احلديث  –، ورأيت أصحابنا عليها  7قال رمحه اهلل: القول يف السنة اليت أنا عليها

، مثل سفيان ومالك وغريمها ؛ اإلقرار بشهادة أن ال إلـٰه إال اهلل وأن  الذيـن رأيتهم فأخذت عنهم
 2.اخل … في سمائه ، يقرب من خلقه كيف شاء على عرشهحممدا رسول اهلل ... وأن اهلل 

 قول اإلمام أحمد بن حنبل 

وعلمه ، وقدرته  3بائن من خلقه فوق السماء السابعة على عرشهسحئل اإلمام أمحد رمحه اهلل: اهلل 
 بكل مكان؟ 
 4.، وعلمه ال  لو منه مكان هو على العرشقال: نعم ، 

                                                           
قال ابن رج  يف أي العقيدة اليت هو عليها ، وقد كانت العقيدة تسمى يف ذلك الوقت بالسنة ، ومسيت أيضا بالفقه األكرب.  7
، فيشمل ذلك التمس ك مبا كان عليه هو  والس نة هي الطريقة املسلوكة: )نيف شرح احلديث الثامن والعشري «جامع العلوم واحلكم»

 السنةال يحطلقون اسم  عمال واألقوال ، وهذه هي الس نة الكاملة ، وهلذا كان السلف قدميااالعتقادات واأل مندون  وخلفاؤه الر اش
 .إال على ما يشمل ذلك كل ه ، ورحوي معىن ذلك عن احلسن واألوزاعي والفحضيل بن عياض

ين ، واملخالفح فيها على خطر  عظيم ( ا.هـ  اسم الس نة مبا يتعلق باالعتقادات ، ماء املتأخرين  صوكثرٌي من العحل ا أصلح الدِّ  ألس 
إثبات صفة »روى هذا القول عن الشافعي شيخ اإلسالم أبو احلسن اهلكاري ، ونقله عنه اإلمام موفق الدين ابن قدامة يف كتابه  2

 . 736 – 735، ص « العلو
األرض وهو على عرشه فوق السماء السابعة ، ومنه قوهلم عن  بائن من خلقه أي منفصل عنهم ال  الطهم سبحانه ، هم على 3

 املرأة املطلقة: إسا بائنة من زوجها ، أي منفصلة عنه.
( بنحوه ، كما أورده الذهيب 3/759« )اإلبانة»( ، وكذا ابن بطة يف 614برقم )« أصول اعتقاد أهل السنة»أورده الاللكائي يف  4

 (.414برقم )« العلو»يف 
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 1قول عبد اهلل بن المبارك
 سئل عبد اهلل بن املبارك رمحه اهلل: كيف يـنبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل؟ 

  2.، وال نقول كما تقول اجلهمية: إنه هـٰهنا يف األرضعلى السماء السابعة على عرشه قال: 
كى عن  4: وحدثين حممد بن إبراهيم القيسي3أبو بكر األثرموقال  قال: قلت ألمحد بن حنبل: ُيح

 ابن املبارك أنه قيل له: كيف نحعرف ربنا؟ 
  .قال: يف السماء السابعة على عرشه

 5.هكذا هو عندنا قال أمحد:

                                                           
عت فيه خصال اخلري ، مات سنة  هو عبد 7 .  717اهلل بن املبارك املروزي ، موىل بين حنظلة ، ثقة ثبت فقيه عامل جواد جماهد ، مجح

 .«التقري »انظر 
« األمساء والصفات»( ، والبيهقي يف 3/755« )اإلبانة»( ، وابن بطة يف 22« )السنة»رواه عبد اهلل بن اإلمام أمحد يف كتاب  2
ص « العلو»( ، وحسنه حمققه الشيخ بدر ، ورواه الذهيب يف 61)رقم « جهميةـالرد على ال»ه ، والدارمي يف ( بنحو 2/336)

ص « عقيدة السلف أصحاب احلديث»، ورواه الشيخ أبو إمساعيل الصابون يف  14ص « العرش»، وصححه يف كتاب  749
21 . 

طبقات »هـ ، انظر  262و بكر ، جليل القدر ، حافظ إمام ، تويف بعد هو أمحد بن حممد بن هاىنء الطائي األثرم اإلسكايف ، أب 3
 «.احلنابلة

 (.2/332« )املقصد األرشد»( ، و 739« )مناق  اإلمام أمحد»انظر ترمجته يف  4
« العرش»( ، وصححه الذهيب يف كتاب 3/756« )اإلبانة»، وابن بطة يف  729، ص « إثبات صفة العلو»رواه ابن قدامة يف  5

 . 14 ص
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 لة األولىفي بيان أن القول بعلو اهلل على خلقه هو قول علماء القرون الثالثة المفض فصل
؛ فإن القول بعلو اهلل على خلقه هو قول عامة أئمة  الصحابة والتابعنيعالوة على ما ذحكر من كالم 

يف  2فقد قال حممد بن جرير الطربي،  7السلف الكبار من القرون الثالثة ومن تبعهم بإحسان
ء وما يعرج فيها وهو يعلم ما يلج يف األرض وما  رج منها وما ينـزل من السماتفسري قوله تعاىل 

 : معكم أينما كنتم واهلل مبا تعملون بصري
وهو يقول: هو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم ، يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم ، 

 على عرشه ، فوق سبع سماواته.

                                                           
 ، فلريجع إليها من أراد مزيد االطالع.« العلو»مجع الذهيب رمحه اهلل أقواهلم يف كتابه  7
 تقدمت ترمجته. 2
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 2ته.بصفا على العرشقوله: ال يصح ألحد توحيد حا يعلم أن اهلل  7الم َزنيوروى الذهيب عن 
عال على واصفا اهلل عز وجل: جل ت صفاته عن شبه املخلوقني ، « شرح السنة»وقال يف كتابه 

 3، بائن من خلقه. عرشه
فغِض  وقال:  الرمحـٰن على العرش استوىل عن تفسري قوله تعاىل ئِ ملا سح  4أبو ز رعة الرازيوقال 

 6من قال غري هذا فعليه لعنة اهلل.، وعلمه يف كل مكان ،  وهو على عرشه،  5تفسريه كما تقرأ
 : بلغنـي أنك ترفع رأسك إىل السماء.1لمحمد بن أسلم الطوسي 1وقال عبد اهلل بن طاهر

 9فقال: ولِـم؟ وهل أرجو اخلري إال ممن هو يف السماء؟
 

                                                           
املزن هو إمساعيل بن ُيىي ، صاح  الشافعي ، قال فيه الشافعي: )املزن ناصر مذهيب( ، وقال فيه الذهيب: ولقد كان املزن فقيه  7

( ، 77/492« )طبقات الشافعية»هـ ، انظر ترمجته يف  264أنبل تالمذة الشافعي. تويف سنة الديار املصرية يف زمانه ، و 
 ( ، الناشر: دار الكت  العلمية.7/322« )طبقات الشافعية»و
 .716-715ص « العلو»رواه الذهيب عنه يف  2
 . 715ص « العلو»باختصار ، وأورده الذهيب يف  12- 19ص  3
 .«التقري ». انظر  264رمي بن يزيد بن فروخ ، أبو زرعة الرازي ، إمام حافظ ثقة مشهور ، مات سنة هو عبيد اهلل بن عبد الك 4
 أي تفسريها هو ظاهرها الذي تقرؤه ، من غري تكلف ملعان  غري مذكورة يف السياق. 5
 . 711 – 711 ص« العلو»، وأورده الذهيب يف « ذم الكالم وأهله»رواه عنه أبو إمساعيل األنصاري يف كتابه  6
.  232هو األمري العادل ، أبو العباس ، عبد اهلل بن طاهر بن احلسني بن مصع  ، حاكم خراسان وما وراء النهر ، تويف سنة  1

 (.72/614« )السري»انظر ترمجته يف 
. انظر  242 مات سنةهو حممد بن أسلـم بن سامل بن يزيد الكندي ، اإلمام الربان ، شـيخ املشرق ، أبو الـحسن الطوسي ،  1
 (.2/19« )تذكرة احلفاظ»
 . 797ص « العلو»يف  كمارواه احلاكم عنه يف ترمجته   9
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،  2، ومقاتل بن حيان 7الضحاكوالقول بعلو اهلل على خلقه هو قول السلف قاطبة ، فهو قول 
وسحنـيد بن ،  5، والليث بن سعد 4وسفيان الثوري، « مغازيـال»صاح  كتاب  3إسحاقوحممد بن 

عبد الوهاب بن احلكم و ،  9وعلي بن املديين،  1، وأمحد بن نصر اخلزاعي 1شر احلايفوبِ ،  6داود
وقول ،  2حممد بن ُيىي الذهليوقول ،  7، واإلمام مسلم بن احلجاج 77واإلمام البخاري،  72الوراق

                                                           
هاليل ، أبو القاسم أو أبو حممد اخلراسان ، صاح  التفسري ، كان من أوعية العلم ، له رواية يف ـهو الضحاك بن مزاحم ال 7

 (.4/591« )السري». انظر  726احلديث ، تويف سنة 
 «.التقري ». انظر 752هو مقاتل بن حيان النبطي ، أبو بسطام البلخي اخلزاز ، صدوق فاضل ، مات قبيل  2
هو حممد بن إسحاق بن يسار ، أبو بكر املطليب ، موالهم املدن ، نزيل العراق ، إمام املغازي ، مات سنة مخسني ومائة. انظر  3
 «.التقري »
 تقدمت ترمجته. 4
. انظر  715بن عبد الرمحـٰن الفهمي ، أبو احلارث املصري ، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور ، مات سنة  هو الليث بن سعد 5
 «.التقري »
، انظر  226إمام حافظ ، حمدث الثغر ، صاح  التفسري الكبري باألسانـيد ، ومذهبه يف الصفات مذه  السلف ، تويف سنة  6
 (.72/621« )السري»، و  717ص « العلو»
بن احلارث بن عبد الرمحـٰن بن عطاء ، اإلمام العامل احملدث الزاهد الربان القدوة ، شيخ اإلسالم ، أبو نصر املروزي مث  هو بشر 1

، وترمجته  712ص « العلو»، وقد أورد الذهيب كالمه يف  221البغدادي ، أخذ العلم عن مالك وابن املبارك وغريمها ، مات سنة 
 .(72/469« )السري»مذكورة يف 

 «.التقري ». انظر 237هو أمحد بن نصر بن مالك بن اهليثم اخلزاعي ، أبو عبد اهلل ، ثقة ، قتل ظلما سنة  1
هو علي بن عبد اهلل بن جعفر بن جنيح السعدي ، موالهم أبو احلسن بن املديين البصري ، ثقة ثبت إمام ، أعلم أهل عصره  9

 . 715ص « العلو»(. انظر كالمه يف 2/73« )تذكرة احلفاظ»و « قري الت»هـ ، انظر  234باحلديث وعلله ، مات سنة 
 (.2/15« )طبقات احلنابلة». انظر ترمجته يف  257عبد الوهاب من أصحاب اإلمام أمحد ومسع منه ، تويف سنة  72
 «.ة وأصحاب التعطيلخلق أفعال العباد والرد على اجلهمي»رد البخاري على اجلهمية قوهلم بنفي العلو واالستواء يف كتابه  77

 مات البخاري سنة ست ومخسني ومائتني.
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وعثمان بن سعيد ،  5واحلافظ ابن أيب خيثمة،  4وأيب حامت الرازي،  3بن معاذ الرازيوقول ُيىي 
كما يف    9أيب جعفر بن أيب شيبةو ،  1ملروزياحمد بن نصر ـ، وم 1، وأيب زرعة الدمشقي 6الدارمي
 7وأيب جعفر الطحاوي احلنفي،  77وابن خزمية،  72زكريا بن ُيىي الساجيوقول ،  «العرش»كتابه 

                                                                                                                                                               
، وهو ثان أصح كتاب « الصحيح»هو اإلمام الكبري احلافظ اجملوِّد أبو احلسني ، مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي ، صاح   7

 . 267( ، تويف سنة 72/511« )بعد كتاب اهلل تعاىل ، ذكر له الذهيب ترمجة مطولة يف السري
و اإلمام العالمة احلافظ البارع شيخ اإلسالم وعامل أهل املشرق وإمام أهل احلديث خبراسان ، أبو عبد اهلل الذهلي موالهم ، ه 2

ص « العلو»النيسابوري ، أثىن عليه النسائي وابن خزيـمة وابن الـمديين خريا ، وقد أورد الذهيب كالمه يف تقرير العلو يف كتاب 
لذهلي إمام أهل خراسان بعد إسحاق بال محدافعة ، مات سنة مثان ومخسني ومائتني. انظر ترمجته يف ، وقال فيه: كان ا 716
 (.72/213« )السري»
 (.73/75« )السري». انظر ترمجته يف  251، وقال فيه: واعظ زمانه. تويف سنة  792ص « العلو»أورد الذهيب كالمه يف  3
، أورد الذهيب كالمه يف إثبات العلو يف كتابه  211ة األعالم يف احلديث ، تويف سنة هو حممد بن إدريس بن املنذر ، أحد األئم 4
 (.6/591« )تاريخ اإلسالم». انظر ترمجته يف  792 - 719ص « العلو»
« السري». انظر  219، مات سنة « التاريخ الكبري»هو احلافظ الكبري اجملود أبو بكر أمحد بن أيب خيثمة ، صاح   5
(77/492.) 
هو اإلمام العالمة احلافظ الناقد احملدث ، أبو سعيد التميمي الدارمي السجستان ، صنف كتابا يف الرد على بشر املريسي ، وآخر  6

 (.73/379« )السري»، انظر ترمجته يف  212يف الرد على اجلهمية ، تويف سنة 
. انظر  217الدمشقي ، ثقة حافظ مصنف ، مات سنة هو عبد الرمحـٰن بن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان النصري ، أبو زرعة  1
 «.التقري »
 «.التقري ». انظر  294هو حممد بن نصر املروزي ، الفقيه ، أبو عبد اهلل ، ثقة حافظ إمام جبل ، مات سنة  1
.  291 ، مات سنة هو اإلمام احلافظ املسند البارع حمدث الكوفة ، أبو جعفر حممد بن عثمان بن حممد العبسي ، موالهم الكويف 9

 (.2/226« )شذرات الذه »( ، 74/27« )السري»انظر 
له ، وقال فيه: )إمام أهل البصرة يف وقته(. تويف سنة سبع « العرش»من كتاب  772أورد الذهيب كالمه يف تقرير العلو يف ص  72

 وثالمثائة.
ن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري هو احلافظ الكبري إمام األئمة شيخ اإلسالم أبو بكر حممد بن إسحاق ب 77

 (.2/273« )تذكرة احلفاظ». انظر  377، مات سنة 
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رمحهم ،  2، واليت ذكر فيها اعتقاد أيب حنيفة وصاحبيه« العقيدة الطحاوية»دته املشهورة بـ يف عقي
 اهلل مجيعا ورضي عنهم.

وحصر بعلو اهلل على عرشه بذاته فوق السماء السابعة ، مطبقون على القول رضي اهلل أئمة السلف و 
 3تيمية رمحه اهلل: مث عن السلف يف ذلكفقد قال ابن أقواهلم يف تقرير ذلك ال يحستطاع إال بكحــلفة ، 

ع لبلغ مئني أو ألوفا  4.من األقوال ما لو مجح

                                                                                                                                                               
« السري». انظر  327هو أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة األزدي احلجري املصري الطحاوي احلنفي ، مات سنة  7
(75/21.) 
 األنصاري ، وحممد بن احلسن الشيبان ، رمحهم اهلل مجيعا. مها أبو يوسف ؛ يعقوب بن إبراهيم احلمريي 2
 أي يف تقرير العلو. 3
 . 75، والكالم املنقول مثبت يف ص « جمموع الفتاوى»، وتقع يف اجمللد اخلامس من « الفتوى احلموية»قاله يف  4
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فصل في بيان إجماع سلف األمة على علو اهلل بذاته على عرشه فوق السماء السابعة ، 
 ال تجتمع على ضاللة وإجماع المسلمين حجة ، ألن أمة محمد 

أجمع السلف على  على خلقه تعترب من املسائل اليت ن مسألة علو اهللاعلموا رمحنا اهلل وإياكم أ
متوافرون نقول:  والتابعون، فقد روى البيهقي عنه قوله: كنا  7ذلك األوزاعي حكى، وممن  ثبوتها

 2.، ونؤمن مبا وردت السنة به من صفاته فوق عرشهإن اهلل تعاىل ذكره 
ئمة األربعة يف عصر تابعي التابعني وهو أحد األ –قال ابن تيمية رمحه اهلل: فقد حكى األوزاعي 

إمام أهل مصر ،  4، إمام أهل احلجاز ، واألوزاعي إمام أهل الشام ، والليث 3الذين هم مالك
حكى شهرة القول يف زمن التابعني باإلميان بأن اهلل فوق العرش ،  –والثوري إمام أهل العراق 

ر مذه  جهم ، املنِكر لكون اهلل فوق ما قال األوزاعي هذا بعد ظهو ـ، وإن 5وبصفاته السمعية
 6.كان خبالف ذلك  مذهب السلفعرشه ، والنايف لصفاته ، ليعرف الناس أن 

                                                           
مد ، شيخ اإلسالم ، وعامل أهل الشام ، له رواي 7 ، وقد ترجم  757ة معروفة يف احلديث ، تويف سنةهو عبد الرمحـٰن بن عمرو بن ُيح

 (.1/721« )السري»له الذهيب ترمجة مطولة يف 
، وقال ابن القيم كما يف « الفتوى احلموية»( ، وصحح اسناده ابن تيمية يف 2/324للبيهقي )« األمساء والصفات»كتاب   2
 : رواته كلهم أئمة ثقات. 474ص « خمتصر الصواعق»
 إمام دار اهلجرة ، رأس املذه  املالكي املعروف ، وبه عحِرف. مالك بن أنس ، 3
 أي الليث بن سعد. 4
 أي: وبباقي صفاته اليت ثبتت من طريق السمع ، أي الكتاب والسنة. 5
 . 39، والكالم املنقول مثبت يف ص « جمموع الفتاوى»، وهي يف اجمللد اخلامس من « الفتوى احلموية»قاله يف  6
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: نعرف ربنا ألئمة في اإلسالم والسنة والجماعةا: هذا قول 7وقال قتيبة بن سعيد شيخ خراسان
  .2ىالرمحـٰن على العرش استو ، كما قال جل جالله  السماء السابعة على عرشهيف 

 ؟ أهل الجماعةوسحئل علي بن املديـنـي: ما قول 
 3.، على عرشه استوى فوق السماواتقال: يؤمنون بالرؤية والكالم ، وأن اهلل عز وجل 
 «: اإلبانة»يف كتابه  4وقال احلافظ أبو نصر عبيد اهلل بن سعيد السجزي

وابن  5ان بن عيينة والفضيلأئمتنا ، كسفيان الثوري ومالك ومحاد بن سلمة ومحاد بن زيد وسفي
 6.املبارك وأمحد ، متفقون على أن اهلل سبحانه بذاته فوق العرش ، وعلمه بكل مكان

فوق عرشه ، أن اهلل  الكلمة من المسلميـن اتفقت: قد رمحه اهلل وقال عـثمان بن سعيد الدارمي
 1.فوق سماواته

                                                           
.  42سعيد بن مجيل بن طريف الثقفي ، أبو رجاء البغالن ، يقال امسه ُيىي ، وقيل علي ، ثقة ثبت ، مات سنة  هو قتيبة بن 7

 «. التقري »انظر 
: وقد لقي مالكا والليث ومحاد بن زيد والكبار ، وعحـمِّر دهرا ، وازدحم  714ص « العلو»وقال الذهيب رمحه اهلل يف قتيبة يف 

 . 242ل لرجل: )أِقم عندنا هذه الشتوة حا أخرج لك عن مخسة أناسي مائة ألف حديث( ، مات سنة احلفاظ على بابه ، قا
 . 714ص « العلو»رواه أبو أمحد احلاكم وأبو بكر النقاش ، املفسر ، واللفظ له ، بإسنادمها عنه ، كما يف  2
 . 715ص « العلو»رواه اهلروي باسناده عنه ، كما يف  3
« اإلبانة الكربى»مل احلافظ شيخ السنة ، أبو نصر ؛ عبيد اهلل بن سعيد السجستان ، شيخ احلرم ، ومصنف كتاب هو اإلمام العا 4

 (.71/654« )السري»، انظر  444يف أن القرآن غري خملوق ، له رواية يف احلديث ، تويف سنة 
اإلسالم ، أبو علي ، اجملاور لبيت اهلل ، روى له هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي ، اإلمام القدوة الثبت شيخ  5

 (.1/427« )السري»البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وأبو داود ، كان عابدا زاهدا ، انظر ترمجته يف 
 . 241ص « العلو»أورده الذهيب يف  6
 . 342، ص « نقض اإلمام أيب سعيد على املريسي» 1
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رمحهما اهلل تعاىل عن مذه  أهل السنة يف : سألت أيب وأبا زرعة 7وقال عبد الرمحـٰن بن أيب حـامت
 ، وما يعتقدان من ذلك فقاال:  العلماء في جميع األمصار أصول الديـن ، وما أدركا عليه

، حجازا وعراقا ومصرا وشاما ومينا ، فكان من مذاهبهم: أن  العلماء في جميع األمصارأدركنا 
، بائن من خلقه ، كما وصف  عرشه فوق اإلميان قول وعمل ، يزيد ويـنقص ... وأن اهلل تعاىل

ليس كمثله شيء نفسه يف كتابه ، وعلى لسان رسوله ، بال كيف ، أحاط بكل شيء علما ، 
  .2وهو السميع البصري
وليةلحـ حح ـالتحذير من مذاه  ال»يف باب « الشريعة»يف كتاب  وقال أبو بكر اآلجري

3 :» 
حيط بكل ـ، وعلمه م على عرشه فوق سماواته أن اهلل سبحانه أهل العلموالذي يذه  إليه 

شيء ، قد أحاط علمه جبميع ما خلق يف السماوات العال ، وجبميع ما يف سبع أرضيـن وما بيـنهما 
 4.وما حتت الثرى ، يعلم السر وأخفى ... اخل

 «:املذمومةاإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق »يف كتابه  5وقال اإلمام ابن بطة العكـربي
من الصحابة والتابعني ومجيع أهل العلم من املؤمنني أن اهلل تبارك وتعاىل على  وأجمع المسـلمون

عرشه ، فوق مساواته ، بائن من خلقه ، وعلمه حميط جبميع خلقه ، ال يأىب ذلك وال ينكره إال من 

                                                           
م أبو حممد عبد الرمحـٰن بن احلافظ الكبري أيب حامت ؛ حممد بن إدريس بن املنذر التميمي هو اإلمام احلافظ الناقد شيخ اإلسال 7

 (.3/34« )تذكرة احلفاظ». انظر  321احلنظلي الرازي ، مات سنة 
 . 719 – 711ص « العلو»، وعنه الذهيب يف  731-731، ص « إثبات صفة العلو»رواه ابن قدامة يف  2
 بأن اهلل حال  يف كل مكان ، تعاىل اهلل عما يقولون علوا كبريا.ن و احللولية هم القائل 3
 (.2/66« )الشريعة» 4
هو عبيد اهلل بن حممد بن حممد ، اإلمام الصاحل القدوة ، الفقيه احلنبلي ، له كتاب مسند يف عقيدة أهل السنة واجلماعة وهو  5
 (.1/672« )تاريخ اإلسالم»ترمجته يف ، انظر  311، تويف سنة « اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية»
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مرقوا من الدين ، وقالوا: انتحل مذه  احللولية ، وهم قوم زاغت قلوهبم ، واستهوهتم الشياطني ، ف
يف  حالإن اهلل ذاته ال  لو منه مكان ، فقالوا: إنه يف األرض كما هو يف السماء ، وهو بذاته 
 7.مجيع األشياء ، وقد أكذهبم القرآن والسنة وأقاويل الصحابة والتابعني من علماء املسلمني

اعتقاد السلف الذي ذكر أنه  «االعتقاد»وقال احلافظ الكبري أبو نعيم األصبهان يف كتاب 
 :وإجماع األمة

ويثبتوسا من غري تكييف وال  يقولون بهاوأن األحاديث اليت ثبتت يف العرش واستواء اهلل تعاىل عليه 
على  لثيل ، وأن اهلل بائن من خلقه ، واخللق بائنون منه ، ال ُيل فيهم وال ميتزج هبم ، وهو مستو  

 2.عرشه يف مسائه من دون أرضه
 : 4«عقيدة السلف أصحاب احلديث»رمحه اهلل يف كتابه  3وقال أبو عثمان الصابون

على عرشه ، وعرشه وعلماء األمة وأعيان األئمة من السلف رمحهم اهلل مل  تلفوا يف أن اهلل تعاىل 
 ... اخل.فوق سماواته

 ، وسعيد بن 5إسحاق بن راهويه وممن حكى إجماع أهل السنة أيضا على علو اهلل على خلقه
  

                                                           
 (.3/736قاله يف مقدمة باب اإلميان بأن اهلل عز وجل على عرشه ، بائن من خلقه ، وعلمه حميط جبميع خلقه ) 7
 . 243ص « العلو»أورد الذهيب كالمه يف  2
امللق  بشيخ ، ر احملدث الفقيه الواعظ هو أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحـٰن بن أمحد الصابون النيسابوري ، احلافظ املفس 3

  (.1/76« )معجم األدباء»( ، 3/771« )طبقات الشافعية الكربى». انظر  449اإلسالم ، مات سنة 
 . 34 – 32ص  4
هـ. انظر ترمجته يف  231هو إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي أبو حممد بن راهويه املروزي ، ثقة حافظ جمتهد ، تويف سنة  5
 (.77/351« )لسريا»
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صاح  التفسري ، وابن رشد  3، وأبو عبد اهلل القرطيب 2، وأبو عمر الطلمنكي 7عامر الضبعي
إثبات صفة »، وابن قدامة يف كتابه « بداية اجملتهد وساية املقتصد»صاح  كتاب  4األندلسي
سالم إمساعيل صاح  شيخ اإل 1، وأبو احلسن الكرجي الشافعي 6، وابن أيب زمـنني املالكي 5«العلو

 1األنصاري ، رمحهم اهلل مجيعا رمحة واسعة.

                                                           
 «.التقري ». انظر  221هو سعيد بن عامر الضبعي ، أبو حممد البصري ، ثقة صاحل ، مات سنة  7
هو احلافظ اإلمام املقرىء أبو عمر ، أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن ل  بن ُيىي املعافري األندلسي ، عامل أهل قرطبة ، مات سنة  2

 .(3/791« )تذكرة احلفاظ». انظر  429
ص « العلو»، كما يف « الوصول إىل معرفة األصول»أبو عمر إمجاع أهل السنة على علو اهلل على خلقه يف كتابه  الشيخوقد قرر 
246 . 

اجلامع لعلوم »هو اإلمام أبو عبد اهلل ، حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري ، األندلسي القرطيب ، الفقيه املفسر ، سارت بتفسريه  3
 (.75/229« ). انظر ترمجته يف تاريخ اإلسالم 617، تويف سنة ركبان ال« القرآن

هو ابن رشد احلفيد العالمة فيلسوف الوقت ، أبو الوليد حممد بن أيب القاسم أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ، مات سنة  4
 (.27/321« )السري». انظر  595

 انظر مقدمة الكتاب املذكور. 5
وة الزاهد ، أبو عبد اهلل ، حممد بن عبد اهلل بن عيسى الـمحرِّي األندلسي األلبريي ، شيخ قرطبة ، له عدة مؤلفات ، هو اإلمام القد 6

والصحابة والتابعني ، وقد قرر ابن أيب زمنني إمجاع أهل السنة على  وهو كتاب مسند يف العقيدة عن النيب « أصول السنة»منها 
، « رياض اجلنة بتخريج أصول السنة»، وهو حمقق مطبوع طبعتني ، األوىل بعنوان « صول السنةأ»علو اهلل على خلقه يف كتابه 
 «.أصول السنة»والثان باسم الكتاب نفسه 

 قال الكرجي يف عقيدة أصحاب احلديث حاكيا إمجاع السلف على علو اهلل: 1
 على عرشه مع علمه بالغوائ  عقائدهم أن اإللـٰه بذاته

 . 263ص ، « العلو»انظر 
 للذهيب ، واملراجع املذكورة أعاله.« العلو»انظر أقواهلم يف كتاب  1
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 -وهي الفتوى اليت أرسلها ألهل محاة  –« الفتوى احلموية»وقال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف 
 حاكيا إمجاع األمة على علو اهلل سبحانه على مجيع خملوقاته قال: 

عامة كالم من أوهلا إىل آخرها ، مث  فهذا كتاب اهلل من أوله إىل آخره ، وسنة رسول اهلل 
، مملوء مبا هو إما نٌص وإما ظاهر ، يف أن اهلل سبحانه  الصحابة والتابعيـن ، ثم كالم سائر األئمة

 وتعاىل هو العلي األعلى ، وهو فوق كل شيء ، وأنه فوق العرش ، وأنه فوق السماء ... 
 مث ذكر عدة آيات وأحاديث يف تقرير ذلك مث قال:

إىل أمثال ذلك مما ال ُيصيه إال اهلل ، مما هو أبلغ املتواترات اللفظية واملعنوية اليت تورث علما  ...
أن اهلل سبحانه املبلغ عن اهلل ألقى إىل أمته املدعحويـن  يقيـنا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول 

رهبم وعجمهم يف اجلاهلية ، كما فطر اهلل على ذلك مجيع األمم ع على العرش ، وأنه فوق السماء
ع  واإلسالم ، إال من اجتالته الشياطيـن عن فطرته ، مث عن السلف يف ذلك من األقوال ما لو مجح

 أو ألوفا.  7لبلغ مئيـن
وال عن أحد من سلف هذه األمة ال من الصحابة  مث ليس يف كتاب اهلل وال يف سنة رسول اهلل 
ئمة الذيـن أدركوا زمن األهواء واالختالف حرف واحد وال من التابعيـن هلم بإحسان والعن األ

  2. الف ذلك ال نصا وال ظاهرا
فهم سلف األمة وأئمتها ، وقال أيضا بعد أن نقل مذاه  الناس يف علو اهلل: وأما القسم الرابع 

السنة  ، فإسم أثبتوا وآمنوا جبميع ما جاء به الكتاب و  أئمة العلم والديـن من شيوخ العلم والعبادة
،  فوق سماواته ، وأنه على عرشه بائن من خلقهكله من غري حتريـف للكلم ، أثبتوا أن اهلل تعاىل 

                                                           
 مـئني مجع مئة. 7
 ، باختصار. 75 – 72، والكالم املنقول مثبت يف ص « جمموع الفتاوى»، وهي يف اجمللد اخلامس من « الفتوى احلموية» 2
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وهم منه بائنون ، وهو أيضا مع العباد عموما بعلمه ، ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأيـيد 
 7والكفاية.

 وقال الذهيب رمحه اهلل: 
؛ أن اهلل عز وجل يف السماء ،  هلل ورسوله والمؤمنونوا بل الصحابة مقالة السلف وأئمة السنة

وأن اهلل على العرش ، وأن اهلل فوق مساواته ، وأنه ينـزل إىل السماء الدنيا ، وحجتهم على ذلك 
 2.النصوص واآلثار

، وصاحبه أيب  4كأيب احلسن األشعري  3بل القول بعلو اهلل على خلقه هو قول األشاعرة األوائل
يف كتابه  6، والقاضي أيب بكر بن الطي  الباقالن األشعري 5مهدي الطربياحلسن علي بن 

، إمام الطائفة  1بحمد عبد اهلل بن سعيد بن كحال  ـ، وكذا أيب م «التمهيد يف أصول الدين»
صاح   ،  ، وإمام الصوفية يف وقته أيب العباس أمحد بن حممد املظفري املختار الرازي 1بيةالكحال  

                                                           
 (.5/237« )جمموع الفتاوى» 7
 . 743ص « العلو» 2
 ف مبنهج األشاعرة األوائل يف باب األمساء والصفات.تقدم التعري 3
، وتقدم أنه قد تاب من هذا املذه  وأعلن توبته ، ورجع  تقدم ترمجته يف أول الكتاب يف جزء التأصيالت لفهم األمساء والصفات 4

 .يدة أهل السنة، بل وألف مؤلفات يف تقرير عق وترك علم الكالميف فهم أمساء اهلل وصفاته إىل طريقة أهل السنة 
 -237ص « العلو»، وقد نقله الذهيب يف  الرمحـٰن على العرش استوى، باب قوله « مشكل اآليات»انظر كالمه يف كتابه  5

233 . 
 تقدم ترمجته يف أول الكتاب يف جزء التأصيالت لفهم األمساء والصفات. 6
سعيد بن كالب القطان البصري ، صاح  التصانيف يف الرد على  هو رأس املتكلمني بالبصرة يف زمانه ، أبو حممد عبد اهلل بن 1

 (.77/714« )السري»املعتزلة ، ورمبا وافقهم! انظر 
نقلت هذا ليعلم القارىء أن القول بعلو اهلل قال به بعض أهل البدع الكالمية ، كابن كالب وغريه من متقدمي األشاعرة ، وقد  1

كان من أعظم أهل اإلثبات للصفات والفوقية وعلو اهلل  : 212ص « اجتماع اجليوش»قال ابن القيم يف ابن كالب يف كتابه 
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، الذي قال فيه ابن القيم رمحه اهلل بعد أن سـاق  « صفات يف تقريع نفاة الصفاتفرع ال»كتاب 
كالمه يف إثبات العلو: وساق شبه النفاة ونقضها نقض من يقلع غروسها كل القلع ، رمحه اهلل 

 7.تعاىل

 2فإذا كان هذا هو قول متقدمي األشاعرة ؛ فما بال متأخري األشاعرة  الفون متقدميهم؟!

                                                                                                                                                               

على عرشه ، منكرا لقول اجلهمية ، وهو أول من عحرف عنه إنكار قيام األفعال االختيارية بذات الرب تعاىل ، وأن القرآن معىن 
 قائم بالذات.

 . 321ص « اجتماع اجليوش» 7
شاعرة أخذوا مقولة أن اهلل يف كل مكان عن اجلهمية واملعتزلة ، وليس عن أئمتهم املتقدمني ، ألن وهبذا يـحعلم أن متأخري األ 2

متقدميهم كأيب احلسن األشعري وغريه كانوا مثبتني لعلو اهلل على عرشه فوق السماء السابعة ، بل كانوا يردون على اجلهمية 
 مقالتهم هذه ، واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.
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 أهل السنة بعد القرون الثالثةذكر أقوال علماء  فصل في
القرون الثالثة  تبعواممن  علماء أهل السنة واجلماعةوالقول بعلو اهلل على خلقه هو قول عامة 

واحملدث اإلمام سليمان بن ،  2أيب بكر اآلجري، و  7أيب حممد الربهباري، فهو قول بإحسان املفضلة 
اإلمام و ،  5واحلافظ أيب بكر اإلمساعيلي،  4شيخ األصبهانواحلافظ أيب ال،  3أمحد الطربان
 9واألزهري ، 1ابن بطة العكبـريو ، « الرسالة» مقدمة كتابهيف  1وابن أيب زيد املالكي،  6الدارقطنـي

                                                           
وقد نص رمحه اهلل  : وكان كبري الشأن ، أخذ عن املروزي ، وله أصحاب وأتباع. 222ص « العلو»الذهيب يف الربهباري يف قال  7

 . 321تويف رمحه اهلل سنة  الرياض. -، الناشر: دار السلف  12، ص « شرح السنة»على علو اهلل يف عقيدته املسماة 
يف ، أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهلل البغدادي اآلجري ، له عدة تواليف ، منها  هو اإلمام احملدث القدوة ، شيخ احلرم الشر  2

تويف رمحه اهلل ، قرر فيه عقيدة علو الرب عز وجل على مجيع خلقه ، ينظر باب التحذير من مذاه  احللولية. « الشريعة»كتاب 
 (.76/733« )السري»انظر ترمجته يف .  362سنة 

لعالمة احلجة بقية احلفاظ ، أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الشامي الطربان ، مسند الدنيا ، مات سنة هو احلافظ اإلمام ا 3
 (.3/15« )تذكرة احلفاظ». انظر  362

 (.76/216« )السري»انظر .  369تويف سنة هو عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن حيان ، احلافظ.  4
م أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل بن العباس اإلمساعيلي اجلرجان ، فقيه الشافعية هو اإلمام احلافظ الثبت شيخ اإلسال 5

 (.3/721« )تذكرة احلفاظ». انظر  317بناحيته ، مات سنة 
تذكرة ». انظر  315هو اإلمام شيخ اإلسالم حافظ الزمان أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي البغدادي ، مات سنة  6

 (.3/732« )احلفاظ
ـ انظر  316هو اإلمام العالمة القدوة الفقيه عامل أهل املغرب ، أبو حممد عبد اهلل بن أيب زيد القريوان املالكي ، تويف سنة  1
 (.71/72« )السري»
 تقدمت ترمجته قريبا. 1
« السري». انظر  312هو أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة األزهري اهلدوي اللغوي الشافعي ، مات سنة  9
(76/375.) 
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، والشيخ أيب بكر  7بن إسحاق بن منده ، وحممد« هتذي  اللغة»وصاح  كتاب ، إمام اللغة 
وأيب نعيم ،  4معمر بن أمحد األصبهانو ،  3يب القاسم الاللكائيوأ،  2حممد بن موه  املالكي

 ، واإلمام  1، وشيخه ابن فورك 1وأيب بكر البيـهقي،  6رازيـــال قيه سليم بن أيوبـــالفو ،  5األصبهان

                                                           
هو اإلمام احلافظ حمدث اإلسالم ، أبو عبد اهلل ، حممد بن احملدث أيب يعقوب إسحاق بن احلافظ حممد بن ُيىي بن مندة ، طاف  7

« التوحيد وإثبات صفات اهلل عز وجل على االتفاق والتفرد»، وآخر هو « الرد على اجلهمية»الشرق والغرب مرتني ، له كتاب 
 (.71/21« )السري»، انظر ترمجته يف  395ويف سنة ت
 تقدمت ترمجته. 2
هو اإلمام احلافظ الـمحجوِّد املفيت ، أبو القاسم ، هبة اهلل بن احلسن بن منصور الطربي الشافعي الاللكائي ، مفيد بغداد يف وقته ،  3

العلو مثبت يف باب: سياق ما روي يف قوله تعاىل والصحابة والتابعني ، وكالمه يف  له كتاب يف العقيدة مسندا عن النيب 
الرمحـٰن على العرش استوى  (.71/479« )السري»، انظر ترمجته يف  471، تويف سنة 
،  471، تويف يف رمضان عام  745ص « العرش»الشيخ معمر له رواية يف احلديث النبوي ، وقد أورد الذهيب كالمه يف كتاب  4

 (.9/322« )إلسالمتاريخ ا»انظر ترمجته يف 
 (.3/791« )تذكرة احلفاظ». انظر  432هو احلافظ الكبري حمدث العصر ، أمحد بن عبد اهلل بن البناء ، مات سنة  5
هو اإلمام شيخ اإلسالم ، أبو الفتح ، سليم بن أيوب الرازي الشافعي ، له كتاب تفسري ، وله رواية يف احلديث النبوي ، تويف يف  6

 (.71/417« )السري»انظر ترمجته يف «. العلو»واألربعمائة كما يف حدود األربعني 
 هو احلافظ العالمة الثبت الفقيه شيخ اإلسالم أبو بكر ، أمحد بن احلسني البيهقي ، له عدة مؤلفات مسندة إىل النيب  1

االعتقاد واهلداية إىل »و مذكور يف كتابه وغريها ، وكالمه يف العل« دالئل النبوة»و « السنن الكربى»والصحابة والتابعني ، أشهرها 
 (.71/763« )السري»، انظر ترمجته يف  451، باب القول يف االستواء. تويف رمحه اهلل سنة « سبيل الرشاد

 (.71/274« )السري»انظر .  426تويف سنة هو اإلمام العالمة شيخ املتكلمني ، أبو بكر حممد بن احلسن بن فحورك األصبهان.  1
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وإمساعيل بن حممد ،  2وشيخ اإلسالم أيب إمساعيل األنصاري وقته ، إمام الشافعية يف 7سعد الزجنان
،  5حىي بن عـمارـ، وشيخه ي 4أيب احلسن الكرجي الشافعيوقول ،  3فضل التيمي األصبهانبن ال

 وابن ،  1مقدسيـال ابن قدامةوهو قول ،  1حافظ ابن عساكرـوال،  6والقاضي أيب يعلى الفراء احلنبلي

                                                           
اإلمام العالمة احلافظ القدوة العابد شيخ احلرم ، أبو القاسم ، سعد بن علي بن حممد الزجنان ، أورد ابن القيم كالمه يف العلو  هو 7

 (.71/315« )السري»، انظر ترمجته يف  417، تويف سنة  791، ص « اجتماع اجليوش»يف كتابه 
« الصفات»األنصاري اهلروي ، نقل الذهيب كالمه يف تقرير العلو من كتاب  هو احلافظ الكبري ، أبو إمساعيل ، عبد اهلل بن حممد 2

 (.71/523« )السري»، انظر ترمجته يف  417، تويف عام  262ص « العلو»، و 757ص « العرش»له ، انظر كتاب 
تواء اهلل سبحانه وتعاىل على ، باب يف بيان اس« احلجة يف بيان احملجة»تقدمت ترمجته. وكالمه يف إثبات العلو مذكور يف كتابه  3

 ( وما بعده.2/17العرش )
 . 532، تويف سنة  263ص « العلو»نقل الذهيب أبياتا له يف تقرير العلو يف كتاب  4
هو اإلمام احملدث الواعظ شيخ سجستان ، ُيىي بن عمار بن ُيىي بن عمار الشيبان ، كان شديدا على أهل البدع واجلهمية ،  5

 (.71/417« )السري»، انظر ترمجته يف  422، تويف سنة  744، ص « العرش»مه يف تقرير العلو يف كتاب أورد الذهيب كال
هو شيخ احلنابلة ، املفيت القاضي ، أبو يعلى الصغري ، حممد بن أيب خازم حممد بن القاضي الكبري أيب يعلى بن الفراء البغدادي ،  6

 )كان آية يف معرفة مذه  اإلمام أمحد ، صنف التصانيف الفائقة(.«: العلو»من أنبل الفقهاء وأنظرهم ، قال الذهيب يف 
، وهو كتاب نفيس مروي باألسانيد يف إبطال تأويل أحاديث الصفات ، « إبطال التأويالت ألخبار الصفات» كتابقلت: وله  

 (.22/353« )السري». انظر ترمجته يف  556يسر اهلل نشره. تويف أبو يعلى سنة 
،  517، تويف سنة « تاريخ دمشق»الكبري ، حمدث الشام ، أبو القاسم الدمشقي الشافعي ، صاح   احلافظمام العالمة هو اإل 1

، وللعلم فقد نقل احلافظ ابن عساكر اعتقاد أيب احلسن  723، ص « العرش»وقد أورد الذهيب كالمه يف إثبات العلو يف كتاب 
 ليه ، كما يف املصدر نفسه.األشعري يف هذا الباب مقرا له ، مثنيا ع

، تويف « املغين»هو موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي ، انتهت إليه معرفة مذه  اإلمام أمحد يف زمانه ، له كتاب  1
 .«إثبات صفة العلو»يف كتابه المه يف إثبات العلو كانظر   . 622سنة 
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حمد صديق حسن خان ـ، والشيخ م 2وهابـــخ مـحمد بن عبد ال، والشي 7بليــالـحن رج 
عالمة الشام ، وأئمة الدعوة النجدية ،  4الشيخ العالمة حممد ناصر الدين األلبان ، وكذا 3ن وجيالقِ 

 رمحهم اهلل مجيعا.وغريهم كثري ، قاطبة إىل يومنا هذا ، 
                                                           

احلنابلة ، زين الدين ، أبو الفرج ، عبد الرمحـٰن بن أمحد البغدادي مث الدمشقي ،  هو الشيخ احلافظ األصويل الواعظ العابد ، شيخ 7
جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من »من علماء القرن الثامن ، انك  على التصنيف فرتك آثارا علمية كثرية ، أشهرها 

يح البخاري إىل كتاب اجلنائز ، وكذا غريها من ، شرح فيه صح« فتح الباري يف شرح صحيح البخاري»، و « جوامع الكلم
إنباء »البن عبد اهلادي ، و « اجلوهر املنضد»هـ. انظر ترمجته يف  195الكت  اليت تزيد على األربعني مؤلفا ، تويف رمحه اهلل سنة 

 (.332 – 2/337« )فتح الباري»البن حجر رمحهم اهلل. انظر كالمه يف تقرير العلو يف كتابه « الغمر
الشيخ حممد من اجملددين ملا اندرس من معامل دين اإلسالم يف شبه اجلزيرة العربية يف القرن الثان عشر اهلجري ، أحيا اهلل به الدين  2

هـ ،  7226هـ وتويف سنة  7775إىل يومنا هذا ، ونفع به ومبؤلفاته ، كالمه يف العقيدة مبثوث يف كتبه ، ولد الشيخ حممد سنة 
 عده من علماء اجلزيرة العربية عياٌل عليه إىل يومنا هذا.وكل من جاء ب

عقيدة الشيخ »للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن البسام ، وانظر لزاما كتاب « علماء جند خالل مثانية قرون»انظر ترمجته يف كتاب 
 للشيخ د. صاحل بن عبد اهلل العبود.« حممد بن عبد الوهاب السلفية

حفيده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن بن حممد بن عبد الوهـاب رمحه اهلل ، وهي مثبتة يف  وله ترمجة حافلة بقلم
 .(439-7/312« )الدرر السنية يف األجوبة النجدية»( ، وكذا يف 429-3/311« )جمموعة الرسائل واملسائل النجدية»
ق ــــــ، بتحقي 53 – 52، ص « ف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثرقط»، وكالمه يف تقرير العلو مذكور يف كتابه  تقدمت ترجـمته 3

 بريوت( ، وقد اقتبست ترمجة الشيخ صديق منه. –د. عاصم بن عبد اهلل القريوت ، )الناشر: عامل الكت  
لدين اهلل تعاىل يف  هو الشيخ العالمة احملدث ، حممد ناصر الدين بن نوح جنات ، األلبان أصال ، السوري منشًأ ، من اجملددين 4

القرن الرابع عشر اهلجري وأوائل القرن الذي بعده ، خدم تراث املسلمني يف احلديث والعقيدة والفقه يف جمال حتقيق املخطوطات 
منعطفا حادا يف تاريخ خدمة السنة  عليه ، وعحد   وختريج األحاديث ولييز صحيحها من ضعيفها ، حا صار كثري ممن بعده عياال

 كتابا ، ما بني تأليف وحتقيق وختريج وتعليق.  237بوية ، ترك رمحه اهلل كمًّا ضخما من الرتاث العلمي أوصله أحد الباحثني إىل الن
وللشيخ رمحه اهلل جهد مبارك يف الرد على أهل البدع والتصوف وعحـب اد القبور وأتباع املناهج الدعوية احملدثة ، وكثري من التيارات 

 الكتاب والسنة ، وكشف شبهاهتم يف بالد الشام وغريها من البالد.املنحرفة عن 
عن سبع ومثانني سنة ، وكانت وفاته بعد وفاة قرينه مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن  7422تويف رمحه اهلل يف رج  عام 

 باز بأشهر يسرية ، فثلم اإلسالم ثلمة عظيمة ، وحزن املسلمون على فقدمها حزنا مجا.
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 يحنظر للتوسع يف االطالع على حياة الشيخ وسريته العلمية:
 الرياض. –، د. عبد العزيز بن حممد السدحان ، الناشر: دار التوحيد « اإلمام األلبان رمحه اهلل ، دروس ومواقف وعرب» .7
 مصر. –اوي ، حممد بن إبراهيم الشيبان ، الناشر: مكتبة السد« حياة األلبان وآثاره وثناء العلماء عليه» .2
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إن علو اهلل سبحانه وتعاىل أمر جممع عليه يف مجيع  إجماع األديان السماوية السابقة: -71
 ، قال ابن القيم رمحه اهلل:  األديان السماوية

 :(وذكر مثانية عشر أصال ، منها قوله)مجيع النبوات من أوهلا إىل آخرها متفقة على أصول 
حيل يف ذاته شيء منها ، بل هو بائن عن خـلقه السادس: أنه ال حيل يف شيء من خملوقاته ، وال 

 بذاته ، واخللق بائنون عنه.
السابع: أنه أعظم من كل شيء ، وأكرب من كل شيء ، وفوق كل شيء ، وعال على كل شيء ، 

 8وليس فوقه شيء البتة.

واستوائه وقال أيضا رمحه اهلل: فهذه اآليات واألخبار الدالة على علو الرب تعاىل على خلقه وفوقيته 
 2.على عرشه قد قيل إهنا تقارب األلف ، وقد أمجعت عليها الرسل من أوهلم إىل آخرهم

ال يف  السماءذهب يُقلب نظره يف هلدايتهم قومه  أراد امتحانحيـنما  وهذا خليل اهلل إبراهيم 
ما أفل ـأيضا ل يف السماء، مث ذهب يطلب ربه مرة أخرى  هذا ريباألرض ، فقال للقمر 

، وما ذاك إال ملا استقر يف فطر وعقول األمم كلها أن الرب  هذا ريبالكوكب ، فقال للشمس 
 يف العلو.

قال ابن خزمية رمحه اهلل: وخليل اهلل إبراهيم عليه السالم عاِلمٌ يف ابتداء النظر إىل الكوكب والقمر 
هذا أال تسمع قوله  والشمس أن خالقه عال فوق خلقه حني نظر إىل الكوكب والقمر والشمس ،

                                                           
 . 963، ص « حليارى يف أجوبة اليهود والنصارىهداية ا» 8
 . 961، ص « الصواعق املرسلة» 2



 أدلة علو اهلل على خلقهالمبحث الثالث: 

 873 

؟ وِل يطلب معرفة خالقه من أسفل ، إمنا طلبه من أعلى ، مستيقنا عند نفسه أن ربه يف ريب
  8السماء ال يف األرض.

وهذا موسى عليه السالم ملا دعا فرعون إىل اإلميان باهلل ؛ أنكر فرعون اللعيـن وجود اهلل أصال ، وبىن 
أنه ليس يف السماء شيء أصال ، فقال  -بزعمه  –ليثبت الصرح متحديا ملوسى عليه السالم ، 

 * فأطلع إىل إلـٰه موسى أسباب السماواتيا هامان ابن يل صرحًا لعلى أبلغ األسباب  ،
 واألسباب هي الطرق. 

قال ابن عبد الرب رمحه اهلل: فدل على أن موسى عليه السالم كان يقول: إلـٰهي يف السماء ، وفرعون 
 2يظنه كاذبا.

: من نفى العلو من اجلهمية فهو فرعونـي ، ومن أثبته فهو موسوي قال ابن أيب العز احلنفي رمحه اهلل
 9.حممدي

 مبا جاء به موسى وحممد عليهما السالم من أن اهلل يف السماء. أي مؤمنٌ قلت:  
خلقي ، وعرشي فوق جميع ،  فوق عباديأنا اهلل : التوراةوقال كعب األحبار: قال اهلل تعاىل يف 

، عليه أدبر أمور عبادي ، ال خيفى علي شيء من أمر عبادي يف مسائي وال يف  وأنا على عرشي
 4....أرضي 

 
                                                           

 (.202، )ص « التوحيد»كتاب   8
 ( ، كتاب القرآن ، باب ما جاء يف الدعاء.6/826« )التمهيد» 2
حيط بكل شيء ـ: وهو مستغن عن العرش وما دونه ، مرمحه اهلل ، عند شرحه لقول الطحاوي «شرح العقيدة الطحاوية»انظر  9

 وفوقه ، وقد أعجز عن اإلحاطة خلقه.
، وعزاه أليب الشيخ األصبهاين  93، ص « العرش»( ، وصحح سنده الذهيب يف كتاب 9/816« )اإلبانة»أخرجه ابن بطة يف  4

 . 484، ص « خمتصر الصواعق»أيضا ، وصححه ابن القيم كما يف 
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وحنن يف األرض ، فكيف لنا  أنـت في السماء: يا رب بنو إسرائيلرمحه اهلل: قالت  8وقال قتـادة
 أن نعرف رضاك وغضبك؟ 

 2ذا غضبت استعملت عليكم شراركم.قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم ، وإ
 : قال: قال رسول اهلل رضي اهلل عنهما وعن ابن عباس 

ة ، فقلت: يا جربيل ، ما هذه الرائحملا كانت الليلة اليت أسري يب فيها ، أتت علي رائحة طيبة 
 الطيبة؟ 

 فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأوالدها. 
 قال: قلت: وما شأهنا؟ 

 من يدها فقالت:  4هي متشط ابنة فرعون ذات يوم ؛ إذ سقطت الـممْدرى 9قال: بينا
 بسم اهلل. 

 فقالت هلا ابنة فرعون: أيب؟ 
 قالت: ال ، ولكن ريب ورب أبيك اهلل. 

 قالت: أخربه بذلك؟ 
 قالت: نعم. 

 لك ربا غريي؟  فأخربته فدعاها ، فقال: يا فالنة ، وإن  
                                                           

دة بن دعامة السدوسي ، من أوعية العلم ، من رواة احلديث النبوي ، مات سنة هو حافظ عصره ، قدوة املفسرين واحملدثني ، قتا 8
 (.9/263« )السري»، وترجم له الذهيب يف  887

(: )هذا ثابت عن قتادة أحد احلفاظ الكبار( ، 996« )العلو»( ، قال الذهيب يف 17« )الرد على اجلهمية»رواه الدارمي يف  2
 (.807رقم )« خمتصر العلو»ه يف وحسن األلبانـي رمحه اهلل إسناد

 بينا أي: بينما. 9
 الـممْدرى: ما ُيسوى به شعر الرأس ، قاله السندي يف حاشيته على ابن ماجه. 4
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، مث أمر هبا أن تُلقى  8يتمم ـحفأُ  من حناس   ، فأمر ببقرة   اءمن في السم ربي وربكقالت: نعم ، 
 هي وأوالدها فيها. 

 قالت له: إن يل إليك حاجة.
 قال: وما حاجتك؟ 

 ا. ن  ــي يف ثوب واحد ، وتدفم دم قالت: أحب أن جتمع عظامي وعظام ول  
 قال: ذلك لك علينا من احلق. 

واحدا ، إىل أن انتهى ذلك إىل صيب هلا مرضع ، كأهنا  وا بني يديها واحداقال: فأمر بأوالدها فألقُ 
تقاعست من أجله ، قال: )يا أُّمه ، اقتحمي ، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة( ، 

 2فاقتحمت.
قال: كان داود عليه السالم يطيل الصالة مث يرفع رأسه إىل السماء مث يقول:  9وعن ثابت البنانـي

 4.ساكن السماءيا عبيد إىل أرباهبا ، إليك رفعت رأسي ، نظر ال
قال: بلغين أن داود النيب عليه السالم كان يقول يف دعائه: اللهم أنت ريب  9وعن عباس العمي

 6، وجعلت خشيتك على من يف السماوات واألرض. تعاليت فوق عرشك

                                                           
 يف معىن بقرة ما معناه: قمدراً واسعا يسع بقرة.« النهاية»قال يف  8
 (.9/90« )املسند»، وكذا حمققو  94ص « العرش»( ، وحسنه الذهيب يف كتاب 8/980رواه أمحد ) 2
 «.التقريب»هو ثابت بن أسلم البناين ، أبو حممد البصري ، ثقة عابد ، مات سنة بضع وعشرين. انظر  9
، وصححه الذهيب  814ص « كتاب الزهد»( ، وأمحد يف 663« )شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة»رواه الاللكائي يف  4

 . 826، ص « العلو»يف كتاب 
 ، وقال ابن معني: ال بأس به. 843، ص « أمساء الثقات»ذكره ابن شاهني يف عباس العمي  9
 . 67ص « العرش»( ، وصححه الذهيب يف كتاب 90-6/43« )املصنف»رواه ابن أيب شيبة يف  6
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عل ُيسبح قال: مسع يونس عليه السالم ت سبيح احلصا وتسبيح احليتان ، فج 8وعن احلسن البصري
، ويف األرض قدرتك  في السـماء مسـكنكويهلل ويقدس ، وكان يقول يف دعائه: سيدي ، 

 2وعجائبك.
، فقال له امللك: هل  4رص  ـن ـ تـُ خـ: بعث اهلل ملكا من املالئكة يعين إىل بُ 9وقال اإلمام حممد بن يسار

 تعلم يا عدو اهلل كم بني األرض إىل السماء؟ 
 : ال. رص  ـن ـ تـُ قال بُ 

إىل أن  –قال له امللك: فإن بني األرض إىل السماء الدنيا مسرية مخسمائة سنة ، وغلظها كذلك 
مث بعد ذلك يبدو العرش ببهائه وجالله ، عليه ملك امللوك تبارك  -ذكر محلة العرش ، مث قال: 

لعنه اهلل  –ر ص  ن ـ تبُ وتعاىل ، أي عدو اهلل ؛ فأنت تطّلمع إىل ذلك؟ مث بعث اهلل تعاىل على عدو اهلل 
 9البعوضة فقتلته. -

 6قال الذهيب: وهذا إسناد جيد.
 
 

                                                           
انظر  هو احلسن بن أيب احلسن البصري ، اسم أبيه يسار األنصاري ، موالهم ، ثقة فقيه فاضل مشهور ، مات سنة عشر ومائة. 8

 «.التقريب»
 ، وصحح إسناده.« إثبات صفة العلو»، وعزاه البن قدامه يف  93ص « العرش»ذكره الذهيب يف كتاب  2
هو حممد بن يسار املروزي ، روى عن قتادة ، وروى عنه ابن املبارك ، قال أبو حامت: )ما حبديثه بأس( ، وذكره ابن حبان يف  9

 «.هتذيب التهذيب»انظر «. الثقات»
، تاريخ ما قبل اهلجـرة ، ذكر خرب « تاريخ الطربي»بتنصر قائد من قادة جيوش الفرس ، سلطه اهلل على بين إسرائيل ، انظر  4

 «.بشتاسب»وابنه « هلراسب»
 . 208-200ص « العظمة»رواه أبو الشيخ يف كتاب  9
 . 76ص « العرش»كتاب   6
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 9، واحملفوظ أن صاحب القصة منرود. 2بت نصر :8كذا قال«: العلو»وقال يف 
ا  م  ـرام االطالع إىل اهلل ، ل –فرعون إبراهيم  – 4: وكذلك منرودوقال أبو سعيد الدارمي رمحه اهلل

 9ىل أن معرفته يف السماء.كان يدعوه ابراهيم إ
أجمعت اليهود : اجلهمية أشر قوال من اليهود والنصارى ، قد 6وقال سعيد بن عامر الضبعي

 7، وقالوا هم: ليس على العرش شيء. والنصارى وأهل األديان أن اهلل تبارك وتعالى على العرش
 «:ـنـيةالغُ »رمحه اهلل يف كتابه  1وقال اإلمام القدوة عبد القادر اجليالنـي

وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أُنـزل على كل ...  على العرش ، مستو  وهو بجهة العلو 
 3.نبي ُأرسل ، بال كيف
 أي بال كيفية نعلمها.

 

                                                           
 .أي: راوي األثر 8
 ويف بعض املراجع كلمة واحدة.هكذا االسم مركب من كلمتني ،  2
 . 849ص  9
 يف املطبوع )منروذ( بالذال ، وهو خطأ مطبعي. 4
 ، خمتصرا. 49ص « الرد على اجلهمية» 9
 تقدمت ترمجته. 6
كما ذكر الذهيب يف كتاب « الرد على اجلهمية»، ورواه ابن أيب حامت يف  7ص « خلق أفعال العباد»رواه البخاري تعليقا يف  7

 . 891ص « العلو»، و  18ص  «العرش»
هو الشيخ اإلمام العاِل الزاهد العارف القدوة حميي الدين ، عبد القادر بن أيب صاحل عبد اهلل بن جنكي اجليلي احلنبلي ، شيخ  1

، ويف بغداد ، قال الذهيب: )ليس يف كبار املشايخ من له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادر ، لكن كثريا منها ال يصح 
 (.20/493« )السري»، انظر ترمجته يف  968بعض ذلك أشياء مستحيلة( ، تويف رمحه اهلل سنة 

 . 894، ص « العرش»أورده الذهيب يف كتاب  3
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 «: معارج القبول»رمحه اهلل يف  8وقال الشيخ حافظ احلكمي
زلة ، وجميع أهل فجميع رسل اهلل عليهم الصالة والسالم ، وجميع كتبه المنـوباجلملة ، 

، ومجيع الفطر السليمة  السماوات ، ومؤمنـي أهل األرض من الجن واإلنس أتباع رسل اهلل
والقلوب املستقيمة اليت ِل جتتلها الشياطيـن عن ديـنها ؛ مجيعها شاهدة حاال ومقاال أن خالقها 

شيء ، عال على جميع فوق كل وفاطرها ومعبودها الذي تأهله وتفزع إليه وتدعوه رغبا ورهبا ؛ هو 
، بائن من خملوقاته ، يعلم أعماهلم ، ويسمع أقواهلم ، ويرى حركاهتم  خلقه ، مستو على عرشه

وسكناهتم ومجيع تقلباهتم وأحواهلم ، ال خيفى عليه خافية ، وهلذا ترى مجيع املؤمنـيـن عاملهم 
م إذا دعا اهلل تبارك وتعاىل وعاميهم وحرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم وصغريهم وكبريهم ؛ كل منه

يف جلب نفع أو كشف مكروه ؛ إمنا يرفع يديه ويشخص ببصره إىل السماء إىل جهة العلو ، إىل 
ره وجنواه متوجها إليه بقلبه وقالبه ، يعلم أن معبوده فوقه ، وأنه إمنا يدعى من أعلى ال  من يعلم سم

 2من أسفل.
؛ أن  مرسليـن ومن تبعهم من المؤمنـيـن وأهل الكتبومذهب جميع الوقال ابن تيمية رمحه اهلل: 

الّله سبحانه خالق العامليـن ، ورب السماوات واألرض وما بيـنهما ، ورب العرش العظيم ، واخللق 
... سبحانه فوق سماواته على عرشه ، بائن من خلقهمجيعهم عباده ، وهم فقراء إليه ، وهو 

 9اخل.

                                                           
، انظر ترمجته لتلميذه الشيخ زيد  8977هو العالمة حافظ بن أمحد بن علي احلكمي ، له مؤلفات كثرية يف عدة فنون ، تويف سنة  8

 «.األفنان الندية شرح السبل السوية»يف مقدمة كتابه املدخلي 
 . 879 – 874للحكمي ، ص « معارج القبول» 2
 (.9/939« )جمموع الفتاوى» 9
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، ممن تأثروا بطرق الفالسفة ، فقد به  لمخالفين ألهل السنةبعض ا إقرارالعلو  أدلةومن . 71
 «:مناهج األدلة»يف كتابه  8قال أبو الوليد بن رشد

 القول في الجهة
فلم يزل أهل الشريعة من أول األمر يثبتوهنا هلل سبحانه حىت نفتها املعتزلة ، مث  2وأما هذه الصفة

 ايل ومن اقتدى بقوله.تبعهم على نفيها متأخروا األشعرية ، كأيب املع
 إىل أن قال:

)والشرائع كلها مبـنية على أن اهلل يف السماء ، وأن منه تنزل املالئكة بالوحي إىل النبيني ، وأن من 
وجميع ، حىت قـ ُرب من سدرة املنتهى ،  السماوات نزلت الكتب ، وإليها كان اإلسراء بالنيب 

 ، كما اتفقت مجيع الشرائع على ذلك(. السماءاتفقوا على أن اهلل والمالئكة في  9الحكماء
مث ذكر تقرير ذلك باملعقول ، وبنّي بطالن الشبهة اليت ألجلها نفتها اجلهمية ومن وافقهم ، إىل أن 

)فقد ظـهر لك من هذا أن إثبات اجلهة واجب بالشرع والعقل ، وأنه الذي جاء به الشرع  قال:
 4بطال للشرائع(.وانبىن عليه ، وأن إبطال هذه القاعدة إ

                                                           
هو حممد بن أمحد ، حفيد العالمة ابن رشد ، الفقيه ، درس الفقه وبرع فيه ، ولكنه أقبل على علم الكالم والفلسفة ، وصدرت  8

، انظر  939اخلليفة وحبسه يف داره من أجل تلك املقاالت ، فبقى يف داره مبراكش إىل أن مات سنة  منه مقاالت رديئة ، هجره
 (.82/8093« )تاريخ االسالم»

 أي إثبات جهة العلو هلل سبحانه وتعاىل ، وأنه يف جهة السماء.  2
ا بنتاج العقول وأمهلوا املنقول ، فكثر  هم ، والفالسفة قوم متسكو و هم ومتقدمو احلكماء يف عرف الفالسفة هم كبارهم ومنظر  9

كالمهم وختــــبُّطهم ، ورمبا ردوا بعض النصوص الشرعية اليت ال توافق عقوهلم ، وقد رد عليهم شيخ االسالم أبو العباس ابن تيمية 
 «.درء تعارض العقل والنقل»رمحه اهلل ردا وافرا يف كتابه 

 . 929ص « اجتماع اجليوش»، وانظر  8009 – 8002، « هفانإغاثة الل»كالمه ابن القيم يف كتابه  نقل 4
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وِل  بصفة العلوتعالى يُقرون هلل كانوا أهل الجاهلية   أنومما يستشهد به على علو اهلل تعاىل  -83
بإميان أبياته ،  شهد له لنيب الذي  8، فهذا أمية بن أيب الصلتخيالفوا فيه ، وإمنا خالفوا يف غريه 

 ومن أشعاره قوله:
 سماء أمسى كبرياربنا يف ال جمدوا اهلل فهو للمجد أهل

 وسّوى فوق السماء سريرا بالبناء األعلى الذي سبق اخللق
 وقال أيضا:

 فرد موحد فوق العرشومن هو  فسبحان من ِل ي قدر اخللق قدره
 الوجوه وتسجد 2لعزته تعنو مهيمن على عرش السماءمليك 

 
 وقال عنرتة بن شداد:

 قضاها السماءفي إن كان ريب  يا عبُل أيـن من املنـية مهريب
 

 فتبا ملن كان كفار العرب أعلم منه بعقيدة علو اهلل على خلقه!
قال ابن القيم رمحه اهلل: )وهذا باب واسع جدا ، ال يتسع لذكره جملد كبري ، ويكفي أن شعراء 

 9اجلاهلية مقرٌة به على فطرهتم األوىل ، كما قال عنرتة يف قصيدته( ، وذكر البيت.

                                                           
 «.2/29»للزركلي « األعالم»البن حجر ، و « اإلصابة يف متييز الصحابة»انظر ترمجته يف  8
 للراغب األصبهاين.« مفردات ألفاظ القرآن»انظر  .ت ذمل وختضعتعنو أي  2
 . 922ص « اجتماع اجليوش» 9
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كما   لو كان ذلك باطال لـنـزه اهلل نفسه عن ذلكعلو اهلل على خلقه ؛ أنه ومما يدل على  -20
له )، و (اإن له ولدً )نـزه نفسه عن مقاالت كثرية وصفه هبا الكفار ، كمقولة اليهود والنصارى 

 ، تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا. (إن يده مغلولة)، و (إنه فقري)، و (بنات
 جديرا باإلنكار أيضا؟ -لو كان باطال  -اواته على عرشه ه فوق مسأليس القول بعلو اهلل على خلق

  «:نونيته»وقال ابن القيم رمحه اهلل يف 
 والعرش وهو مباين األكوان لكن مقالة كونمهم فوق الورى 

 وغدت ُمقررة لدى األذهان قد طب قت شرق البالد وغرهبا 

 سبحانه يف حمكم القرآن  ه ـشيء ِل يـُنـ زِّه نفس فألي

 وظهورها يف سائر األديان عن ذي املقالة مع تفاقم أمرها 

 ويعيده بأدلة التبيان  بدي لنا إثباهتا ــبل دائًما يُ 

 قال الشيخ عبد الرمحـٰن السعدي رمحه اهلل:
إن اهلل تعاىل قد نـزه نفسه عن النقائص والعيوب ، وعن التمثيل والتشبيه ، كما نـزه نفسه عن 

وين والوزير والولد والصاحبة واحلاجة ، وأن يُوايل أحدا من الذلة ، وكذلك نـزه الشريك والظهري والع
بل نـزه نفسه عن أمور ما قاهلا أحد حتذيرا من نفسه أن يكون أحد يشفع عنده بدون إذنه ، 

، فإنه نـزه نفسه عن الطعام واملوت والنوم والسنة والنسيان ، وِل ينسبه أحد إىل شيء من  وقوعها
 ذلك.
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ذلك نزه نفسه عن الظلم وإرادته ، وعن العبث والباطل ، والتعب والعجز املنايف لقدرة اهلل تعاىل ، ك
ونـزه نفسه عن كل ما ال يليق جبالله ، ونـزه نفسه عن مقالة قاهلا بعض طوائف اليهود أن العزير ابن 

ني لعلو اهلل على عرشه فلو كانت مقالة املعطلني النافاهلل ، فكل نقص ومتثيل قد نفاه عن نفسه ، 
، فهو دائما  فوق خملوقاته ومباينته هلم حقا لنـزه نفسه عن العلو والفوقية ، فكيف واألمر بالعكس؟!

يبدي ويعيد يف ذكر علوه وفوقيته ، ويقرر ذلك بكل دليل وبرهان ، فلو فُرض أن النصوص خالية 
على العرش لكان تركه تنزيهه عن العلو أكرب دليل على تقرير ذلك ، من تقرير العلو واالستواء 

ورضاه به ، والعلم بأنه غري مناف لكماله ، فكيف واألدلة الشرعية كلها على خالف قول اجلهمية؟ 
 8فلو بسطت أنواعها وجعلت أفرادا لزادت على ألف دليل.

، وكلها تقرر شيئا واحدا وهو  أمثلتهاتـنوع تلك األدلة وكثرة ومن أدلة علو اهلل على خلقه  -28
 أن اهلل فوق كل شيء على عرشه العظيم ، فوق السماء السابعة ، قال ابن سعدي رمحه اهلل: 

ه على عرشه ؛ الدليل العظيم والربهان القاطع ؛ قه واستوائمن الرباهني الدالة على علو اهلل على خل
فإنه حيصل من سرد أنواعها وأفرادها ونصوصها  وهو ما حيصل من جمموع األدلة السابقة وغريها ،

وقواطعها ما يوصل إىل اليقني االضطراري والعلم الضروري الذي ال ميكن دفعه ، وحيصل اجلزم التام 
 2الذي ال ريب فيه بعلو اهلل وارتفاعه واستواءه على عرشه.

 .ألف دليلادت على وقد تقدم قوله قريبا يف أدلة العلو: فلو بسطت أنواعها وجعلت أفرادا لز 

                                                           
اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحـٰن »( من 997-9/996، )« شيخ عبد الرمحـٰن بن سعديتوضيح الكافية الشافية لل» 8

 ، بتصرف واختصار يسري.« بن ناصر السعدي رمحه اهللا
ن بن اجملموعــــــة الكاملة ملؤلفـــات الشيخ عبد الرمحٰـ »( ، من 9/991، )« توضيح الكافية الشافية للشيخ عبد الرمحـٰن بن سعدي» 2

 «.ناصر السعدي رمحه اهلل
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 8تواترا لفظيا. قال الذهيب رمحه اهلل: وكونه عز وجل يف السماء ؛ متواتر عن رسول اهلل 

 هنا بلغت ألفي دليل:إوقال ابن القيم يف نونيته 

 2يا قومنا واهلل إن لقولنا
 

 ألفانبل ألفًا تدل عليه  
 عقال ونقال مع صريح الفطرة األوىل وذوق حالوة القرآن 

 ل يدل بأنه سبحانهك 
 

 فوق السماء مبايـن األكوان 
، وهو كتاب « جتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهميةا»وقال أيضا يف خامتة كتابه  

 العلو ، قال ما نصه:مسألة تقرير  يفمنصب كله 
ن كثري ال يقال ، ولكن هذه نبذة يسرية ، وجزء قليل م بألف دليلولو شئنا ألتينا على هذه املسألة 

 9له قليل.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: قد وصف اهلل تعاىل نفسه يف كتابه وعلى لسان رسوله 
بالعلو واالستواء على العرش والفوقية يف كتابه يف آيات كثرية ، حىت قال بعض أكابر أصحاب 

 4ال على اخللق وأنه فوق عباده.تدل على أن اهلل تعاىل ع ألف دليل أو أزَيدالشافعي: يف القرآن 
وقال أيضا: القول بأن اهلل تعاىل فوق العاِل معلوم باالضطرار من الكتاب والسنة وإمجاع سلف 
األمة بعد تدبر ذلك ، كالعلم باألكل والشرب يف اجلنة ، والعلم بإرسال الرسل وإنـزال الكتب ، 

والعلم بأنه خلق السماوات واألرض وما والعلم بأن اهلل بكل شيء عليم ، وعلى كل شيء قدير ، 
                                                           

 . 99، ص « األربعني يف صفات رب العاملني» 8
 أي: قولنا بعلو اهلل. 2
 . 998ص  9
 (.8/999« )بيان تلبيس اجلهمية»( ، و 9/226« )جمموع الفتاوى» 4
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والصحابة  من املواضع ، واألحاديث عن النيب  تبلغ مئينبينهما ، بل نصوص العلو قد قيل إهنا 
 8والتابعني متواترة موافقة لذلك.

وكالم السلف ؛ وجد  رمحه حني قال: ومن مسع أحاديث الرسول  2وصدق ابن أيب العز احلنفي
 9ية ما ال ينحصر.منه يف إثبات الفوق

ذاتا وقدرا على جميع مراتب العلو بعلوه المطلق الدال تعالى تصريح اهلل ومن أدلة العلو  -22
 .4إنه علي حكيم  ،وهو العلي الكبري  ،وهو العلي العظيم، كقوله تعاىل  وقهرا

، فله سبحانه فوقية فعـلو اهلل تعاىل مطلق من مجيع الوجوه ، وفوقيته على عباده مطلقة من كل وجه 
 عمد  البعض فقد تنقص اهلل ، وقد س   ونفىالقهر ، وفوقية القدر ، وفوقية الذات ، فمن أثبت البعض 

 أهل السنة واجلماعة ، املستقيمون عليها ، بإثبات أنواع العلو كلها هلل تعاىل ، جعلنا اهلل منهم.

                                                           
 (.7/26« )درء تعارض العقل والنقل» 8
ن حممد ، الدمشقي ، من علماء املائة الثامنة ، تأثر بشيخ اإلسالم هو اإلمام العالمة صدر الدين ، أبو احلسن ، علي بن علي ب 2

شرح »وانتصاره على خصومه من أهل البدع ، كان يرى التقيد بالكتاب والسنة وعدم التعصب ملذهب ما ، له الكتاب املعروف 
 تباع.وهو عمدة يف عقيدة أهل السنة واجلماعة ، وله أيضا رسالة طيبة يف اال« العقيدة الطحاوية

تعرض رمحه اهلل حملنة يف دينه بسبب تعليقة على أبيات فيها شرك ، فصرب على تلك احملنة وسجن وُعزر بسببها ، تويف رمحه اهلل سنة 
732 . 
 «.شرح العقيدة الطحاوية»د. عبد اهلل الرتكي وشعيب األرناؤوط ، وتقع يف مقدمة حتقيق كتابه  مشايخللترمجته  انظر

 . 973، ص « لطحاويةشرح العقيدة ا» 9
 . 912، ص « شرح العقيدة الطحاوية»ذكر هذا الدليل ابن أيب العز احلنفي يف  4
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 خالصة
أمر معلوم من ى عرشه فوق السماء السابعة بذاته علوتعاىل سبحانه خالصة القول أن علو اهلل 

الصحابة والتابعني وتابعيهم وأئمة  وإمجاع دل عليه كالم اهلل وكالم رسوله الدين بالضرورة ، 
والفطرة السليمة ، املستقيم االسالم ، وشهد به قدماء األشاعرة والفالسفة ، وهو مقتضى العقل 

، فكيف وهي هبذه الكثرة  جاء عن اهلل ورسوله  واملؤمن يكفيه دليل واحد منها لإلميان مبا
 الكاثرة؟ 

فالواجب على املؤمن هو اإلميان بعلو اهلل على عرشه ، واالستسالم لنصوص الكتاب والسنة ، 
وفهمها على ضوء فهم السلف الصاحل ، والسري على طريق مجاعة املسلمني وخيارهم ، وخيار 

م أكثر علما ، وأسلم دينا ، وأقل تكلفا ، وأتبع وأطوع للنيب املسلمني هم الصحابة والتابعون ، فإهن
  ممن جاء بعدهم ، كما جيب احلذر من خمالفتهم ، فإن هذا من أسباب اهلالك ، قال تعاىل
 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم

وساءت مصريا
8. 

 

                                                           
 . 889سورة النساء:  8
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 معنى معية اهلل تعالى لخلقه ، وقربه منهمبيان في  مبحث
هشوو ع علووض الووس اهموومىن معووأ هلللووق هلللقووه اهلل مل،وو  و  اوو  هللوومعأ   اهلل وإيووم أ ه وو   وو   اعلموو ا ن ووي

إن اهلل ه و   إىل هدو  أ ):    ويف   ل اهمو   وه  هللل أ هيممم  متأاه اندة يف هللثع   ه  تلمىل 
  هلللعووأ يف اضن     ه  ل  وهلووأ اتاتوو    ود وووهللصوومدَت     خممهطت وو فقوو   ا هن ذهووي ي  مظموو  (   ق نادلتوو هللووع عم وو

ملقه   وهوووتا شووو وا يف اقووومن احلوووق اهصووو ق  حلوووق احلقوووه وملق اهوووووال شوووي هن هوووتا معوووأ  وووم ض  هووو
 واه،      مم معم  اهص ماه واهتمال ن   وحبسب هللم ت،تضق  اهلغ  اهل اقه.

 اهلل:  مل اهلالهلله ااع اه،قأ ن   
دم وه    ، هو  تلومىل  ِح وهو  هللل وأ هيمموم  موتأاحلقه   عمن ؛ عمهلله   وهي هلللقه اهللوأ وا

  و وو ه   2
  هللووم ي وو ن هللووع ثوو ال هالهووه إال هوو  ناالعووأ وال هسووه إال هوو  لمدلووعأ وال هد  هللووع ذهووي وال ه ثوو

إال ه  هلللعأ هيممم  م  ا
1. 

هووتيع ات،وو ا واهووتيع هووأ  سووم نإن اهلل هللووا او مصووه   وهووي هلللقووه اه،وو      ، هوو  
إن   و  هوو   3

اهلل هللووا اهصووما يع
وإن اهلل حووا انسوومن  و  هوو   4

  معووتم هلللقووه  وو     تتضوومع احوو االة واهمصوو   5
ووص  واحلفوو،   و ووال احلمقوون هلل   ًَه هللموو  هللَوو    ه ووع هووتم هللصوومدَه ا ووالا وإدم ووه   وهووتم هللصوومدَه و  مد 
يف هغوه اهلو   تفقو  اهصو َه اهال،،وه   ال ت اول  اومهللتاات وال ا وتال   «هللوا» وووووهلل االة و ص  وإعم وه   مو

 وال جممونة وال جمم َه   ممع ظع هللمعم شقئمً هللع هتا ممحع ل   معم  ه يت.
                                                           

 .4ل نة احل ي :  2
 .7مدهه: ل نة اجمل 1
 .211ل نة اهم ع:  3
 .253ل نة اهَ، ة:  4
 .99ل نة اهلم َ ت:  5
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وههللم اه،   مال ي،وا يف اه،و  ن إال  مصومً   وهو    عومن ؛   ا و  هللوع داعقو ح امِقماوه   و  ا و  هللوع عماو م 
وإذا لولهي عَومدع عوي موري   يوب هققوب دعو ة اهو اا إذا دعومنىل امِهماه   ممضول  ، هو  تلوم

2 
  و )ه و   هللوم ي و ن اهو   هللوع  1: )ه و   هللوم ي و ن اهلَو  هللوع ناو  وهو  لومق ( واهثمي   هو  ... 

   معتا   ا  هللع ههع  معت . 3اهلَ  ق ف اهلقع اآل  (
ف    ممنتفلوووص هصووو اتمم يف لووو ويف اهصووو ق  عوووع ه  هلل لوووض ن وووي اهلل عمووو   ووومل:  موووم هللوووا اهمووو  

علض ه فس أ   مر  أ هللم ت ع ن هصوأ  وال ام،َومً   إ وم تو ع ن  4امهت َري   م،مل: هيعم اهممىن   هناحول ا
 5مسقلم اصريا   إن اهتع ت ع ن ه    إىل هد  أ هللع عمق نادلت .

هللَميمووه اهوو   معوتا  وو    وومد امهوو اعي ؛ دعووم  اهلَوومدة واهثمووم  واحلموو    وهووتا اه،وو   ال يمووميف  موومل 
مل،و    والوت ا م علووض ع شو    اووع يمهلللو  ويالنهللوو    مر و  هوقم  ،وو   اضقسوم، الضووعم هللوع الووس   

 تلمىل اهلل عع ذهي عل اً  َرياً ؛ وه م    ا    .
 

                                                           
 .219ل نة اهَ، ة:  2
 ( عع ه  ه ي ة ن ي اهلل عم .411نوام هللسلأ ) 1
(   عع عم و اع عَسه 1/211« )ص ق  »(   وااع  اميه يف 2/309« )هللست ن  »(   واحلم أ يف 3579نوام اهرتهللتع ) 3

     اضهَمي ن   اهلل.ن ي اهلل عم    وص
 الاع اجل نع.« ا يب احل يث»هناحوووول ا هع انم، ا. ا ظ   4
   تم  اهمل ت   ام  )اهسمقا « اه ربال»(   واهمسم،ي يف 4/401(   وه   )1704(   وهللسلأ 1991نوام اهَخمنع ) 5

  م.اهَصري(   عع ه  هلل لض اضشل ع ن ي اهلل عم    واهلف، ض     واهمسم،ي ام 
 وهف، اهَخمنع: )مر  أ ال ت ع ن هصأ وال ام،َم   إ   هللل أ   إ   مسقا   يب(.

 وهف، هللسلأ: إ  أ هقم ت ع ن هصأ وال ام،َم   إ  أ ت ع    مسقلم   يَم   وه  هللل أ. 
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ي    تم،طوا مقعوم هعموممل اححطحو 1ي  نود    يَه ق اً هللع  َ   اقمو  واقمو  هللفومون 2واهلَ  يف اهامه 
3   

   هللع قلقس     مم  قع:وي م ه    إهق

 وه و     َوي واهمم،وي هدوب   ح وي         ه و  أ  هللوع ي  و  وياعو   هال ن    

وونهتو  وهدَوم م   اهوتيع هو  عمو هأ هوىل  وأ هللوع ه فسوعأ وهدوب  وههع اهسمه   هوهقم  نل ل اهلل 
ان دج تووو  يف هللوووع قوووري  -وهوووأ يف اض طووومن اهمم،قوووه عمووو   -إهوووقعأ هللمعوووم ؛ يووو ون  ف لوووعأ ه ووو   إهقووو  

اح يمه   وانَو ن احاوتم  ن هل لَوه   اهَقوص احلو ا،   يو ون  لو  أ وهنوادعوأ ه و   إهقعوم هللوع قريا وم 
وهلل ع د هلم   هوتا هللوا عو ، ت لت ووي اه،و   هللمعوم   م قوق بوع ي ،و   هللوع  ل،و   قوق ياوم  وهو  هللسوت  

 علض ع ش ؟
   هللع اهلل    لحويٍّ هللع  َت  وهللل مت .الق 4وههع اهتومل ال يلتفت ن يف ذهي إىل ش َ  هلل لطّوع

  ممنَووه اوون  انداد   اًوومدوووَ م و لمووم انداد  َه   وواه،صوو  هن هووتا اه،وو   يوو ع  صوومدَ  إىل ن وو   احوو
لووص علقعوووم ودعووص إهقعووم ودهوووص    وو ان ؛  وو    َلعووم و ووو   الوو هم   واوون هلللووو متن ؛ هللل مووه  َلعووم   

 ا تعض  الهلل . 5و همنهم. وهللل مه ال هم   هي هللع  تم،جعم علقعم  
هققووب دعوو ة  قريبب وإذا لوولهي عَوومدع عموووي مر وووي ااووع  ثووري ن وو  اهلل يف تفسووري   هوو  تلوومىل  و وومل

 اآليه: اه اا إذا دعمن

                                                           
 هع يف اه ا ا اهتع ياع  هص ه هتا اه ال،. 2
 «. لقطاحلجأ اه»احفمون مجا هللفمنة   وهي اهص  ا  احعل ه. ا ظ   1
 احطي مجا هلل طقه   وهي اه ااه اهيت ي حتع علقعم. 3
 هع هلللطع هصفه اهلل  هل   تلمىل. 4
   ام تصمن يسري. (   هللماهه احلقم 924-921« )هلل انت اهسمه ن» 5
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اح اد هللع هتا ه   تلمىل ال خيقب دعم  داا   وال ياغل  عم  شي    اع ه  مسقا اهو عم  مفقو  ت اقوب 
 2مىل.يف اه عم  وه   ال يضقا ه ي  تل

هققوب دعو ة اهو اا ويص  هيضم هن ي،مل: إن اح اد هللع ذهي     إقمات    وي ل هتهي   هو  تلومىل 
: ه    هللم ي و ن اهلَو  هللوع ناو  وهو     و تهي   ل اه ل ل  مر وي   يبال    ه   إذا دعمن

محع  ووو،  ووولمق    ممقتع وا يف اه عم    م  
 3هن يستجم  ه أ. 1

قم ع  ووووع اآليووووه علوووض احلموقوقوووووع مجقلوووم   ضن اآليووووه إذا ادتملووووص موووعلقوووو   ق    و و وووال احلموقوقوووووع صووو
 4علض احلموقوقوع مجقلم   واهلل هعلأ. عمهلللموقوقوع ص ق قوع هقم اقومعمم تلمن  وال ت قق  ؛ قمن  ل

وحنووع ه وو   إهقوو  هللووع دَووع و  هوو   إ ووم هللل ووأ هللسووتمل نااووع اه،ووقأ ن وو  اهلل يف   هوو  تلوومىل  و وومل
 وهشَمهعم هللع  يمت احلقه:  ه ني ا
هللووا(   وومت زتووات  ووم   وال توو ل هفظوو  ) وو  هووقم ظوومه  اهلفوو، وال د،ق،توو  ه وو  لووَ م   خمووتلط امحخله

( يف  الهللعووأ د،ق،ووه اهلفوو، وهلل  وو ع    موورن )هللووا مضووال هن ي وو ن هوو   علووض هووتا ا قوو  هللووع اه قوو م 
   5 م   م وو ن  فووم اِ سوومن هلللوو  هوو ن،مهتووم وهللصوو   تلل  اهال،،ووه   وهووي  تلووق اووم تالف هلل   هلصوو َه

و وو ن علموو  و  نتوو  و  توو  هلللوو  هوو ن   و وو ن نوقتوو  هلللوو  هوو ن   و وو ن ههللووريم ون،قسوو  هلللوو  هوو ن   و وو ن 
هللمه  هللل  ه ن   ممحلقه هماته يف هتا  ل  هللا تم ععم وا تالمعوم   مقصو  هن ي،ومل: نوقتو  هلللو  واقمعموم 

                                                           
 .219  ل نة اهَ، ة    ي : « تفسري ااع  ثري» 2
 هع د عٌّ. 1
 ( عع ااع عَمىن ن ي اهلل عمعمم.479نوام هللسلأ ) 3
 اه هللم،. –  اهممش : دان ااع اه،قأ  30هلاقخ  م  اع عثقمن د « هص ل يف اهتفسري»ظ  يم 4

 امرب. –(   هل  ت ن  مه  اع عثممن اهسَص   اهممش : دان ااع عفمن 1/107« )مجلم ودناله    اع  يف اهتفسري »و تا 
 ه ن هع   ا   واح،ص د   ا هللع ه  اا احلقه.  5
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 وتا و وقلت   وتا   متلهللوع  صو د احلقوه يف اه،و  ن  ، هو  الق ة   و تهي ي،مل: هللا مالن دان   2ه  ،  ش  
   يموومدو أ هن   ووع هللل ووأ  و  هوو    موو  نلوو ل اهلل واهووتيع هلللوو  هشوو ا  علووض اه فوومنتلوومىل 
وان لو ا هللوا    و    ا هللا اهصومد ن  و  ه   هع   ق ا هلللي ها ا وهع ت،متل ا هلللي ع واو  ه  

   واهتيع  هللم ا هللل    نهأ يسلض اون هيو يعأ   هتيع  هللم ا هللل ملمم قمونم ه  وا   اه ا لن
مم تَمووووم هللووووا اهاوووومه يع   ملووووت،أ  م،فووووه هللوووومعأ هلللووووي    ، و طمووووا هن يوووو  لمم نامووووم هللووووا اه،وووو

وه ووولمف ذهووي   هووع ي،تضووي هلل  ووا وادوو  هللمعووم خممهطووه يف اهووتوات اهتصووم م واهللتااقووم؟  اهصوومحلن
جمومن ال د،ق،وه؟ ملوقم يف ذهوي  عض ه وم  تلمىل ذهي دو  يو   م قق ت  ن د،ق،ه احلقه يف دق اه  

 ل علووض هن ذاتو  تلومىل مووقعأ وال هللالصو،ه هلوأ   وال خممهطووه وال جمومونة ا قو  هللووع اه قو م   واميووه هللوم يو
اال وورتان يف  ووع هلل  ووا  وذهووي   هللووم توو ل علقوو  )هللووا( ؛ احصوومدَه واح ام،ووه واح،من ووه يف ههللوو  هللووع اضهللوو ن

 ن، حبسب هللتلل، .يلاهلل  ه ا  حبسَ  
 قوع: اهلل هللووا  ل،و  اط يووق اهلمو ، ؛  وومن هللوع هو ان، ذهووي علمو   ووأ وتو اريم هلووأ و  نتو  علووقعأ    مورذا

؛  وومن هللووع هوو ان، ذهووي  إن اهلل هللووا اهووتيع ات،وو ا واهووتيع هووأ  سووم نوإذا  وومن ذهووي  مصووم  ، هوو  
 عوومن: عمهللووه و مصووه   و وو  اشووتمع هلللقتوو  هلووأ امهمصوو ة واهتليقوو  واحل  ووه   مملقووه اهلل تلوومىل هللووا عَوو م  
اوووع د،ق،تعوووم هللوووم ت،ووو ، هللوووع اهصووو َه   اه،ووو  ن علوووض اهمووو عن   وهوووقم ذهوووي اط يوووق االشووورتا  اهلفظوووي 

اهال،،ه   و   ه رب اهلل تلمىل ه   هللا  ل،  هللا      هللست يم علوض ع شو    و و ن اون اضهللو يع  موم  ومل 
لوووت ال علوووض اهلووو   يللوووأ هللوووم يلووو  يف هووو  اهوووتع  لوووق اهسووومموات واضن  يف لوووته هيوووم،   اتلووومىل 

اضن  وهللووم خيوو ت هللمعووم وهللووم يموووال هللووع اهسوومم  وهللووم يلوو ت مقعووم وهوو  هللل ووأ هيممووم  مووتأ واهلل بووم تلملوو ن 
  مووول رب ه ووو   لوووق اهسووومموات واضن    وه ووو  الوووت ال علوووض ع شووو    وه ووو  هللوووا  ل،ووو  يَصووو   اصوووري

                                                           
  هع هللسممه الق ة. 2
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م دووق   ممووع هووتَطووع علوو م   اووع  ال  وهلللقتوو  ال  هعموومهلأ هللووع موو مل ع شوو    مللوو م ال يمووم س هلللقتوو 
إن اهلل هللوووا اهوووتيع ات،ووو ا    إن اهلل حوووا انسووومنو    إن اهلل هللوووا اهصوووما يعاحلقوووه اممصوووه   هووو  
 .  ال حتان إن اهلل هلللمم   واعلم ا هن اهلل هللا احت،ن   واهتيع هأ  سم ن

 ...  ال هالهه إال ه  ناالعأهللم ي  ن هللع ث  و  ه   وه  هللل أ هيممم  متأ 2وهللع اهلمهلله
ممذهَوووم   و ووومل يف اهلمهللوووه  مسوووا وهنالهإ وووي هللل موووم و ووومل تلووومىل يف احلقوووه اممصوووه ح لوووض وه قووو  

  متلهللع  قق هم د  ومري  فسو  دقوث همو د هلل لوض وه ومم عوع م عو ن    اآيمتمم إ م هللل أ هللستمل ن
مومد هللوا احلقوه اممصوه   واهلوم، هللوا      مجلوع او قق مجا اهضمري حم هد ع م عو ن هلللعموم يف اهوت  

   1احلقه اهلمهلله.
  مل ااع تقمقه ن   اهلل:

معوو  هللووا هلل لووض وهوومنون دون م عوو ن   وهللووا  موو  وصوومدَ  دون ه  قعووع واووريم هللووع هع ا،وو    وهللووا 
 اهتيع ات، ا واهتيع هأ  سم ن   دون اهظمحن احلت يع.

م س امورب اموومد وامورب اهلوم،   اووع احلوق: ه و  هللووا ملو   ومن هلللوق احلقووه ه و  اتاتو  يف  ووع هلل ومن ؛ تمو
 3.هؤال  امص م وتليق م دون هوهئي

و ووومل هيضوووم ن ووو  اهلل: وذهوووي ضن  لموووه ) هللوووا ( يف هغوووه اهلووو   ال ت،تضوووي هن ي ووو ن هدووو  اهاوووقئن 
 خمتلطم امآل     وهي إذا ه ل،ص ملقم ظمه هم يف اهلغوه إال اح،من وه احطل،وه   هللوع اوري وقو   زملوه

   

                                                           
 هع احلقه اهلمهلله. 2
اه يم     –  ام تصمن   و    َطص الس اضهفمظ هللع   ه  ا  اهسلق  457 – 455  د « خمتص  اهص اعق اح لله» 1

 اهلل ع. (   عمميه: د. احلسع اع عَ  اه  ٰوع2149 – 3/2144)
 . 147 – 149  د « اهف  من ان هوهقم  اه  ٰوع وهوهقم  اهاقطمن» 3
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 2هو  مذاة عع مين هو مشمل   مرذا  ق ت بلق هللع احلمي دهص علض اح،من ه يف ذهي احلق.

و مل هيضم: وهف، احلقه    التلمع يف اه تم  واهسمه يف هلل ا ا   وا تضوص يف  وع هلل  وا ههللو نا ن 
 1ت،تضعم يف اح  ا اآل     وذهي حبسب ا تالف دالهتعم يف  ع هلل  ا.

 :إن اهلل هللا اهصما يع  اه  ٰوع اع لل ع ن   اهلل يف تفسري   ه  تلمىل و مل اهاقخ عَ
وهووتم هلللقووه  مصووه   ت،تضووي  َتووو  وهللل  توو  و صوو م و  اوو    وهوووتم هللم،َووه عظقمووه هلصووما يع   ملووو  ن 

 ي ع هلصما يع مضقله إال ه أ ممنوا  تم احلقه هللع اهلل ه فض  م مضال وش مم.
  وهووتم  وهوو  هللل ووأ هيممووم  مووتأهلللقووه اهللووأ واه،وو نة    مووم يف   هوو  تلوومىل وههللووم احلقووه اهلمهللووه معووي 

 3عمهلله هلخلق.
 اآليه  فسعم: تفسريو مل ااع  ثري يف 

إذ يووو دي ناوووي إىل هع هلللعوووأ اتليقووو م و صووو م وهللل  تووو  وه يووو  ولووولق    وهوووتم هلللقوووه  مصوووه  ، هووو  
   ال  مموم إ وي هللل موم همسوا وهنالن   و  هو  ح لوض وهومنو  احال، ه هي هللل أ مثَت ا اهتيع  هللم ا

 .ال حتان إن اهلل هلللممهلص يق وهم يف اهغمن  و  ل اهم  
وهوو  هللل ووأ هيممووم  مووتأ واهلل بووم تلملوو ن وههللووم احلقووه اهلمهللووه مَمهسووما واهَصوو  واهللووأ    ، هوو  تلوومىل 

هللوووم ي ووو ن هللوووع ثووو ال  هن تووو  هن اهلل يللوووأ هللوووم يف اهسووومموات وهللوووم يف اضن   و ، هووو  تلووومىل  اصوووري
هالهوووه إال هووو  ناالعوووأ وال هسوووه إال هووو  لمدلوووعأ وال هد  هللوووع ذهوووي وال ه ثووو  إال هووو  هلللعوووأ هيمموووم  

وهللوم ت و ن يف شولن وهللوم تتلو ا هللمو  هللوع  و  ن وال تلملو ن هللوع عموع إال  موم   و مم  مل تلمىل   م  ا
                                                           

 (.5/203« )الجمم ا اهفتمو » 2
 (.5/204« )جمم ا اهفتموال» 1
 .253  تفسري ل نة اهَ، ة   اآليه « تقسري اه  مي اه  ٰوع يف تفسري  ال، احممن» 3
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وال يف اهسووومم  وال علوووق أ شوووع دا إذ تفقضووو ن مقووو  وهللوووم يلوووا  عوووع ناوووي هللوووع هللث،ووومل ذنة يف اضن  
 .2هصغ  هللع ذهي وال ه ث  إال يف  تم  هللَن

إن اهلل هللووا اهووتيع ات،وو ا واهووتيع   هوو  تلوومىل تفسووري و وومل اهاووقخ  موو  اضهللوون اهاووم،قطي ن وو  اهلل يف 
هأ  سم ن

1: 
ا ه و   وهتم احلقه  مصه الَمدم احؤهللمن   وهي امِعم ه واهم ص  واهت مقق   و و ن هوتا احلوق يف هلل ا و

ووآ ه مس  ووا  و ه ن ال ، هوو   ض ن ا ووي  إحىل  احال، ووه ح ه ي  هلل ل   ووأ    و  هوو   إح  ووقح هلل ل   م  ال    و  هوو   إحذ  ي وو دح
قو ع  حيعح   و  ه   حت  ا ن  إحن  اهل    هلل ل م م    إىل اري ذهي هللع اآليمت.   مل    ال  إحن  هلل لحض   ن ِّب  ل 
ه جلمقا املق معي امِدم ه اهتمهلله   واهللأ   و ف ذ اه، نة   و  ن اجلمقا يف وههللم احلقه اهلمهلل

 َضت  قع وعال   ممه م،ممت يف ي م قع وعال هصغ  هللع دَّه   دل   وهتم هي احت  نة هيضمً يف 
ال  ه    ل مدحل ع أ  و ال  ه د    هلل م ي    ن  هللحع ث    ال هالههٍ  إحال  ه    ن ااحل ع أ  و ال  ه  س هٍ  إح  يمت  ثرية    ، ه  

ثو    إحال  ه    هلل ل ع أ ... مو ل مو ، ص ع    و  ه   و ه    هلل ل   أ  ه ي ع  هلل م   مت أ  اآليه   و  ه   هللحع ذ هحي  و ال  ه   
ل  ا    و  ه   ع ل ق عحأ احلحل ٍأ و هلل م   م م ا آ،حَحن   م    هللحع  و     اٍن و ال  تو ل م ل  ن  هللحع   و هلل م ت    ن  ِفح ش ل ٍن و هلل م تو تو  هللح

   إىل اري ذهي هللع اآليمت. ع م ٍع إحال    م م ع ل ق   أ  ش ع  ًدا إحذ  ت فحقض  ن  محق ح...
 قط ومع  قع وعال هللست  علض ع ش   مم  مل   علض اه قفقه اهال،،ه ا ممه  وقاله    وه  هلل

  هللث،مل ذنة يف اضن  وال يف اهسمم  وال هصغ  هللع ذهي خبل،     لعأ يف  َضه ي م   ال يلا  عم
 3وال ه رب إال يف  تم  هللَن. ا تعض  الهلل  ن   اهلل.

                                                           
   تفسري اآليه اض رية هللع ل نة اهم ع.« تفسري اه،  ن اهلظقأ» 2
   تفسري اآليه اض رية هللع ل نة اهم ع.« ه  ا  اهَقمن» 1
يف اه ال، علض اآليه  فسعم   و تهي هللم  مه  يف « دما إيعم، اال ط ا  عع  يمت اه تم »هلل يف  تما  وا ظ  هللم  مه  ن   ا 3

 .وه  هللل أ هيممم  متأو  ه  تلمىل    الت ال علض اهل  اه تم   فس  يف اجلما ان   ه  تلمىل يف ل نة احل ي  
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 ن   اهلل:  و مل اهاقخ  م  اع صمحل اهلثقمن
هلللقووووه اهلل عووووا وقووووع تم،سووووأ إىل  سوووومن ؛ عمهللووووه و مصووووه   واممصووووه تم،سووووأ إىل  سوووومن ؛ هلل،قوووو ة 

 ااخص   وهلل،ق ة ا صق. 
و ه و   هلل ل   وأ  هلله معي اهيت تامع  ع هد  هللع هللؤهللع و مم    وا  وممق    ودهقلعم   هو  تلومىل ههللم اهلم

 .ه يو م م م   مت أ  
م  ن  ههللم اممصه اح،ق ة ا صق ممثع   ه  تلمىل   .إحن  اهّل   هلل ا  اه تحيع  اتو ،  ا  و اه تحيع  ه أ    سح

َح ح ال  حت  ووا ن  إحن  اهلّوو   هوو  تلوومىل عووع  َقوو  وههللووم اممصووه اح،قوو ة ااووخص هلللوون ممثووع     إحذ  يو ، وو ل  هحص وومدح
 .  إح  يح هلل ل   م م ه مس  ا  و ه ن ال  و مل ح لض وهمنون  هلل ل م م

 وهتم ه ص هللع اح،ق ة ا صق. 
 ممحلقه دنقمت: عمهلله هللطل،ه   و مصه هلل،ق ة ا صق   و مصه هلل،ق ة ااخص. 

 ااخص     هللم  ق  ا صق     هللم  من عمهللمً.  مل ص ه  اا احلقه هللم   ق 
لق علمووومً و ووو نة ومسلووومً واصووو اً ولووولطم مً واوووري ذهوووي هللوووع هلللووومي وملقه اهلمهللوووه تسوووتلا، اِدم وووه اممووووممهووو

 2نا اقت    واحلقه اممصه ام عقعم تستلا، هللا ذهي اهمص  واهتليق .
 ؟وه  هللل أو مل نقع ض  دمقفه: هنهيص   ل اهلل عا وقع 

 ل: ه   مم ت تب إىل اه قع: )إي هلللي( وه ص ام،ب عم . م
 مل اهَقع،ي هلللل،وم: ه،و  هصوم  هاو  دمقفوه ن وي اهلل عمو  مقموم  فوض عوع اهلل عوا وقوع هللوع اه و ن يف 

 1اضن  ومقمم ذ   هللع تلويع اآليه   وتَا هللطلق اهسما يف   ه  )إن اهلل عا وقع يف اهسمم (.

                                                           
 (.401-2/402« )ش ح اهل،ق ة اه الطقه» 2
 (.1/331« )اهصفمت تم  اضمسم  و » 1
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 العلو تناقضليس بين المعية و  في بيان أنه فصل
هقم ان إهَومت صوفه اهللو  هلل تلومىل وهلللقتو  مل،و  تموم س   واقومن ذهوي اعلم ا ن ي اهلل وإيم أ ه   

 هللع وق م هالهه: 
: هن اهلل مجووا اقمعمووم مقمووم وصووق اوو   فسوو    وهوو   م ووم يتمم ضوومن ؛ هللووم صوو  هن يصووق الوجببه الو  

 اهلل  مم  فس . 
اهللوو  واحلقووه تلوومن  هصووالً   إذ هللووع احم ووع هن ي وو ن اهاووي  : هن  ،وو ل: هووقم اوون الوجببه النبباني 

 2عمهًقم وه  هلللي   وهللم    ل اهل  : اه،م  هلللمم وحنع  سوري   واهاومم هلللموم وحنوع  سوري   واه،طوب
هلللمم وحنع  سري   هللا هن اه،م  واهامم واه،طب  لعم يف اهسمم    مرذا ههلل ع اقتمما اهللو  واحلقوه 

 ضن اهلل ه  احثع اضعلض لَ م   وتلمىل. م يف اممهق هللع ام  هوىليف احخل مل   ممقتممععم
مل  ه   وه وووم وهنهيوووص هووو  هن إ سوووم مً علوووض قَوووع عووومٍل   و ووومل هلجمووو د: )اذهَووو ا إىل هلل ووومن القووو  يف اهووو

هللل أ(   وه  وا ا احمظمن علض عقمق    يمظ  إهقعأ هللوع القو    مر و  يصوري هلللعوأ   ض و  اآلن يَصو   
 ي و ن ز مًوميف دوق احخلو مل   م قوق ال  مضهللو  ز مًو    وه  الق  عمعأ   مرذا  ومن اأ ان ي ي ل 

 يف دق اممهق؟! 
: ه   هو  تلوتن اقتممععموم يف دوق احخلو مل   ن ي وع هللتلوتناً يف دوق امومهق   ضن اهلل الوجه النالث

ع اووون امووومهق هعظوووأ وهقوووع   وال مي وووع هن ت،ووومىن صوووفمت امووومهق اصوووفمت احخلووو  ن   هظعووو ن اهتَووومي
 واحخل مل. 

                                                           
 «.احلجأ اه لقط»اه،طب ثأ   وري  يف قعه اهاممل. ا ظ   2
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  مجمووا اوون   2ي،وو ل يف لووف م: )اهلعووأ ه ووص اهصوومدب يف اهسووف    واملقفووه يف اضهووع( واه لوو ل 
     صمدَمً ه  و لقفه ه  يف ههلو    هللوا ه و  امهمسوَه هلمخلو مل اوري ز وع ؛ إذ ال مي وع هاوخص هللوم 

 1هن ي  ن صمدَمً هي يف اهسف  و لقفه هي يف ههلي.

 المعيةمعنى ض اآليات الواردة في تقرير ذكر بعفصل في 
ووتو   ال ع ل وض اه ل وو   ح  وومل تلومىل: : اآليبة الولبى وت هح ه ي ومٍ،     ال  ل وق  اهس ووم مو اتح و اض ن    يفح لح ه وو   اه وتحع   

وع  اهس وم م  و هلل وم يو ل و مو ع م و هلل وم ي مواحل  هللح وم و ه و   هلل ل   وأ  ه ي وع  هلل وم   موت أ  يو ل ل أ  هلل م ي لح   يفح اض ن  ح و هلل م خي    ت  هللح   ت  محقع 
   .3و اهل    بح م تو ل م ل  ن  ا صحري  

  وهوتم هللوع احلقوه اهلمهللووه   ض وم ت،تضوي اِدم ووه  و ه وو   هلل ل   وأ  ه ي وع  هلل وم   مووت أ  واهاومه  مقعوم   هو :  
 قه. امملق علممً و  نة وللطم مً ومسلمً واص اً واري ذهي هللع هلللمي اه ا ا

ويف هووتم اآليووه مجووا اهلل همفسوو  اوون وصووفن   اضول الووت ا م علووض اهلوو     واهثوومي هلللقتوو  مل،وو    وال 
حيصووع اجلمووا اقمعمووم إال ارهَوومت ههللوو يع ؛ اضول إهَوومت اهللوو    واهثوومي تفسووري احلقووه بلقووه اِدم ووه   

 4ذهي.وحن  علمم ومسلم واص ا وللطم م 
 تفسريهم:يف  وهتم  م،فه هللع ه  ال احفس يع

  مل ااع ق ي  ن   اهلل:

                                                           
 ( عع ااع عم  ن ي اهلل عمعمم.2341نوام هللسلأ ) 2
   اتص ف يسري.هلاقخ ااع عثقمن ن   اهلل ( 405-2/404« )ش ح اهل،ق ة اه الطقه» ،لص هتم اه ق م اهثالهه هللع  1
 .4ل نة احل ي :  3
 (.1/10« )ه الطقهش ح ا»ا ظ   4
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هعمومه أ وهللت،لوَ أ وهللثو ا أ   وهو   يعلمكبم ويعلبم: ه  شمه  ه أ هيعم اهممىن هيممم  موتأ   2ي، ل
 .علض ع ش    م مل لَا مسموات . ا تعض

 1.علمهم،مل:  وه  هللل أ هيممم  متأولئع لفقمن اهث نع عع   ه  
 :وه  هللل أ هيوممم  موتأ تلمىل و مل  لقأ اع  مد حم لئع عع   ل اهلل

هللووم ي وو ن هللووع ثوو ال هالهووه إال   هال توو ال ه وو   وومل يف  تماوو   بعلمببههلللممهووم: ه وو  ال خيفووض علقوو   ممقووه 
 ؟ه  ناالعأ وال هسه إال ه  لمدلعأ وال هد  هللع ذهي وال ه ث  إال ه  هلللعأ

 يف شي  هللع  ل، . علق   ممقه يف اضن  وال يف اهسمم  وال ال يخفىهناد ه   تلمىل 
وه   من اهلل شمه ا حيض  هللمعأ هللم عمل ا ؛ ن ي ع يف علم  مضع علض اريم هللع امال،ق   ض   
هقم هد  هللع املق حيض  ههلل ا وياع م إال علم    مل   من اهلل دم  ا   ض ن املق هللع املق يف 

م وصق  فس    ال خيفض هملمهلأ ؛ ن ي ع يف علم  مضوع علض  ل،    وه م  تلمىل علض ع شو   م
 3علق   ممقه  ل، .

 4.ال بذاته بعلمه؛ إ م هناد ا   وه  هللل أ هيممم  متأو مل اهَقع،ي ن   اهلل: و  ه  

                                                           
 هع اهلل تلمىل. 2
اضمسم  »(   واهَقع،ي يف 3/255« )اِام ه»(   وااع اطه يف 971ا  أ )« ش ح هص ل اعت،مد ههع اهسمه»نوام اهاله م،ي عم  يف  1

 (.1/342« )واهصفمت
  و تا اضهَمي يف  94د «   اهل»(   وص    اهته  يف 3/249« )اِام ه عع ش يله اهف  ه اهممققه»نوام ااع اطه عم  يف  3

 . 129ا  أ « خمتص  اهلل »
 . 221  د « االعت،مد واهل ايه إىل لَقع اه شمد» تم    4
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و مل ها  للق  اه انهللي يف تفسريم هلتم اآليه: إ م يلموي ه   دم    ع ث ال وهللوا  وع هدو  هللوع مو مل 
 مموووت   ال حيجَوو  شوووي  عوووع علمووو  واصووو م   وال    ضن علمووو   وووأ  ووقط   واصووو م  وووأ بعلمبببهاهلوو   

 .2يللأ اهس  وه فضيت انون هللم  ااي    وه  ا ممه  م مل اهل     ام،ع هللع  ل،  
 :وه  اه،مه  م مل عَمدم وي لع علق أ دفظهو مل اهاله م،ي ن   اهلل يف   ه  تلمىل 

 أرضه وسمائه. وعلمه محيط بكل مكان منم هص هتم اآليه ه   تلمىل يف اهسمم     
 ونوع ذهي هللع اهص ماه ؛ عع عم  وااع هللسل د وااع عَمىن وه، للمه ن ي اهلل عمعأ.

 .4وهلل،متع اع دقمن 3وللقممن اهتقمي 1وهللع اهتمالن ناقله اع ه  عَ  اه  ٰوع
 5وا   مل هللع اهف،عم  هللمهي اع ه م ولفقمن اهث نع وه   اع دمَع.

ه،متمووم  سووفقمن اهثووو نع وهللمهووي وااووع عققموووه و وومد اوووع «: م وووهاِا»و وومل هاوو   صووو  اهسووجاع يف  تماوو  
لوولمه و وومد اووع نيوو  وعَوو  اهلل اووع احَوومن  واهفضووقع اووع عقووم  وه وو  اووع دمَووع وإلوو ممل اووع ناه يوو  

 9.وأن علمه بكل مكان   بذاته فوق العرشهللتف، ن علض هن اهلل لَ م   وتلمىل 

                                                           
 . 41  د « اه د علض اجلعمقه» 2
 ت، هللص ت مجت  يف قا  اهتلصقالت. 1
. ا ظ  ت مجت  يف  271ت يف لمه ه  اِهللم، احفيت احلمم،   ها   م    للقممن اع االل اهتقمي   هللع نواة احل يث اهمَ ع    3

 (.7/415« )اهسري»
ه  اِهللم، اهلمن ان ث اهث،ه   ها  اسطم، اهمَطي اهَلخي   هللع نواة احل يث اهمَ ع   ه،ه   ه  د يث يف ص ق  هللسلأ   ت يف  4

 (.9/340« )اهسري»يف د ود اممسن وهللئه   وهقم ه  هلل،متع اع للقممن. ا ظ  ت مجت  يف 
 (.949« )االعت،مد ش ح هص ل» 5
وها  اهمص  هتا «: اهل  »  وها   ص   مل مق  اهته  يف  141  د « اهلل »  و  249  د « اهل  »هوندم اهته  يف  تم   9

 اهلل. إهللم، دمم، م،ق  قلقع   ه م، ب ه هلل ة   نوال عع شقخ اِلال، واريم   ت يف يف د ود اضنالن وهنالمم،ه ن  
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  و  نتو  وعلمو   2اوم،ع هللوع  ل،و  لسابعة على عرشهفوق السماء اول ئع اِهللم، ه   ن   اهلل: اهلل 
 1ال خيل  هللم  هلل من. وعلمها ع هلل من؟  مل:  لأ   ه  علض اهل     

 3.علمهمع   مم  مل اهللمم :  وه  هللل أ هيممم  متأو مل ااع اطه ن   اهلل: ملهللم   ه  تلمىل 
هصوَ  هللوع هقوع هصو م  : )وهو  هللسوت  علوض ع شو    وا وع هلل ومن علمو  وإدم تو (   و 4و مل هصوَ 

 5هللمهي وهم،ععأ.

                                                           
هللمفصع عمعأ ال خيمهطعأ لَ م     هأ علض اضن  وه  علض ع ش  م مل اهسمم  اهسماله   وهللم    هلأ عع  ام،ع هللع  ل، : هع 2

 اح هة احطل،ه: إ م ام،مه هللع نوقعم.
(   م،مل: نوال ي لق اع هلل لض اهَغ ادع ه    قع ض  عَ  اهلل ه   اع 974« )هص ل اعت،مد اهع اهسمه»هوندم اهاله م،ي يف  1

 م.دمَع   مت   
( و مل: اه،طمن هتا ه،ه 119ا  أ )« خمتص  اهلل »(   ام  م   وص   إلممدم اضهَمي يف 3/259« )اِام ه»و تا ااع اطه يف 

 هللع شق خ اهَخمنع   هللمت لمه هالث وهسن وهللم،تن   مسا هللم  امالل   ممِلممد ص ق . ا تعض.
 اه،طمن ه  ي لق اع هلل لض اهَغ ادع.

 (.3/243« )اهف  ه اهممققه اِام ه عع ش يله» 3
  ا ظ  ت مجت  يف  505ه  هصَ  اع  م  اع هصَ    ها  اه،ملأ اضندع اه،      شقخ احمه قه   وعمحعأ ا،  َه   ت يف لمه  4

 (.29/321« )اهسري»
 . 241د « اقتمما اجلق  » مه  ااع اه،قأ يف  5
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   1  وهاو  ننعوه اهو انع 2علوي اوع احو يي ن و  اهللبلقه اهللوأ مس  اآليه و    مل هلل،ق م عفم اهلل عم : 
   5عمنعو م  اهرباووووو  وهاوووو  هللوووو 4«اهلوووو  »  وااووووع ه  شووووقَه يف  تماوووو   3ليووووووي صوووومدب اهامما  ووووووووووووو  موواه
  وعمو  اهاوقخ هاو  ا و   مو  اوع  7  وااع ه  ني  اه،وريواي احومه ي 9املاه هم  اع احل أ اه ن  َ وووع

  وهاو  احلسوع  20  وشقخ اِلال، ها  إمسمعقع اض صومنع 9من احمه ي  وااع ه  نهلل   1هلل هب احمه ي

                                                           
ومجمعه      علي اع عَ  اهلل اع اح يي   د ث عم  ه   واهَخمنع وها  داوده  اهاقخ اِهللم، احلجه   ههللري احؤهللمن يف احل يث  2

هج يه   ا ظ  ت مجت  هلل لله يف  134  ت يف لمه « اهسري»ه  هللؤهفمت  ثرية   ه ث هم    ا ،   ون يَق إال قا  هللع  تم  
 (.22/42« )اهسري»

د « اهلل »   مم يف « ذ، اه ال، وههل »قع اض صمنع يف  تم  ملقه بم ذ   م نوام عم  ها  إمسمعو لص: و الهلل  يف تفسري اه
   ومق  هوند اهته    ل اهَخمنع ن   اهلل: )هللم التصغ ت  فسي إال ان ي ع ااع اح يي(. 275

 مم يف    « ذ، اه ال، وههل »ملقه بم ذ   م نوام عم  ها  إمسمعقع اض صمنع يف  تم  ومت    و الهلل  يف تفسري اهوت، هللص ت ق 1
 .211 – 217  د « اهلل »

 .215د « اهلل »  وهوندم اهته  يف  10د « ش ح اهسمه»ت، هللص ت مجت    و الهلل  يف تفسري احلقه بم ذ   م  مه  يف  تما   3
 . 299د « اهلل »ت، هللص ت مجت    و الهلل  يف تفسري احلقه بم ذ   م هوندم اهته  يف  4
 . 70  د « ش ح اهسمه»سري احلقه بم ذ   م  مه  يف ع،ق ت  احسممة ت، هللص ت مجت    و الهلل  يف تف 5
 ت، هللص ت مجت . 9
  دقث  مل: وه   م مل ع ش  اجملق   59  د « اه لمهه»ت، هللص ت مجت    و الهلل  يف احلقه هللت  ن يف ع،ق ت  اهيت   ،  م  تما   7

 اتات    وه  يف  ع هلل من اللم .
اه يم    الم ان:  – ني  اه،ريواي ات ،قق اهاقخ ا   ها  ني  ن   اهلل   اهممش : دان اهلمصمه و    َلص هلل، هلله نلمهه ااع ه 

 «.ع،ق ة اهسلق   هلل، هلله ااع ه  ني  اه،ريواي ه تما  اه لمهه»
 . 194د « اهلل »ت، هللص ت مجت    و الهلل  يف تفسري احلقه بم ذ   م  ،ل  اهته  يف  1
   مل: مسَ من هللع ا ول   مال ي  ال   و  و     اللم  « هص ل اهسمه»يف تفسري احلقه بم ذ   م  مه  يف  تما   ت، هللص ت مجت    و الهلل  9

 هو   هلل تَه اهغ ام    اح يمه اهمَ يه. 2425  حت،قق عَ  اهلل اع  م  اهَخمنع   اهطَله اضوىل   « و  نت  مسمحا اهمج ال
 . 190د « اهلل »قه بم ذ   م  ،ل  اهته  يف ت، هللص ت مجت    و الهلل  يف تفسري احل 20
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   5ا، اهسوومه هاو  اه،ملوأ اضصوَعمي     و و و 4  وحيىي اع عممن 3صمدب اهتفسري 1  واهثلل  2اضشل ع
  واهاوقخ  مو   1«موت  اه،و ي »يف تفسوريم  7  واِهللوم،  مو  اوع علوي اهاو  مي 9    يف تفسريمواه،

  وه،مووه اهوو ع ة اهمج يووه  م َووه   واهاووقخ اهلالهللووه  موو   مصوو  اهوو يع  9صوو يق دسووع  وومن اه،موو قي
 هأ.هدقم اضهَمي عالهلله اهام،   واريهأ هللع علمم  اهسمه   ندأ اهلل ههلل اهتأ ودف، 

مما ههووع اهللووأ علووض هن اح،صوو د امحلقووه احووت  نة يف اآليووه هوو  هلللقووه وض الووس اهللمووم  إقوواووع  وو  د وو
علوض هن هلللوق  أجمبع المسبلمون مبن أابل السبنةن و  اهلل:  20اهللأ   م،   ومل هاو  عمو  اهطلمم وي
                                                           

 . 134  د « نلمهه إىل ههع اهثغ »ت، هللص ت مجت    و الهلل  يف تفسري احلقه بم ذ   م هللت  ن يف  تما   2
 ه  اِهللم، احلمم، اهلالهلله شقخ اهتفسري   ها  إل ممل   ه   اع  م  اع إا اهقأ اهمقسما نع   هد  هوعقه اهللأ   ه   تم  1

 (.27/435« ) اهسري»  ا ظ  ت مجت  يف  417  ت يف لمه « اهتفسري اه َري»
اه اق »( هللع تفسريم احسمض 9/159جمدهه   )واآليه   هللع ل نة اح هللم ي  ن هللع ث ال هالهها ظ  تفسريم ه، ه  تلمىل  3

 اريوت. -هرتاث اهل   هو   اهممش : دان ا 2411  ات ،قق ه   م  اع عمش ن   اهطَله اضوىل   « واهَقمن
 . 145د « اهلل »ت، هللص ت مجت    و الهلل  يف تفسري احلقه بم ذ   م  مه  يف نلمهه ه    و ،ع اهامه  هللمعم اهته  يف  4
 ( وهللم ال م. 1/223« )احلجه يف اقمن انجه»ت، هللص ت مجت    و الهلل  يف تفسري احلقه بم ذ   م هللت  ن يف  تما   5
اآليه هللع ل نة  هللم ي  ن هللع ث ال هالهه  و الهلل  يف تفسري احلقه بم ذ   م هللت  ن عم  تفسريم ه، ه  تلمىل ت، هللص ت مجت   9

 اجملمدهه.
هللمعم   ثريةه  اهاقخ اهف،ق  اضص يل  م  اع علي اع  م  اها  مي   اهقمي   دنىن علض شق خ  ث  يف مم ن  ثرية   وههق  تَم   7

ا  « مت  اه، ي »  ويف اهتفسري ه   تم  « احلق هللع علأ اضص لإنشمد اهف  ل إىل حت،قق » اهفت  »جمم ا متموال الم ان ه   و َ 
اهص ان، احل اد اه،م له هلال،ق هلل،مالت »ند علض هنام  اه، ل امحتمد اممهق واحخل مل يف  تم    وه   «اه امي يف متموال اها  مي

اهَ ن ». ا ظ  ت مجت  همفس  يف  2150هللؤهفم   ت يف ن   اهلل لمه  224هيت الغص   واريهم هللع اه تب واه لم،ع ا« نام  االحتمده
 (. 9/191هلان لي )« اضعال،»  وا ظ  « اهطمها

 اآليه   هللع ل نة اجملمدهه. هللم ي  ن هللع ث ال هالههتلمىل  عم    ه « مت  اهَقمن يف هلل،مص  اه،  ن»ا ظ  تفسريم  1
 . 50  د «  طق اهثم  يف اقمن ع،ق ة ههع اضه »سري احلقه بم ذ   م هللت  ن يف  تما  ت، هللص ت مجت    و الهلل  يف تف 9

  ث احلمم، اضه ع   ها  عم    ه   اع  م  اهوم لمم ع اض  هسي اهطلمم ي    من هللع حب ن وه  اِهللم، اح، ال  ان،ق اح 20
 (.27/599« )اهسري». ا ظ   419  ت يف ن   اهلل لمه  اهللأ   هللع نواة احل يث اهمَ ع   ه   تم  يف اهسمه يف جمل يع
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  وهن اهلل تلوومىل موو مل اهسوومموات  أنببه علمببهوحنوو  ذهووي هللووع اه،وو  ن  وهوو  هللل ووأ هيوووممم  موووتأ  هوو  
 2  هللست  علض ع ش   قق شم . بذاته

وحكبببى ابببن عببببغ البببر و يبببرا  جمبباص العلمببباء مببن الصبببحابة ن وو  اهلل:  1و وومل ااووع نقوووب احلمَلووي
  و وع هوتا  صو وا او  ند  علمبه؛ هن احو اد  وهو  هللل وأ هيمموم  موتأيف تلويع   ه  تلومىل  والتابعين

 3  ل هللع  مل: إ   تلمىل اتات  يف  ع هلل من.
ن   اهلل: و   د ع مقمم ذ   مم هللع اِميمن امهلّو : اِميومن بوم ه ورب اهلّو  او  يف  تماو    و مل ااع تقمقه 

: هللوع ه و  لوَ م   مو مل مسمواتو  وأجمبع عليبه سبلأل المبةوت ات  عوع نلو ه  صولض اهلّو  علقو  ولولأ   
م مجووا علووض  ل،وو    وهوو  لووَ م   هلللعووأ هيوووممم  ووم  ا   يللووأ هللووم هووأ عوومهللل ن    موو يٌّ لحووعلووض ع شوو    ع  

هو  اهوتع  لوق اهسومموات واضن  يف لوته هيوم،   الوت ال علوض اهلو   يللوأ هللوم اقووع ذهوي يف   هو  
يلوو  يف اضن  وهللووم خيوو ت هللمعووم وهللووم يوموووال هللووع اهسوومم  وهللووم يلوو ت مقعووم وهوو  هللل ووأ هيوووممم  مووتأ واهلّوو  بووم 

 .تلمل ن اصري
بببه الل ببة واببو  بب   مببا أنببه مخببتلط بببالخله فبب ن اببذا ال توج واببو معكببمولببيس معنببى قولببه 

اووع اه،موو   يووه هللووع  يوومت اهلّوو  هللووع  أجمببع عليببه سببلأل المببة ، و بب   مببا فهببر الل،ببه عليببه الخلببه ،
هصغ  خمل  مت  ه  هلل   ا يف اهسمم    وه  هللا احسمم  واري احسمم  هيوممم  من   وه  لَ م   مو مل 

 4اهل   ن قب علض  ل،    هللعقمع علقعأ   هللطلا إهقعأ.

                                                           
  .149د « اهلل »  و ،ع اهامه  هللم  اهته  يف « اضص ل» مه  يف  تما   2
 ت، هللص ت مجت . 1
 (.331 – 1/332« )مت  اهَمنع الاع نقب» 3
 (.243 - 3/241« )جمم ا اهفتموال» 4
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هن اهلّوو  لووَ م    ومببذا  جميببع المرسليبببن ومببن تبببعهم مببن الم منبيبببن وأاببل الكتبب و وومل هيضووم: 
خلق مجووووقلعأ ومقووووع   ون  اهسوووومموات واضن  وهللوووم اقووووومعمم   ون  اهلووو   اهلظووووقأ   واهوووو ووومهق اهلمه

ومببع اببذا فهببو عَومدم   وهووأ م،وو ا  إهقوو    وهو  لووَ م   موو مل مسمواتوو  علوض ع شوو    اووم،ع هللووع  ل،وو    
هو  اهوتع  لوق اهسومموات واضن  وهللوم اقوومعمم يف لوته  مم  مل لوَ م   وتلومىل   كانوامعهم أيبنما  

هيووم،   الووت ال علووض اهلوو   يللووأ هللووم يلوو  يف اضن  وهللووم خيوو ت هللمعووم وهللووم يوموووال هللووع اهسوومم  وهللووم يلوو ت 
 .2مقعم وه  هللل أ هيوممم  متأ واهلل بم تلمل ن اصري

اون الوت ا،  علوض  عم فسواآليوه اه و مي  قوق هن اهلل  و ن يف  مل هلل،ق م عفوم اهلل عمو : وهقتلهللوع اه،ومنال  
هللوم يلو   يعلمعلض اهلو    استوىه  اهتع  لق اهسمموات واضن    ع ش  وهلللقت  مل،    م،مل 

واهلل بوم تلملو ن  واو معكم أينما كنتميف اضن  وهللم خي ت هللمعم وهللم يموال هللع اهسمم  وهللم يل ت مقعم 
 .اصري

 ال هلللقه اهللأ؟ اهلعأ ال.معع هتهي ت قق  إ
 اه،   قه.اهفم، ة و   ت، ، اهتمَق  إىل هتم 

إال احخمهطوووه  وهووو  هللل وووأ هيمموووم  موووتأمووورن  قوووع: حنوووع ال  فعوووأ هللوووع احلقوووه احوووت  نة يف   هووو  تلووومىل 
 1 واحصمدَه يف اح من   ضن  ع اهضمم،  احت  نة يف اآليه تل د علض اهلل.

 هللع وق م: لهم اهاَعه اهلايممجل ا  عع هت

                                                           
 (.3/393« )جمم ا اهفتموال» 2
( وهللم ال م   2/407هلاقخ  م  اع عثقمن ن   اهلل   )« ش ح اهل،ق ة اه الطقه»هللع  تم  عمعم جل ا   ،لص  هتم اهاَعه وا 1

 اتص ف.
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: هن ظوومه  اآليووه هووقم  مووم ذ وو ك   إذ هوو   وومن اهظوومه   مووم ذ وو ك ه وومن يف اآليووه تمووم س ؛ هن أوالا  
ي وووو ن هللسووووت يًم علووووض اهلوووو     وهوووو  هللووووا  ووووع إ سوووومن يف هع هلل وووومن   واهتمووووم س يف  ووووال، اهلل تلوووومىل 

 هللست قع. 
يف اح ومن(   هوتا زمو ا   ممحلقوه يف  :   ه أ: )إن احلقوه ال ت ل،وع إال هللوا احخمهطوه هو احصومدَهثانياا 

اهلغووه اهل اقووه الووأ حطلووق احصوومدَه   وهووي هولووا هللوو ه الً زووم نعمووتأ   م،وو  ت،تضووي اال ووتال    و وو  
 ت،تضي احصمدَه يف اح من   و   ت،تضي هللطلق احصمدَه وإن ا تلق اح من   هتم هالهه هشقم : 

 ل: ال، ي هَممً هللا هللم  ؛ هع: خمل  مً بم .هللثمل احلقه اهيت ت،تضي احخمهطه: هن ي،م -2
وهللثووومل احلقوووه اهووويت ت،تضوووي احصووومدَه يف اح ووومن:   هوووي: وقووو ت مال ووومً هللوووا موووالن مياوووقمن مجقلووومً  -1

 ويماالن مجقلمً.
وهللثمل احلقه اهيت ال ت،تضي اال تال  وال احامن ه يف اح من   هن ي،مل: موالن هللوا قمو دم   وإن   -3

 دة   ه ع ي قععأ   معتا هقم مق  ا تال  وال هللامن ه يف هلل من.  من يف ا مه اه،قم
 وي،مل: نوقه مالن هللل    وإن  م ص هي يف احا مل وه  يف احغ  . 

ممووووو ه ل احلقوووووه إذاً هللطلوووووق احصووووومدَه     هوووووي حبسوووووب هللوووووم تضووووومف إهقووووو    وهوووووقم هللووووو ه هلم  صووووو نا 
 امحخمهطه.
؛ مال ي،تضي ذهي ال ا تال مً وال هللامن ه يف اح ومن   اوع هوي   ا  إحن  اهّل   هلل ا  اه تحيع  اتو ،  مرذا  قع: 

 هلللقه ال،،ه امهلل   وهلل،تضمهم اهمص  واهتليق . 
:  ، ل: وصف أ اهلل  تا هللع هاطع اهَم ع وهش  اهتوم،ص هلل عوا وقوع   مورن اهلل عوا وقوع ذ و  ثالناا

؛ يف      هللا عل م علض ع شو  مر و  علض لَقع اهتم ح  وه  هللل أ هيممم  متأاحلقه يف هتم اآليه 
 هللا املق اهتيع هأ هلفع هللم    مرذا قللتأ اهلل يف اضن  معتا تم،ص. 
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؛ موورن هووتا هللووع هعظووأ  2: إذا قللووتأ اهلل  فسوو  هللل ووأ يف  ووع هلل وومن   وه ووتأ توو  ل ن اه مقووقرابعببا
ق ت، هوو  هلل اهووم،ص   وال تسووتطقا هن ت، هوو  حلووي هللووع هلللوو   اهوو  قم: )إ ووي ه ووص يف اه مقووق(   م قوو

 عا وقع؟! 
: يلووا، علووض  وو ه أ اووولن اهلل هللووا  ل،وو  اتاتوو  يف اضن  هدووو  ههللوو يع ال همهووث هلمووم   و الهوووم  امسببا

زتما: إهللم هن ي  ن اهلل هللتجا،مً    ع قا  هللمو  يف هلل ومن   وإهللوم هن ي و ن هللتلو داً ؛ يلوي:  وع إهوٰو  يف 
 قعه     ونة تل د اضهلل مه. 

ا هيضوومً يسووتلا، هن ي وو ن اهلل دوومالً يف املووق   م ووع هلل وومن يف املووق : هن  ،وو ل:  وو ه أ هووتسادسببا
 ه، ل ههع ود ة اه ق د.  ممً ممهلل تلمىل مق    وصمن هتا ل ل  

 اه ف .  :مل ص ت ال هن هتا اه، ل ام ع   وهلل،تضض هتا اه، ل
  موورن نقووا  َوون هوو  احلووقوهلووتا  وو ال هن هللووع  وومل: )إن اهلل هلللمووم يف اضن ( معوو   وومم    يسووتتم    وي  

 1وإال وقب  تل .
 مووم يلووا، هللووع اه،وو ل اوولن اهلل اتاتوو  يف  ووع هلل وومن  وو ل ام ووع   وهوو  و وومل ن وو  اهلل يف هللوو  ع   وو :  

 3إدم ه اضشقم  ا    وهتا هللست قع.

أ  و ال ه د    هللحوع هلل م ي    ن  هللحع ث    ال ه اله ٍه إحال ه    ن ااحل ع أ  و ال ه  س ٍه إحال ه    ل مدحل وع    ه   :اآلية النانية
ثو    إحال ه    هلل ل ع أ  ه ي ع  هلل م   م   ا     يو م َ ئو ع أ بح م ع محل  ا يو   ،  اه ،حق مهلل هح إحن  اهل     ٍ  ع لحقأ  ذ هحي  و ال ه     . اح  ع  ش ي 

   ه : )هلل م ي    ن (: يلي: هللم ي ق .  

                                                           
 اه محقق ه  امال    وه  اهتع يسمض يف نهللم مم امحلمم،. 2
 (   اتص ف.409-2/407ا تعض  ال، اهاقخ ااع عثقمن ن   اهلل   ) 1
 (.1/12) «اه الطقه»ش د  علض  ا ظ  3
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  من هللع اضن  ؛ إال واهلل عا وقع هلللعأ. وهلللق اآليه: هللم هللع اهمن مل ث  يتممققمن الع هلل
 هتم  م،فه هللع ه  ال احفس يع يف تفسري هتم اآليه: و 

  مل ااع عَ  اهرب ن   اهلل يف ندم علض هللع ادت   تم اآليه علض هن اهلل يف  ع هلل من:
وو ه،وو  ن عوومعأ اهتلويووع يف ا ع  مووال دجووه هلووأ يف ظوومه  اآليووه   ضن علمووم  اهصوو ماه واهتوومالن اهووتيع   ح

وت    مه ا يف تلويع هتم اآليه: )ه  علض اهل   وعلمو  يف  وع هلل ومن(   وهللوم  ومهفعأ يف ذهوي هدو  حي 
 2ا، ه .

ي،وو ل:  و وومل ااووع تقمقووه ن وو  اهلل تلوومىل: مفووي  يووه اهمجوو ال دالهووه علووض ه وو  عوومن  ووأ   و وومن اهموو  
 ومببعاحسوومم  يف لووف م    مببع)اهلعووأ ه ووص اهصوومدب يف اهسووف    واملقفووه يف اضهووع(   معوو  لووَ م   

 موو  نلوو ل اهلل  مووم  وومل بببذواتهم  يلبب م مببن اببذا أن تكببون ذاتببه مختلهببةا  والههلوو  يف و موو    
ملوهئووي علوض اِميوومن   ال هن ذاهتوأ يف ذاتوو    اووع هوأ هللصوومدَ ن هو    و  هوو   معببههع  معببهواهتيووع 

هيووممم   معهبمتلومىل عومن الَومدم   وهو   يو ل علوض هللو ام،تعأ يف اِميومن وهللو االهتأ   مومهلل احؤهللموقووع مع
 1 م  ا   وعلم   أ هللع ه ان، احلقه. ا تعض.

 و مل إهللم، احفس يع ااع ق ي  اهطربع ن   اهلل:
   بلق هلل امهح هأ اللم  وه  علض ع ش . ه  ناالعأوع ق ا، ه  

هللوم ي و ن  هلللوق   هو   يف« اهاو يله»و مل ها  ا   اآلق ع إهللوم، عصو م يف احلو يث واهف،و  يف  تماو  
 اآليه  مل: هللع ث ال هالهه إال ه  ناالعأ

                                                           
 (    تم  اه،  ن.232-9/230« )اهتمعق » 2
 (.5/132« )جمم ا اهفتموال» 1
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علم  عا وقع   واهلل علض ع ش    وعلم   قط  أ وا ع شي  هللع  ل،     تا مس م ههوع اهللوأ   
واآليووه يوو ل هوهلووم و   هووم علووض ه وو  اهللووأ...   وااتوو ه اهلل عووا وقووع اآليووه اوومهللأ   و تمعووم اوومهللأ   

 ط جبمقا  ل،    وه  علض ع ش    وهتا   ل احسلمقوع.مللم  عا وقع  ق
م  اهلل: اهلل عوووا وقوووع يف اهسووومم    وعلمووو  يف  وووع و  لوووممل ارلوووممدم عوووع اِهللوووم، هللمهوووي اوووع ه وووم ندووو

 2هلل من   ال خيل  هللع علم  هلل من.
ال ويف هف، هلَ  اهلل اع اِهللم، ه  : اهلل يف اهسمم    وعلوم  يف  ع هلل ومن   ال خيلو  هللمو  شوي    وتو

  وعظ ووأ علقوو   هللووم ي وو ن هللووع ثوو ال هالهووه إال هوو  ناالعووأ وال هسووه إال هوو  لمدلووعأهووتم اآليووه 
 اه ال، يف هتا والتامل .

 وومل: هوو   هللووم ي وو ن هللووع ثوو ال هالهووه إال هوو  ناالعووأوعووع هلل،متووع اووع دقوومن يف تفسووري   هوو  تلوومىل 
 1علض ع ش  وعلم  هلللعأ.

هن تو    م،ومل  ببالعلم بهبم و تمهبا ببها وقوع امتوت  اآليوه و مل ها  للق  اهو انهللي ن و  اهلل: اهلل عو
اآليووه   مفووي هووتا دهقووع علووض ه وو  هناد اهللووأ  ووأ والعموومهلأ   ال ه وو   فسوو  يف  ووع  …هن اهلل يللووأ 
 هلل من هلللعأ.

   مل: وعلممم ي،قومم اال شي هن اهلل م مل ع ش  م مل مسموات   مم وصوق   اوم،ع هللوع  ل،و    م قووع 
ج ال هالهووووه إال هوووو  وهللووووم يف اهسوووومموات وهللووووم يف اضن  هللووووم ي وووو ن هللووووع  وووو يللووووأهن اهلل  هن توووو  وووومل: 
   لمم: ه  هلللعأ امهللأ اهتع امتوت  او  اآليوه و تمعوم   ض و   ومل يف  ع  ثورية هللوم د،وق ه و   ناالعأ

م مل ع ش  م مل مسمواتو    معو   وتهي ال شوي مقو    ملموم ه ورب ه و  هللوا  وع ذع ثو ال ؛  لموم: علمو  
                                                           

 (.97 – 1/99« )اها يله» 2
ا  أ « ش ح هص ل اعت،مد ههع اهسمه واجلممعه»(   واهاله م،ي ام تالف يسري يف 512« )اهسمه»نوام عَ  اهلل اع ه   يف  1

 (.214ا  أ )« خمتص  اهلل »(   ودسع إلممدم اضهَم وي يف 970)
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لعأ   وه  امفسو  علوض اهلو   ا ممهو   موم وصوق   ض و  ال يتو انال هللمو  شوي    وال يفو ت واص م هلل
علم  واص م شي  يف اهسمم  اهسماله اهللقم   وال حتوص اضن  اهسوماله اهسوفلض   وهوتا  ، هو  تلومىل 

 2هللع م مل اهل  . إ موي هللل مم همسا وهنالح لض وهمنون علقعمم اهسال، 
  وهاووو  إلوو ممل اهثللووو  يف 1«هلللووومن اهتوموووايع»اهاووومملي اهَغوو ع يف تفسووريم  وه ووتا  وومل اِهللوووم، احفسوو 

 عم  تفسري هتم اآليه هللع ل نة اجملمدهه.« تفسريم»
وال هسووه إال   يلووي اهلل اللموو     هللووم ي وو ن هللووع ثوو ال هالهووه إال هوو  ناالعووأو وومل اِهللووم، ه وو : 

يلووي   ثوو  إال هوو  هلللعووأ هيووع هللووم  ووم  اوال هد  هللووع ذهووي وال هيلووي اهلل اللموو     هوو  لمدلووعأ
يفووت  اموورب اللموو    وخيووتأ    يمَووئعأ بووم عملوو ا يوو ، اه،قمهللووه إن اهلل ا ووع شووي  علووقأاللموو  مووقعأ 
 3امرب اللم .

هللووم ذ وو   4ومسوومم: اقوومن« اهوو د علووض اجلعمقووه واها مد ووه»و وو  ع،وو  اِهللووم، ه وو  ن وو  اهلل مصووال يف  تماوو  
    مل مق :  أوه  هللل اهلل يف اه،  ن 

 وهتا علض وق م:
   ي، ل: يف اه ما عم مم. إ ي هللل مم مل اهلل قع همم م ح لض 

   ي، ل: يف اه ما عمم. همي اهمن إذ هم يف اهغمن إذ ي، ل هصمدَ  ال حتان إن اهلل هلللممو مل 
يف اهمصو  هلوأ علوض    ي،و ل:  أ هللوع مئوه  لقلوه الَوص مئوه  ثورية اورذن اهلل واهلل هللوا اهصوما يعو مل 

 ع وهأ.

                                                           
 . 44 – 43  د « اه د علض اجلعمقه» 2
 (.1/54: هع هللع لح ان هالهه إال ه  ناالعأ امهللأ. )هللم ي  ن هللع ث ال هالهه إال ه  ناالعأ مل يف تفسري   ه  تلمىل  1
 . 254  د « اه د علض اجلعمقه واها مد ه» 3
 هع: تفسري. 4
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   يف اهمص  ه أ علض ع و أ. مال هتم ا وت ع ا إىل اهسلأ وه تأ اضعل ن واهلل هللل أو مل 
   ي، ل: اللم  مقعأ. وال يستخف ن هللع اهلل وه  هلللعأو مل 
   ملمووم توو ا ا اجلملوومن  وومل هصوو م  هلل لووض إ ووم حوو ن  ن ر  وومل  ووال إن هلللووي ن  لووقع يعو وومل 

 2 اهل ن علض م ع ن.ي، ل: يف
هللوم : للهص هام عَ  اهلل عع نقع  ومل: إن اهلل هلللموم وتوال هوتم اآليوه 1و مل ااع اطه:  مل ها   مهب

 .  ي  ن هللع ث ال هالهه إال ه  ناالعأ
هن تو  هن اهلل يللوأ هللووم يف   يل وتون اوآ   اآليوه ويوو ع ن هوهلوم ؛  3 ومل هاو  عَو  اهلل:  و  هعووأ هوتا

   اهللأ هلللعأ. اضن  هللم ي  ن هللع ث ال هالهه إال ه  ناالعأاهسمموات وهللم يف 
 4؛ مللم  هلللعأ. و للأ هللم ت ل ىن ا   فس  وحنع ه    إهق  هللع دَع اه ني و مل يف }مل{ 

وهوو  هللل ووأ هيممووم  إىل   هوو   هللووم ي و ن هللووع ثوو ال هالهووهو ومل ه وو : و وو  مسوو  اهللمووم  هووتم اآليووه 
هن تو  هن اهلل يللووأ هللوم يف اهسوومموات توو ال ه و   وومل يف هول اآليوه إ وم عووي اوتهي علمو    هال   وم  ا

علببى « هوو »  م قلووص اهلووم  واهوو او هللووع  وهللووم يف اضن  هللووم ي وو ن هللووع ثوو ال هالهووه إال هوو  ناالعووأ
 علمه ، ال على ذاته.
  ملمد اه صوق علوض    يمَئعأ بم عمل ا ي ، اه،قمهلله إن اهلل ا ع شي  علقأ   مل يف     اآليه 

 5اهللأ   وان ه   إ م هناد اتهي اهللأ   وه   علقأ الهلل نهأ  لعم.
                                                           

 (.259-251« )اه د علض اجلعمقه واها مد ه» 2
  اع  ق  احا مي   هللع ه ص هص م  اِهللم، ه     نوال عع ه   هللسم،ع  ثرية   و من ه   ي  هلل  ويلظم    ت يف ه  ه  1

 ( هل،م ي ه  يللض اهف ا .2/12« ) َ،مت احلمماله». ا ظ  ت مجت  يف  144ن   اهلل لمه 
 هع ا ت ع ع،ق ة اجلعمقه. 3
 (.290-3/259« )اِام ه عع ش يله اهف  ه اهممققه» 4
 (.245-3/244« )اِام ه عع ش يله اهف  ه اهممققه» 5
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: هوو  علووض اهلوو   وعلموو  هللووم ي وو ن هللووع ثوو ال هالهووه إال هوو  ناالعووأو وومل اهضوو م  يف هلللووق   هوو  
 هلللعأ. 

 2 مل ه  : هتم اهسمه.
 :«هللا ع اآليمت»و مل ها  احلسع علي اع هللع ع اهطربع صمدب ه  احلسع اضشل ع يف  تما  

 اآليه؟ هللم ي  ن هللع ث ال هالهه إال ه  ناالعأمرن  قع: ممم ت، ل يف   ه  تلمىل 
 قووع هوو :  وو ن اهاووي  هللووا اهاووي  علووض وقوو م ؛ هللمعووم امهمصوو ة   وهللمعووم امهصوو َه   وهللمعووم امحمملووه   

 1وهللمعم امهللأ   مملق هتا عم  م ه   تلمىل هللا  ع املق امهللأ.
هللوم ي وو ن وحنوع  ،و ل يف   هو  «: تلويوع خمتلوق احلو يث»نع يف  تماو     ووووويم  و ومل اِهللوم، ااوع  تقَوه اه   

هللع ث ال هالهه إال ه  ناالعأ وال هسوه إال هو  لمدلوعأ وال هد  هللوع ذهوي وال ه ثو  إال هو  هلللعوأ 
إ   هلللعأ امهللأ بم هأ علق     مم ت،و ل هل قوع وقعتو  إىل الو  شملوا وو لتو  اولهلل  هللوع  هيوممم  م  ا
  ت يو  ه و  ال خيفوض علوي  ف نببي معب ادتن اهت،صري واِافمل هاي  زم ت،و هللص مقو  إهقوي   ههلل ن : 

ت،صووووري ... وإذا قوووومن هووووتا يف احخلوووو مل اهووووتع ال يللووووأ اهغقووووب معوووو  يف اموووومهق اهووووتع يللووووأ اهغقووووب 
و  ن. هق 

3 
 و مل احلمم، ااع  ثري ن   اهلل يف تفسري هتم اآليه  الهللم  فقسم: 

                                                           
« اهسمه»( هللع   يق ه   اع دمَع   ونوام عَ  اهلل اع ه   يف 3/253« )اِام ه عع ش يله اهف  ه اهممققه»نوام ااع اطه يف  2

 ( ا ون   ل ه  .512)
 . 213هلته    د « اهل  » ،ال هللع  تم   1
 . 211د « تلويع خمتلق احل يث» 3
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هللوا ذهوي ت توب هللوم يتووممق ن او   2هأ وثو اهأ   ونلول  هيضوميسوما  الهللعوأ ولو    علوقعأ   هع هللط لا  
هن يللمو ا هن اهلل يللوأ لو هأ وثو اهأ وهن اهلل عوال، هللا علأ اهلل ا  ومسلوو  هو     موم  ومل اهلل تلومىل 

   ه، حيسوووَ ن ه ووم ال  سوووما لوو هأ وثووو اهأ الووض ونلووولمم هوو يعأ ي تَووو ن  و ووومل تلوومىل  اهغقوو  
عتم اآليووه هلللقووه علموو  تلوومىل   وال شووي يف إنادة وم اد اوووعلووض هن اهوو اإلجمبباصا د ووض اووري وادوو  وهلووت

ذهي   وه ع مسل  هيضم هللا علم   أ  قط  أ واص م  ممت مقعأ   مع  لَ م   وتلمىل هللطلوا علوض 
  ل،  ال يغقب عم  هللع ههلل نهأ شي .

 . ا ع شي  علقأ  يومَئعأ بم عمل ا ي ، اه،قمهلله إن اهلل   مل تلمىل 
 1و مل اِهللم، ه  : امتت  اآليه امهللأ وا تتمعم امهللأ.

 و مل اهته  ن   اهلل: 
اهَوومنع يف  ووع هلل وومن    علووأاجلعمقووه ي، هوو ن: إن اهَوومنع تلوومىل يف  ووع هلل وومن   واهسوولق ي، هوو ن: إن 

ض ع شوو  الووت ال  وحيتجوو ن ا، هوو  تلوومىل عوهوو  هللل ووأ هيممووم  مووتأ    يلووي اوومهللأ   وي، هوو ن: إ وو  علوو
  مم  طق ا  اه،  ن واهسمه. 

وهلللل ، عم  ههع اهللأ هللع اهط ا،ق هن هللتهب اهسلق إهلل ان  يومت اهصوفمت وهدمديثعوم  موم قوم ت 
ه ووال، يف اعلووض ق   موورن اه ووال، يف اهصووفمت موو ا هللووع اووري تلويووع وال حت يووق   وال تاووَق  وال ت ققوو

 اهتات اح، له.
ثووع هلووم   و وتهي صووفمت  تلوومىل هلل قوو دة ال احسوولم ن هن ذات اهَوومن  أ  لحووو و  ع   ع هلل قو دة د،ق،ووه   ال هللح

 3هللحثع هلم.
                                                           

 .قمعع احال، ه نلال هويل هقم ههع احال، ه    مم  مل تلمىل  2
 . 7  ل نة اجملمدهه    ي  « تفسري ااع  ثري» 1
 (.1/401« )لري هعال، اهمَال » 3
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 و مل ااع نقب ن   اهلل: 
يفعموو ن هللووع هووتم اهمصوو د اووري احلووق اهصوو ق  احوو اد  ووم   يسووتفق ون  ون ي ووع هصوو م  اهموو  

وإقماتووو  اوووتهي هللل موووه عظموووه اهلل وقالهووو  وا العووو  علوووض عَووومدم وإدم تووو   وووأ   و  اووو  هللوووع عما يووو    
هوو عم،عأ   مقووادادون اووو   اووقه هلل وتلظقموووم وإقووالال   وهللعماوووه وهلل ا َووه والوووت قم    ويلَ و وو   ووول أ 

ونعووو    وا وووت م معمووو  و صووو م   و ووولفص عظموووه اهلل وهقَتووو  يف  ع  ع   وووي و ووو      دووو ث الووو هأ هلل ووو
تم اهمصووو د توو ل صوو نم   وهناد هن ي وو ع اهموومىن اهللتقوومنم علووقعأ ا  ووه اهفعووأ و وو ة اهمظوو    موواعأ هن هوو

   مووم د ووض ذهووي   ا،ووق هللووع اجلعمقووه واحلتاهووه وهللووع وام،عووأ    أن اهلل بذاتببه فببي كببل مكببانعلووض 
 تلمىل عمم ي، ه ن عل ا  َريا.

وهوتا شووي  هللووم  طوو  حووع  ومن  ووَلعأ هللووع اهصوو ماه ن ووي اهلل عوومعأ   وهوؤال  زووع يتَووا هللووم تاووما  هللموو  
 يف د يث عم،اه احتفق علق . منهم ي ابت اء الفتنة وابت اء تأويله ، وقغ حذر النب

وتلل،وو ا هيضووم بووم معموو م افعمعووأ اه،مصوو  هللووا  صوو هأ اهفملوو  اآيوومت يف  تووم  اهلل تلوومىل هللثووع   هوو  
  م،مل هللوع  ومل  هللم ي  ن هللع ث ال هالهه إال ه  ناالعأ  و  ه   وه  هللل أ هيممم  متأتلمىل 

  و صوو وا اووتهي إاطوومل هللووم  وومل هوهئووي زووم ن  هبعلمببهللووع علمووم  اهسوولق دقمئووت: إ ووم هناد ه وو  هلللعووأ 
 2ي ع هد   َلعأ  مه  وال معم  هللع اه،  ن.

الاوع عَومىن  يف ش ح احل يث اهتملا عاو  عمو   و ل اهمو  « قمهللا اهلل ، واحل أ»و مل هيضم يف 
 ن ي اهلل عمعمم: )ادف، اهلل ه م ههللمهللي( هللم  ص :

                                                           
 (.331 – 1/332الاع نقب )« مت  اهَمنع» 2
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احلفوو، واِعم ووه   خبووالف احلقووه اهلمهللووه احووت  نة يف   هوو  معووتم احلقووه اممصووه ت،تضووي اهمصوو  واهتليوووق  و 
فبب ن ... إخل إال هو  هلللعوأ هيووممم  وم  اإىل   هو   هللوم ي و ن هللوع ثو ال هالهوه إال هو  ناالعوأتلومىل 

 .. ا تعضاذا المعية تقتضي علمه واط عه ومراقبته لعمالهم
   هوو  ال  حت  ووا ن  إحن  اهلّوو   هلل ل م ووم

وه  ا وو    وت،تضووي هللووا  مصووه   هلل،قوو ة اوومهم  : هووتم احلقووه  2
 اهمص  واهتليق .  -اهيت هي احلقه اهلمهلله  -اِدم ه 

 هعمض هاصمنهأ. ضن اهلل وهلتا و فص   يش علض اهغمن   ون يَص وهم    
ن اهلم َوو ت قووم ت ممسووجص علووض اووم  اهغوومن   واحلممهللووه و لووص علووض اووم  إ :وههللووم  وو ل هللووع  وومل 

احاووو   ن   وإذا علوووض اهغووومن  مهللوووه وعوووش عم َووو ت   م،ووومه ا: هوووقم مقووو  هدووو  ؛  اهغووومن   ملموووم قوووم 
محلمميووه اِهووٰوعقه واآليووه اهَمهغووه هن ي وو ن اهغووومن هللفت دوومً   هووقم مقوو  هللووم ا م   1مم صوو م ا ؛ معووتا ام ووع

ش ؛ معوتا ا ول  دسي   وهللا ذهي ال ي ون هللع مق    هتم هوي اآليوه   ههللوم هن توليت  مهللوه وعم َو ت تو  
 .3  و الف   ه : )ه  هن هد هأ  ظ  حتص   هللق  ضاص  م( الق 

ال َومن اووري يولت ن  –عفووم اهلل عومعأ  –الوس احوؤن ن امورب هوقم اثماوص   وهلللووأ مورن هن  مممالصوه
 هماته.

                                                           
 .40اهت اه:  2
وه  ا   إىل اح يمه هلعج ة   وها   ذ     وت نل ل اهلل    ام « اهطَ،مت»نوال  صه احلممهللتن واهلم َ ت ااع لل  يف  1

  ام  « اهَ ايه واهمعميه»يف ن   اهلل   اهفصع اهسماا عا    ا ون ذ   اهلم َ ت   و مل ااع  ثري « دال،ع اهمَ ة» لقأ يف 
 (: هتا د يث ا يب ق ا.3/449) هج ة نل ل اهلل 
 (: هللم  .3/159« )اهسلسه اهضلقفه»و مل اضهَمي يف 

احلممهللتن مل   م ص  صه احال، ه   هع  وهي م جبم د ن ت وهم لص: وزم ياع  هَطالن  صه احلممهللتن واهلم َ ت   ه  تلمىل 
 ت  ال   واهلل هعلأ. –هع احلممهللتن واهلم َ ت  –هماته هتمم ضص اآليه هللا احل يث   ض م لم َ ت واه

 ( عع ه  ا   اهص يق ن ي اهلل عم .1312) (   وهللسلأ3953ا ظ  ص ق  اهَخمنع ) 3
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   هووو  وووم ه مس  وووا  و ه ن ال إح  ووويح هلل ل   م 
مجلوووه الوووتئمممقه هَقووومن هلل،تضوووض هوووتم  ه مس  وووا  و ه ن ال  م، هووو :  2

قه اممصه   وه  اهسما واه  يوه   وهوتا مسوا ون يوه  مصومن ت،تضوقمن اهمصو  واهتليقو  واحلمميوه هللوع احل
م م ه و  ه ن ي ط غ ضم ع ن اهتع  مال عم    .إح و م م َن  مف  ه ن يو ف      ع ل قو 

   هووو  وووم  ن إحن  اهلّووو   هلل وووا  اه وووتحيع  اتو ، ووو ا  و اه وووتحيع  ه وووأ    سح
ت  نة هموووم  مصوووه هلل،قووو ة ملقه احوووومهوووم   1

  ع هللع  من هللع احت،ن انسمن ؛ ممهلل هللل . هن  اصفه   وهي 
وهووتا يفقوو  م يف لوول  مم اوولن حنوو د علووض اِدسوومن واهت،وو ال ؛ موورن  ووع إ سوومن حيووب هن ي وو ن اهلل  

 هللل . 
   هوو    ووربح وا  إحن  اهلّوو   هلل ووا  اهص ووماح حيع و اص 

ووأ هللوو  و  هوو   3 ثحووري ًة احوورحذ نح اهلّوو ح ع محئ ووٍه   لحقل ووٍه    ا ل َ ووص  محئ ووًه   
 .4و اهّل   هلل ا  اهص ماح حيع

   معتم الس اآليمت اه اندة يف ت، ي  هلللقه اهلل اممصه م اد  ل،  هللع احؤهللمن اهصما يع احت،ن
 .لَ م   وتلمىلاممصه   قللمم اهلل زع د ل ا يف هلللقت  

                                                           
2  :  49. 
 .211اهم ع:  1
 .49اض فمل: 3
 .149اهَ، ة: 4
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 والجواب عنه  شكا 
 ومل: إن اهلل عوا   مم يف د يث ه  ه يو ة ن وي اهلل عمو    عوع اهمو     ه  رن  قع: ممم هلللق  م

   2وقع ي، ل: ه م هللا عَ ع إذا ه  ذ  ي وحت  ص   شفتمم.
 1: ي، ل اهلل تلمىل: ه م عم  ظع عَ ع     وه م هللل  إذا ذ  ي. و  ه  

 «:حتفه اهتا  يع»ممجل ا  هللم  مه  اِهللم، اها  مي ن   اهلل يف 
ا  توو     أقوو  تصوو ي  اوولن اهلل تلوومىل هللووا عَوومدم عموو  ذ وو هأ هوو    وهللووع هلل،تضووض ذهووي هن يمظوو  إهووقعم

 ات مق،  وتس ي م. أومي ه
  و  هو  قوع ذ و م  وه  هللل أ هيمموم  موتأمرن  لص: ه  هللا مجقا عَمدم  مم  مل لَ م   وتلمىل 

هللم ي  ن هللع ث ال هالهه إال ه  ناالعأ اآليه. 
هللووه   وتلووي هلللقووه  مصووه   دمصووله هلووتا   علووض امصوو د الوو  د  هوو  هللووا ههووع  لووص: هووتم هلللقووه عم

احلقه اهلمهلله   وذهي ي،تضي هللاي  اهلمميه ووم ن اِ  ا، ه    واهتفضع علق    وهللع هوتم احلقوه اممصوه 
هللم وند يف  تما  اهلايا هللع      هللا اهصما يع   و     هللا اهتيع ات، ا   وهللم وند هوتا احو ند يف اه توم  

 3اهلايا   هو اهسمه   مال هللممممة ان إهَمت احلقه اممصه   وإهَمت احلقه اهلمهلله.

                                                           
( وه   3190  وااع هللمق  ) ال حت   ا  هسم ينوام اهَخمنع هلللل،م جماوهللم ا  يف  تم  اهت دق    ام    ل اهلل تلمىل  2

 (   عع ه  ه ي ة ن ي اهلل عم .1/540)
 (.7405) ه  ق  اهَخمنع 1
 . 22  د « حتفه اهتا  يع» 3
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 والجواب عنه  شكا  آ ر
ب إىلهش ع علض الس اهممىن  يف الوس هللصومفمت : إن اهلل علوي  يف ن   اهلل ه    مل ااع اه،قأ  هللم   سح

 .مح    ووول  وو    يب يف ع   مح    وووو   د  
 ل: واجل ا  عع هتا هن ي،م

ن اهلل عمل علض ع ش  هللا ه   يومووال  وع هقلوه إىل مسوم  ه( هلللممم مح    وووو   د  ن   ه  ن   اهلل )إن اهلل علي يف إ
 اه  وقم    مم ه   ي    عاقه ع مه إىل ههع اح  ق مقَمهي  أ هللال، ت  وي، ل: هللم هناد هؤال ؟

(   إىل دو يث اهمجو ال اهوتع يف اهصو ق ن مح    ووووو   د  وهلع اهاقخ ياري هيضوم يف   هو  )إن اهلل علوي يف 
 عَ م هللم  ي ، اه،قمهلله ويضا  مف  علق  وي، نم ات  ا  وي، ل: هتت   ذ ب  تا و تا؟ يغني  ومق  ه   

خل،    هللووا ه ووو  عوومل علوووض و( مملموومم ه ووو    يووب اللمووو  وإدم توو  اووومح    وووووول  ووع  وههللووم   هووو : )إن اهلل   يووب يف 
تلووومىل   ضن علووو م ال يوووومم س هلللقتووو    وهلللقتووو  ال تموووم س علووو م    موووم  ش     موووم ياوووم  لوووَ م   و وووووع

 ت، ،.
 وومل ااووع اه،ووقأ ن وو  اهلل: وال تمووم س اوون  ووواوه  ود وو م   وهَ  وو  وجمقئوو    وإتقم وو  وعلوو م   ِدم توو  
وللت  وعظمت    وهن اهسمموات واضن  يف  َضت    وه   هللا      اهظومه  اهوتع هوقم م  و  شوي  ؛ 

 ع اهووتع هووقم دو وو  شووي    مظعوو نم اوومحلق اهووتع مسوو م اوو  هعلووأ املووق ال يمووم س اط  وو  معوو  اهَووم
اوومحلق اهووتع مسوو م اوو  هيضووم   معوو  لووَ م   يوو    وي،وو   زووع ي يوو  اهوو    واه،وو   هللموو  هللووا    وو  موو مل 

: )ه و   هللوم ي و ن اهلَو  هللوع ناو  وهو  لومق (   معوتا  و   اهسومق  هللوع  ع ش    و و   ومل اهمو  
 م مل ع ش .نا  وه  
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و وووتهي   هووو  يف احلووو يث اهصووو ق : )إن اهوووتع ت ع  ووو  مسقوووا   يوووب   ه ووو   إىل هدووو  أ هللوووع عموووق 
نادلتوو (   معووتا   اوو  هللووع داعقوو    واضول   اوو  هللووع عما يوو    ون يمووم س ذهووي    وو  موو مل مسمواتوو  علووض 

 2ع ش .

                                                           
 . 411  د « خمتص  اهص اعق اح لله»ا ظ   2
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 2فصل في بيان ثمرات اإليمان بمعية اهلل لخلقه

يوو نث عموو م  موومل هلل ا َتوو    وهللووع   يماوول عموو م دامووا هل،قووم، اطمعتوو   هلللوو  إميوومن اهلَوو  اوولن اهلل تلوومىل
 وومل هلموو  ملقه   و وو  قووم  يف احلوو يث هن نقووال ووتوو   هلللصووقت    وهووتم يوو ة عظقمووه حووع  هللووع  ووتم اهوو

   ؟يم نل ل اهلل : هللم تا قه اح    فس 
 1اهلل هللل  دقثمم  من. مل: يللأ هن 

                                                           
 (.2/407« )ش ح اهل،ق ة اه الطقه»اتص ف هللع  2
(   واهَقع،ي يف 2170) هللسم  اهامهللقن»(   واهطرباي يف 4/345  ام  اهلن   )« اهتمنيخ اه َري»ه  ق  اهَخمنع يف  1

حتص د يث « اهص ق ه»عع عَ  اهلل اع هلللمويه اهغم  ع   وص    اهاقخ اضهَمي يف   واهلف، ه  ( 4/99« )اه ربال»
(2049.) 
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 ، وذكر أصح ما ورد فيه من أخبارمبحث في العرش 

،  كثريةأحاديث نبوية  يف ، و  من القرآنالعرش لغة هو سرير امللك ، وقد جاء ذكره يف عدة آيات 
إنـي وجدت امرأة متلكهم وأوتيت من كل شيء وهلا عن هدهد سليمان  راـــخمب  من ذلك قوله تعاىل 

 .عرش عظيم
  1على املاء مث يبعث سراياه... احلديث. عرشهم: إن إبليس يضع وقال عليه الصالة والسال

 فمعىن كلمة العرش يف اللغة العربية هو سرير امللك.
: ما ُيستظل به ، سقفه ، والعريش والعرش :فعرش البيتالعلو ، معىن تتضمن  «العرش»وكلمة 

ليه كون على فم البئر يقوم عوالعرش: البناء الذي يرتفاع والتظليل على ما حتته ، والتعريش هو اال
 2فوق العريش ، وعرش القدم: أعالها. الساقي ، واعرتش العنب أي عال

وعرش اهلل حق ثابت بداللة الكتاب والسنة وإمجاع املسلميـن ، فقد وصف اهلل نفسه بأنه رب 
تعاىل ، وقوله  اجمليد ذو العرشوهو الغفور الودود * العرش ، وذو العرش كما يف قوله تعاىل 

 ذو العرشرفيع الدرجات  وقوله تعاىل ، العظيم رب العرشاهلل ال إلـٰه إال هو. 
: سبحان اهلل وحبمده عدد خلقه ،  ، فمنها قول الرسول سنة دلت كذلك على ثبوت العرش وال

 3داد كلماته.، وم   وزنة عرشهورضى نفسه ، 
 ومعىن مداد كلماته أي عدد كلماته.

 

                                                           
 .ما( عن جابر رضي اهلل عنه2113رواه مسلم ) 1
  ادة: عرش.، م« لسان العرب» انظر 2
 ( عن جويرية رضي اهلل عنها.2222رواه مسلم ) 3
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 1.العرش أثقل األوزان ، كما أن عدد اخللق أكثر األعداد وزن وهذا يدل على أن
ومبقتضى ما ورد يف حق العرش من الصفات الواردة يف اآليات واألحاديث ؛ أمجع املسلمون على 

 ثبوت العرش ثبوتا حقيقيا. 

 صفة العرشفصل في 

 األوصاف التالية: العرشقد ورد يف اعلموا رمحين اهلل تعاىل وإياكم أنه 
 قال تعاىل  ه عظيمأن ، العظيماهلل ال إلـٰه إال هو رب العرش  :ليس ، قال ابن كثري رمحه اهلل

 2.يف املخلوقات أعظم منه

  ومن أوصاف العرش أنه جميد ، قال تعاىل المجيدذو العرش  هو العظمة ورفعة ، واجملد
 3.القدر

 قال ابن كثري يف تفسري اآلية من سورة الربوج:
 ذو العرش مجيع اخلالئق ، و  أي: صاحب العرش العظيم العايل علىاجمليد :فيه قراءتان :

 على أنه صفة للعرش ، وكالمها معىن صحيح. الرفع على أنه صفة للرب عز وجل ، واجلر

  ومن أوصاف العرش أنه كرمي ، قال تعاىل فتعاىل اهلل امللك احلق ال إلـٰه إال هو رب العرش
 ري رمحه اهلل:، قال ابن كث الكريم

 

                                                           
 (.2/223« )جمموع الفتاوى»انظر  1
 . 22تفسري ابن كثري ، سورة النمل:  2
 ، مادة: جمد.« لسان العرب»انظر  3
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فذكر العرش ألنه سقف مجيع املخلوقات ، ووصفه بأنه كرمي ، أي: حسن املنظر ، هبي الشكل ،  
 .1كريمفأنبتـنا فيها من كل زوج كما قال تعاىل 

كان يقول عند الكرب: ال إلـٰه إال اهلل العظيم   وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل 
، ال إلـٰه إال اهلل رب السماوات ورب األرض ورب  العرش العظيماهلل رب  احلـليم ، ال إلـٰه إال

 2.الـعرش الكريم

  والعرش له قوائم ، قال عليه الصالة والسالم: الناس يصـعقون يوم القيامة ، فأكون أول من
، فال أدرى أفاق قبلي ، أم جوزي بصعقة  آخذ بقائمة من قوائم العرشيُفيق ، فإذا أنا مبوسى 

 3طور.ال

  والعرش هو سقف املخلوقات مجيعها ، وهو أعالها وأعظمها ، وهو فوق الكرسي ، بل فوق
  كل املخلوقات.

 :وهو رب العرش العظيميف تفسري قوله تعاىل  قال ابن كثري رمحه اهلل
، ومجيع  سقف المخلوقاتالعظيم الذي هو  أي: هو مالك كل شيء وخالقه ، ألنه رب العرش

بينهما حتت العرش ، مقهورين بقدرة اهلل تعاىل ،  لسماوات واألرضني وما فيهما ومااخلالئق من ا
 4كل شيء ، وهو على كل شيء وكيل. وعلمه حميط بكل شيء ، وقدره نافذ يف

                                                           
 . 112تفسري ابن كثري ، سورة املؤمنون:  1
 (.2232( ومسلم )2342رواه البخاري ) 2
 ( ، عن أيب سعيد رضي اهلل عنه.2323للفظ له ، ومسلم )( وا3331رواه البخاري ) 3
 . 123تفسري ابن كثري ، سورة التوبة:  4
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  وعرش الرمحـٰن على املاء كما قال تعاىل عرشه خلق السماوات واألرض يف ستة أيام وكان
 . على الماء

الليل والنهار ، أرأيتم  2نفقة ، سحاء 1لسالم: إن مييـن اهلل مألى ، ال يَغيُضهاوقال عليه الصالة وا
 3.وعرشه على الماءماذا أنفق منذ خلق السماوات واألرض؟ فإنه مل يـنقص ما يف مييـنه ، 

وقال عليه الصالة والسالم: كتب اهلل مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسيـن 
 4ال: وكان عرشه على املاء.ألف سنة ، ق

 2أعمالكم. ويعلموعن ابن مسعود موقوفا: والعرش على املاء ، واهلل على العرش ، 

  والعرش فوق الفردوس ، الذي هو أعلى منازل اجلنة ، فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال
درجتيـن ما بيـنهما   : إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهلل للمجاهديـن يف سبيله ، كل رسول اهلل 

وفوقه كما بيـن السماء واألرض ، فإذا سألتم اهلل فسألوه الفردوس ، فإنه أوسط اجلنة وأعلى اجلنة ، 
 2، ومنه تفجر أهنار اجلنة. عرش الرحمـٰن

 قال ابن خزمية رمحه اهلل:
شه ، على عر  فاخلرب يصرح أن عرش ربنا جل وعال فوق جنته ، وقد أعلمنا جل وعال أنه مستو  

 2فخالقنا عال فوق عرشه الذي هو فوق جنته.
                                                           

 يَـغ ـيضها أي يُـنق ـصها. 1
 «.لسان العرب»انظر َأي دائمة الصَّبِّ واهلَْطل  بالعطاء.  2
 ( ، عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.333( واللفظ له ، ومسلم )2413رواه البخاري ) 3
 .ما( عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه2223ه مسلم )روا 4
 تقدم خترجيه. 2
 .عن أيب هريرة رضي اهلل عنه (2423رواه البخاري ) 2
 (.112، )ص « كتاب التوحيد» 2
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  وحتت العرش كنـز اجلنة ، فعن أيب ذر رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  أعطيت خوامت :
 1سورة البقرة من كنـز حتت العرش ، ومل يُعطهن نيب قبلي.

  والعرش خلقه اهلل تعاىل قبل خلق السماوات واألرض ، قال تعاىل األرض خلق السماوات و
، )فأخرب بكون اهلل خلق العرش قبل خلق السماوات واألرض  يف ستة أيام وكان عرشه على املاء

 .2خربا مطلقا(

وكان عرشه على الماء ، ثم خلق وقال عليه الصالة والسالم: كان اهلل ومل يكن شيء قبله ، 
 3، وكتب يف الذكر كل شيء. السماوات واألرض

 يقل أحد من سلف األمة وال أئمتها إن هذه السماوات واألرض ُخـلقتا قال ابن تيمية رمحه اهلل: مل
وحدثتا من غري أن يتقدمها خملوق ، وهذا وإن كان يظنه طائفة من أهل الكالم أو يستدلون عليه 
فهذا قول باطل ، فإن اهلل قد أخرب أنه خلق السماوات واألرض يف ستة أيام وكان عرشه على 

 4املاء.
 رضي اهلل يوم القيامة ، فعن العرباض بن سارية إكرامهم َيستظل به من أراد اهلل  للعرش ظ ـل  و

 2قال: يقول اهلل تعاىل: املتحابون يف جاليل يف ظل عرشي ، يوم ال ظل إال ظلي. عن النيب عنه 

                                                           
 صحيح لغريه.«: املسند»( ، وقال حمققو 2/112رواه أمحد ) 1
 (.1/121« )بيان تلبيس اجلهمية» 2
 ( عن عمران بن حصني رضي اهلل عنه.2411رواه البخاري ) 3
 (.1/122« )بيان تلبيس اجلهمية» 4
( عن العرباض بن سارية رضي اهلل عنه ، وقال الذهيب يف 11/221« )املعجم الكبري»( ، والطرباين يف 4/121رواه أمحد ) 2

 صحيح لغريه.«: املسند»(: إسناده حسن ، وقال حمققو 131« )العلو»
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: من أنظر معسرا أو َوضع له ؛ أظله اهلل يوم  هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل وعن أيب 
 1يوم ال ظل إال ظله. حتت ظل عرشهالقيامة 
يتَّــقي به أصناف من لالسبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله ، يوم ال ظل إال ظله ،  ويف حديثقلت: 

رواية  ختصيُص الظل املذكور بظل العرش ، ولفظها: سبعة يظلهم اهلل  تجاءالناس مشس ذلك اليوم 
 2تعاىل حتت ظل عرشه... احلديث.

 3وقد بلغ يف ظل العرش أحاديث تبلغ التواتر.«: العلو» يف قال الذهيب
: ظاهره كونه يف ظله من احلر والشمس 4«إكمال املعلم بفوائد مسلم»قال القاضي عياض يف 

 انتهى كالمه. ووهج املوقف وأنفاس اخللق ، وهو تأويل األكثر.

  وليس فوق العرش إال اهلل عز وجل ، كما قال تعاىل العرش استوىالرمحـٰن على. 

                                                           
 ( ، وصححه األلباين.1322رواه الرتمذي ) 1
( ، وصححها الشيخ ربيع بن هادي 2142) «مشكل اآلثار»( ، والطحاوي يف 233) «األمساء والصفات» يفرواها البيهقي  2

 –، وهو من منشورات جمالس اهلدى « القول الواضح املبني يف املراد بظل اهلل الذي وعد به املؤمنني العاملني»املدخلي يف كتابه 
  اجلزائر.

والسبعة هم إمام عادل ، وشاب نشأ يف ( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ، 1231( ومسلم )222البخاري )وأصل احلديث يف 
طاعة اهلل ، ورجالن حتابا يف اهلل ، اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل قلبه معلَّق باملسجد ، إذا خرج منه حىت يعود إليه ، ورجل ذكر 

َق بصدقة فأخفاها حىت اهلل خاليا ففاضت عيناه ،  ورُجـــٌل دعته امرأة ذات منصب وجـمال فقال: )إنـي أخاف اهلل( ، ورُجـــٌل تصدَّ
  ال تعلم مشاله ما أنفقت ميينه.

الظل ليس حمصورا يف السبعة ، فهناك أصناف ُأَخر من الناس يقيهم اهلل حر ذلك اليوم ويُظ لهم حتت ظله بسبب للفائدة ؛ فإن و 
يف شرح احلديث ، وانظر « فتح الباري»قاموا هبا ، وقد جاء ذلك يف أحاديث مجعها ابن حجر رمحه اهلل يف  أعمال صاحلة

 الرياض. –، إلبراهيم بن عبد اهلل احلازمي ، الناشر: دار الشريف « سطوع اهلالل يف اخلصال املوجبة للظالل»لالستزادة كتاب 
 (.131« )العلو» 3
 (.2222رقم ) شرح حديث 4
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 تنبيه

، والسماء ال  هُ ُــّـلــــق  ليس يف إثبات استواء اهلل على العرش أن العرش يُقل اهلل وحيمله ، فالعرش ال يُ 
، ألن ذلك يقتضي أن اهلل حمتاج له ، وهذا باطل ، فاهلل مستغن عن العرش وغري العرش ،   هُ ــلُّ ــق  ــتُ 

، وكل ما سوى اهلل عامل ، والعرش من العامل ، فاهلل  مليـنإن اهلل لغنـي عن العاكما قال تعاىل 
، ال  وإنما تكبرا واستعظاما وتمجدا، خلق العرش واستوى عليه ال حلاجته له كحال املخلوقيـن 

 1اهلل تعاىل اختذ العرش ليتمجد به ويستكرب ، ال حلاجته له.وهم يسألون ، فُيسأل عما يفعل 

 «:العقيدة الطحاوية»رمحه اهلل يف قال اإلمام الطحاوي احلنفي 
والعرش والكرسي حق كما بَـنيَّ اهلل تعاىل يف كتابه ، وهو جل جالله مستغن عن العرش وما دونه ، 

 حميط بكل شيء وفوقه ، وقد أعجز عن اإلحاطة خلقه.
 وقال ابن تيمية رمحه اهلل:

لوقاته شيء من ذاته ، وال يف وهو سبحانه فوق مساواته ، على عرشه ، بائن من خلقه ، ليس يف خم
ذاته شيء من خملوقاته ، وهو سبحانه غين عن العرش وعن سائر املخلوقات ، ال يفتقر إىل شيء 

 من خملوقاته ، بل هو احلامل بقدرته العرش ومحلة العرش.
ء ، وقد جعل تعاىل العامل طبقات ، ومل جيعل أعاله مفتقرا إىل أسفله ، فالسماء ال تفتقر إىل اهلوا

واهلواء ال يفتقر إىل األرض ، فالعلي األعلى رب السماوات واألرض وما بينهما الذى وصف نفسه 
وما قدروا اهلل حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه بقوله تعاىل 

مل  أو غري ؛ أجل وأعظم وأغىن وأعلى من أن يَفتقر إىل شيء ، حب   سبحانه وتعاىل عما يشركون

                                                           
 (.2/431« )بيان تلبيس اجلهمية»نظر ما قاله ابن تيمية رمحه اهلل ا 1
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محل ، بل هو األحد الصمد ، الذي مل يلد ومل يولد ، ومل يكن له كفوا أحد ، الذى كل ما سواه 
 1مفتقر إليه ، وهو مستغن عن كل ما سواه.

  وأهل السنة يؤمنون بأن عرش الرمحـٰن قد اهتـز ملوت سعد بن معاذ لقوله عليه الصالة والسالم
 2ملوت سعد بن معاذ. عرش الرمحـٰنن أيديهم: اهتـز ألصحابه وجنازة سعد بن معاذ بيـ

  وملا كان العرش أعظم املخلوقات مطلقا ؛ أضافه اهلل إىل نفسه يف غري ما موضع تشريفا
قل من ه بذكر ربوبيته له مميزا له عن السماوات واألرض ، كما يف قوله وتعظيما وتكرميا ، وخصَّ 

  .يقولون هلل قل أفال تتقونرب السماوات السبع ورب العرش العظيم * س
ال إلـٰه إال اهلل العظيم احلليم ، )كان يقول عند الكرب:   وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب 

العرش ال إلـٰه إال اهلل رب العرش العظيم ، ال إلـٰه إال اهلل رب السماوات ورب األرض ورب 
ي خيرج اخلبء يف السماوات واألرض ويعلم يسجدوا هلل الذ أالَّ وقال عن أهل سبأ ،  3(الكريم

كما أخرب عن نفسه بأنه ذو العرش ،   ما ختفون وما تعلنون * اهلل ال إلـٰه إال هو رب العرش العظيم
وهو الغفور الودود * ذو خرب عن غريه بذلك ، كقوله تعاىل ـيف غري موضع ، أي صاحبه ، ومل يُ 

،  معه آهلة كما يقولون إذا البتغوا إىل ذي العرش سبيال قل لو كانوقوله تعاىل ،  العرش اجمليد
 4.خاصفهذا كله يبني أن العرش له شأن ،  رفيع الدرجات ذو العرشوقوله 

                                                           
 . 321، ص « قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة» 1
 ( ، عن جابر رضي اهلل عنه.2422( ، ومسلم )3123رواه البخاري ) 2
 (.2232( ومسلم )2342رواه البخاري ) 3
 ( بتصرف.1/121« )بيان تلبيس اجلهمية»نقال من  4
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  ــويُ  طويه  ويَ  هَ ضُ قب  يَ و  هُ رُ فطُ ـــاهلل ويَ  هُّ قُّ ـشُ فيما يَ َيدخل  ملوالعرش يوم  هُ ؤُ فَ ـــكْ ــــويَ  هُ زُّ ـــهُ ــــه ويَ رُ ـــيِّ ــه ويُغلُ دِّ بَ ـ
كما هو ، كما يف قوله   ، بل دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على بقاء العرش 1القيامة
ومحلت األرض واجلبال فدكتا دكة واحدة * فيومئذ وقعت الواقعة * وانشقت السماء فهي تعاىل 

يوم تبدل تعاىل ، وقال  يومئذ واهية * وامللك على أرجائها وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية

                                                           
وما قدروا اهلل حق قدره ض والطوي واإلمساك واهلز واألخذ باليمني وارٌد يف حق السماوات واألرض أو أحدمها ، قال تعاىل القب 1

 .بيمينه مطوياتيوم القيامة والسماوات  قبضتهواألرض مجيعا 
السماء بيمينه ، مث يقول: أنا امللك  ويطوياهلل األرض يوم القيامة ،  يقبض: قال: قال رسول اهلل رضي اهلل عنه وعن أيب هريـرة 

 أين ملوك األرض؟
  (.2212( ومسلم )2312رواه البخاري )

 يمسكإن اهلل  -أو: يا أبا القاسم  -فقال: يا حممد  قال: جاء حرب إىل النيب رضي اهلل عنه وعن عبداهلل بن مسعود 
الشجر على إصبع ، واملاء والثرى على إصبع ، وسائر اخللق السـماوات يوم القيامة على إصبع ، واألرضني على إصبع ، واجلبال و 

 فيقول: أنا امللك ، أنا امللك. يهزهنعلى إصبع ، مث 
يوم القيامة  قبضتهوما قدروا اهلل حق قدره واألرض مجيعا تعجبا مما قال احلرب تصديقا له ، مث قرأ  فضحك رسول اهلل 

 .يشركون بيمينه سبحانه وتعاىل عما مطوياتوالسماوات 
 ( ، واللفظ ملسلم.2212( ومسلم )4111رواه البخاري )

اجلبار بيده كما  يتكفؤها: تكون األرض يوم القيامة خبزة واحدة ، وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
 .نُـُزال ألهل اجلنةيكفؤ أحدكم خبزته يف السفر ، 

 (.2232( ومسلم )2222رواه البخاري )
 .-بفتح امليم  –أي العجينة توضع يف احلفرة بعد إيقاد النار فيها ، وهي اليت يسموهنا بامللة  (خبزة)قوله 

 قوله يتكفؤها أي مُييلها ، من كفأت اإلناء إذا قلبته.
 والنُّـُزل هو طعام الضيف.

 نة إذا دخلوها.قلت: واهلل على كل شيء قدير ، فاهلل قادر على أن جيعل األرض زادا وطعاما ألهل اجل
 يف شرح األحاديث املتقدمة. « شرح النووي»و « فتح الباري»وانظر 
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، فلما وقع التفصيل يف خلق السماوات واألرض وما بينهما مل  األرض غري األرض والسماوات
 1ببقائه بعد تغيري السماوات واألرض.يكن العرش داخال يف ذلك ، بل أخرب 

 في العرش من أخبارما ورد فصل في ذكر بعض 

  سر اهلل الوقوف على الصحيح منه ، فمن ، ننتقي منها هنا ما يورد يف حق العرش أخبار كثرية
ومن حوله يسبحون  يحملون العرشالذيـن أخبار العرش أن له محلة من املالئكة ، قال تعاىل 

 .حبمد رهبم
قال: أُذن يل أن ُأحدِّث عن  ومحلة العرش مالئكة عظيمو اخللق كما يف حديث جابر عن النيب 

 2بيـن شحمة أذنه إىل عاتقه مسرية سبعمائة عام. ملك من مالئكة اهلل من محلة العرش أن ما

  وعدد محلة العرش يوم القيامة مثانـية ، قال تعاىلوحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانـية. 

  وحول العرش مالئكة حيفون به ، دل على ذلك قوله تعاىل وترى املالئكة حافيـن من حول
 .العرش
 .ملالئكةا إال عدد كبري منالعرش ال ميكن أن حيف ب، إذ  داللة على كثرة املالئكة هذه اآليةويف 

كما أن فيه داللة على أن العرش حمدود ، أي أن له حدا وهناية ، فلوال أنه حمدود ملا حفت املالئكة 
 به.

                                                           
 ( لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل.122،  1/122« )بيان تلبيس اجلهمية»انظر  1
 ، 32ص « العلو»الذهيب يف كتاب وصححه ( ، 212-2/214( ، والبيهقي يف األمساء والصفات )4222أخرجه أبو داود ) 2

 وكذا األلبانـي.
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  ومن أخبار العرش أن الشمس جتري حىت تستقر حتته مث تسجد ، مصداقا لقوله تعاىل
والشمس جتري ملستقر هلا. 

 قال يوما: أتدرون أيـن تذهب هذه الشمس؟  أن النيب رضي اهلل عنه يب ذر وعن أ
 قالوا: اهلل ورسوله أعلم. 

قال: إن هذه جتري حىت تـنتهي إىل مستقرها حتت العرش ، فتخر ساجدة ، فال تزال كذلك حىت 
ي حىت يقال هلا: )ارتفعي ، ارجعي من حيث جئت( ، فرتجع ، فتصبح طالعة من مطلعها ، مث جتر 

تـنتهي إىل مستقرها حتت العرش فتخر ساجدة ، فال تزال كذلك حىت يقال هلا: )ارتفعي ، ارجعي 
من حيث جئت( ، فرتجع ، فتصبح طالعة من مطلعها ، مث جتري ال يستـنكر الناس منها شيئا حىت 

فتصبح  تـنتهي إىل مستقرها ذلك حتت العرش ، فيقال هلا: )ارتفعي ، أصبحي طالعة من مغربك( ،
ال يـنفع نفسا إمياهنا مل تكن : أتدرون مىت ذاكم؟ ذاك حيـن طالعة من مغرهبا ، فقال رسول اهلل 

 .1آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا
 قال ابن كثري رمحه اهلل:

الشمس إذا كانت يف قبة الَفـَلك وقت الظهرية تكون أقرب ما تكون إىل العرش ، فاذا استدارت إىل 
صارت أبعد ما تكون إىل العرش ، فحينئذ تسجد  -وهو وقت نصف الليل  -لة هذا املقام مقاب

وتستأذن يف الطلوع كما جاءت بذلك األحاديث ، مث ساق حديث أيب ذر ، وفيه: فذلك قوله 
 .2ذلك تقدير العزيز العليموالشمس جتري ملستقر هلا تعاىل 

                                                           
 ( واللفظ له.123( ، ومسلم )3133رواه البخاري ) 1
 ، يتصرف يسري.يـٰس من سورة  والشمس جتري ملستقر هلاتفسري قوله تعاىل  2
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 فعن مسروق قال: سألنا عبد اهلل بن مسعود  1رشبالع ةوأرواح الشهداء تأوي إىل قناديل معلق ،
قال: أما إنا  وال حتسنب الذيـن قتلوا يف سبيل اهلل أمواتا بل أحياء عند رهبم يرزقونعن هذه اآلية 

، تسرح من  معلقة بالعرشقناديل  فقال: أرواحهم يف أجواف طري خضر ، هلا 2قد سألنا عن ذلك
 3.ك القناديلاجلنة حيث شاءت ، مث تأوي إىل تل

  َّقة بالعرش ، فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل والرحم ُمعـل  الرحم معلقة :
 4بالعرش ، تقول: من وصلنـي وصله اهلل ، ومن قطعنـي قطعه اهلل.

                                                           
 «.املعجم الوسيط»انظر القنديل: مصباح كالكوب يف وسطه فتيل.  1
 . أي سألنا رسول اهلل  2
 (.2121، وابن ماجه ) (3211( ، والرتمذي )1112رواه مسلم ) 3
( بلفظ: إن الرحم معلقة بالعرش ، وليس الواصل باملكافئ ، ولكن الواصل من إذا 2/133( ، ورواه أمحد )2222رواه مسلم ) 4

 ه وصلها.مُ ـعت رح  ط  قُ 
 إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخني غري ف طر.«: املسند»قال حمققو 
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 شبهات والجواب عنها

موما ، وليس هو بعض الناس املعىن احلقيقي لكلمة العرش ، فقالوا: إنه كناية عن ملك اهلل ع فَ حرَّ 
 سرير امللك الذي استوى عليه الرمحـٰن.

خمالف ملا تقدم من هو أيًضا واجلواب: أن هذا الكالم ليس عليه دليل ، وال جُتيـزه اللغة العربية ، و 
،  وكان عرشه على املاءاآليات واألحاديث اليت تفيد أن العرش شيء حسي ، كقوله تعاىل 

: )فإذا أنا مبوسى آخذ بقائمة   ، وقول الرسول  يومئذ مثانـيةوحيمل عرش ربك فوقهم وقوله 
من قوائم العرش( ، وأن أرواح الشهداء تأوي إىل قناديل معلقة به ، وأن الشمس تسجد حتته ، وأنه 
اهتز ملوت سعد بن معاذ ، وغري ذلك من األدلة الشرعية اليت تدل داللة قطعية على أن العرش ُجرم 

نه سرير امللك الذي استوى عليه الرمحـٰن جل وعال استواء يليق جبالله وعظمته ، قائم بنفسه ، وأ
 شيئا معنويا كما يقولون. هو وليس

ـسم  قال أبو بكر البيهقي رمحه اهلل: وأقاويل أهل التفسري على أن العرش هو السرير ، وأنه ج 
يمه ، والطواف به ، كما خلق يف م ، خلقه اهلل تعاىل ، وأمر مالئكته حبمله ، وتعبدهم بتعظجسَّ ـمُ 

 األرض بيتا وأمر بين آدم بالطواف به واستقباله يف الصالة. 
ويف أكثر هذه اآليات داللة على صحة ما ذهبوا إليه ، ويف األخبار واآلثار الواردة يف معناه دليل 

 1على صحة ذلك.
 

                                                           
 (.2/222« )تاألمساء والصفا» 1
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أو الكرسي ليس بالكرسي ومن قال العرش ُملك ، «: السنة»يف كتاب  1وقال علي بن عمر احلريب
، والعرش فوق  وسع كرسيه السماوات واألرضالذي يعرف الناس ؛ فهو مبتدع ، قال اهلل تعاىل 

 2السماء السابعة ، واهلل تعاىل على العرش.
قوم فقالوا: )العرش مبعىن امللك( ، وهذا عدول عن احلقيقة إىل التجوز  : وقد شذَّ 3وقال ابن اجلوزي

 4، أتراه كان الـُملك على املاء؟! وكان عرشه على املاءر ، أمل يسمعوا قوله تعاىل مع خمالفة األث
، مبا ميتـنع أن يكون املراد به  وقال الذهيب رمحه اهلل: والقرآن مشحون بذكر العرش ، وكذلك اآلثار

 2قاله. صطفى ، فإن املراء يف القرآن كفر ، وما أنا قلته ، بل امل ، فدع املكابرة واملراء الـُملك
  ابن أيب العز احلنفي رمحه اهلل: وقال

وحيمل عرش لك ، كيف يصنع بقوله تعاىل مُ ـوأما من حرَّف كالم اهلل ؛ وجعل العرش عبارة عن ال
 ؟ وكان عرشه على املاءوقوله  ، ربك فوقهم يومئذ مثانية

 لكه يومئذ مثانية؟أيقول: وحيمل مُ 
 لكه على املاء؟وكان مُ 
 ؟ الـُملكموسى عليه السالم آخذا بقائمة من قوائم ويكون 

                                                           
« تاريخ بغداد»هـ. انظر  442هو املعروف بابن القزويين ، قال اخلطيب: )كان أحد الزهاد ، ومن عباد اهلل الصاحلني( ، تويف سنة  1

 ( ، الناشر: دار الغرب اإلسالمي.13/431)
 (.1/222أليب القاسم األصبهاين ، )« احلجة يف بيان احملجة»نقال من  2
العالمة ، احلافظ املفسر الواعظ ، شيخ اإلسالم ، مجال الدين ، أبو الفرج ، عبد الرمحـٰن بن علي القرشي التيمي هو الشيخ اإلمام  3

البكري ، البغدادي احلنبلي ، صاحب التصانيف ، من رواة احلديث النبوي ، له تصانيف كثرية ، يف التفسري والفقه والّسـري ورجال 
 (.21/322« )السري». انظر ترمجته يف  232، تويف رمحه اهلل سنة  تني ومخسني مؤلفامئاحلديث والوعظ ، بلغت تواليفه 

 . 24، تفسري سورة األعراف ، اآلية: « زاد املسري» 4
 .22، ص: « العلو» 2
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 1يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟! هل
، له  جسم مركبرمحه اهلل: فإن يف إثبات القوائم للعرش داللًة على أنه  2وقال احلافظ ابن حجر

 3أبعاض وأجزاء.
 الكرسي.، باب ما جاء يف العرش و « األمساء والصفات»وانظر ما قاله البيهقي يف كتابه 

 ، واهلل أعلم. اوليس معنوي   يٌ سِّ ــح   فاحلاصل أن عرش اهلل شيءٌ 

 شبهة أخرى والجواب عنها
 قال بعضهم: إن العرش واحد من األفالك املستديرة الكروية الشكل!

 شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهلل فقال: هذه املقولةوقد أجاب عن 
عليه أن العرش فلك من األفالك املستديرة الكروية  إنه لقائل أن يقول: مل يثبت بدليل يعتمـد

الشكل ، ال بدليل شرعي وال بدليل عقلي ، وإمنا ذكر طائفة من املتأخريـن الذيـن نظروا يف علم 
وغريه من أجزاء الفلسفة ، فرأوا أن األفالك تسعة ، وأن التاسع وهو األطلس حميط هبا ،  4اهليئة

مستدير كاستدارهتا ، وهو الذي حيركها احلركة املشرقية ، وإن كان لكل فلك حركة ختصه غري هذه 
 احلركة العامة.

                                                           
 (.2/321، )« شرح العقيدة الطحاوية» 1
حجر ، من أئمـة العلم باحلديث ، وهو حافظ هو أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين ، أبو الفضل ، شهاب الدين ، ابن  2

تقريب »و ملخـصه « هتذيب التهذيب»، و « فتح الباري بشرح صحيح البخاري»اإلسالم يف عصره ، وتصانيفه كثرية ، أشهرها 
 . 122سنة اهلل ، وغريها كثري ، تويف رمحه « اإلصابة يف متييز أمساء الصحابة»، و « لسان امليزان»، و « التهذيب

« األعالم»، وانظر « اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر»رجم له تلميذه السخاوي يف جملد ضخم أمساه ت
(1/121.) 

 ، كتاب التوحيد باب: )وكان عرشه على املاء ، وهو رب العرش العظيم(.« فتح الباري» 3
 ا وما يتبع ذلك.علم اهليئة هو علم يبحث يف حركة النجوم والكواكب والربوج ومنازهل 4
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وذ كر كرسيه ، وذ كر ذ كر عرش اهلل ،  -صلوات اهلل وسالمه عليهم  -مث مسعوا يف أخبار األنبياء 
: )إن العرش هو الفلك التاسع( ، العتقادهم أنه ليس وراء بطريق الظنالسماوات السبع ، فقالوا 

 1ذلك التاسع شيء.
 مث ذهب يفند كالمهم وأقواهلم يف كالم طويل.

 وقال ابن أيب العز احلنفي رمحه اهلل:
يع جوانبه ، حميط بالعامل من كل وذهب طائفة من أهل الكالم إىل أن العرش فلك مستدير من مج

، ألنه قد ثبـت يف الشرع  وهذا ليس بصحيحجهة ، ورمبا مسوه الفلك األطلس ، والفلك التاسع ، 
: ال خُتريوا بني األنبياء ، فإن الناس يصعقون يوم القيامة ، فأكون أول من أن له قوائم ، كما قال 

 2من قوائم العرش ،... احلديث. تنشق عنه األرض ، فإذا أنا مبوسى آخذ بقائمة
،  وهلا عرش عظيموالعرش يف اللغة عبارة عن السرير الذي للـَمل ك ، كما قال تعاىل عن بلقيس 

وليس هو فلكا ، وال تفهم منه العرب ذلك ، والقرآن إمنا نزل بلغة العرب ، فهو سرير ذو قوائم 
 3املخلوقات.حتمله املالئكة ، وهو كالقبة على العامل ، وهو سقف 

 وقال ابن كثري رمحه اهلل:
العرش سقف مجيع املخلوقات وليس بُكرَة  كما يزعمه كثري من أرباب اهليئة ، وإمنا هو قبة ذات 

 4قوائم حتمله املالئكة ، وهو فوق العامل مما يلي رؤوس الناس.

                                                           
 (.2/242« )جمموع الفتاوى» 1
 (.2323( واللفظ له ، ومسلم )2412رواه البخاري ) 2
 ، باختصار يسري. 322، ص « شرح العقيدة الطحاوية» 3
 ، بتصرف يسري.يـٰس من سورة  والشمس جتري ملستقر هلا، تفسري قوله تعاىل « تفسري القرآن العظيم» 4
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ة الغيبية ، ويقدمون قال مقيده عفا اهلل عنه: والفالسفة يتمسكون باحلسـيات ملعرفة األمور الشرعي
العقل على النقل ، وهذا باطل ، والواجب هو االستسالم للدليل وفهم نصوص الشرع حسب املراد 

 وهذا،  لرآه الناس كما يرون غريه من األفالك كلف والتـنطع ، ولو أن العرش فلكٌ الظاهر ، وترك الت
 مث إنالشهادة اليت تُرى وُتشاهد ، الغيب الذي ال تراه العيون ، وأما األفالك فمن  ألنه منحمال 

 ، واهلل اعلم.وليس فلكا  العرش سريرٌ 

 شبهة والجواب عنها
 فان قيل يف وصف العرش إنه ياقوتة محراء!

وهو أحد التابعني ، ومثله حيتاج إىل سند ثابت عن  ، خالد اجلواب: أن هذا ورد عن قتادة وأيبف
 ، أو عن صحايب على أقل تقدير. النيب 
 1ورد أيضا عن عبد اهلل بن عمر بسند ضعيف.وقد 

الوقوف عند  ، وبيان أن الواجب (إن اهلل استوى من غير مماسة للعرش)تنبيه على خطأ مقولة 
 حسبفإثبات االستواء 

 رمحه اهلل: 2قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن

                                                           
 . 21ص « العلو»انظر  1
هـ  1222هو الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحهم اهلل تعاىل ، ولد سنة  2

يف بلدة العلم والعلماء ؛ الدرعية ، درس على يد عدد من املشايخ ، منهم والده الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن ، وكذا ابن عمه 
 اهلل بن حممد بن عبد الوهاب ، والشيخ حممد بن حممود اجلزائري ، وغريهم. الشيخ عبد الرمحـٰن بن عبد

وبعد تضلعه يف العلم تتلمذ عليه عدد من التالميذ ، أشهرهم الشيخ األديب الذاب عن دين اهلل بشعره ونظمه ؛ سليمان بن 
 سحمان رمحه اهلل تعاىل.
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أن مــذهب الســلف وأئمــة اإل ســالم  وأمــا قــول القائــل: )اســتوى ، مــن غــري مماســة للعــرش( فقــد قــّدمنا
عـــدم الزيـــادة واجملـــاوزة ملـــا يف الكتـــاب والســـنة ، وأهنـــم يقفـــون وينتهـــون حيـــث وقـــف الكتـــاب والســـنة 
مــام أمحــد رمحــه اهلل: ال يوصــف اهلل تعــاىل إال مبــا وصــف بــه نفســه ووصــفه بــه  وحيــث انتهيــا ، قــال اإل 

 رسوله. انتهى.
 وعظيم إجالله. م ، وشدة هيبتهم له ،وذلك لعلمهم باهلل ، وعظمته يف صدوره

وإن أريـد بـه نفـي مـا دلـت  ويتبـع ، لفظ خمـرتع مبتـدع ، مل يقلـه أحـد ممـن يقتـدى بـه« املماسة»ولفظ 
 عليه النصوص من االستواء والعلو واالرتفاع والفوقية فهـو قـول باطـل ، ضـال قائلـه ، خمـالف للكتـاب

والنصـــوص الصـــرحية ، وهـــو جهمـــي ال  صـــحيحة ،والســـنة وإلمجـــاع ســـلف األمـــة ، مكـــابر للعقـــول ال
 ريب.

وإن مل يرد هذا املعىن ، بل أَثبـت العلو والفوقية واالرتفاع الـذي دل عليـه لفـظ االسـتواء ؛ فيقـال فيـه: 
 هو مبتدع ضال ، قال يف الصفات قواًل مشتبهاً مومهاً.

والتعبــــري  الكتــــاب والســــنة ، والواجــــب يف هــــذا البــــاب متابعــــة فهــــذا اللفــــظ ال جيــــوز نفيــــه وال إثباتــــه ،
 1بالعبارات السلفية اإلميانية ، وترك املتشابه.

                                                                                                                                                               

، وأيضا « اح الظالم يف الرد على من كذب على الشيخ اإلماممصب»له العديد من الكتب والرسائل ، أما الكتب فأشهرها 
 «.منهاج التأسيس يف كشف شبهات داود بن جرجيس»

، وبعضها مفرق يف بعض « جمموعة الرسائل واملسائل النجدية»أما الرسائل فجمعها تلميذه الشيخ سليمان يف اجمللد الثالث من 
 «.ية من األجوبة النجديةالدرر السن»اجمللدات األخرى ، وبعضها يقع يف 

 هـ. 1233تويف رمحه اهلل سنة 
 حملققه د. عبد العزيز بن عبد اهلل الزير حفظه اهلل.« مصباح الظالم»باختصار وتصرف من ترمجته يف مقدمة كتابه 

 (.232 – 3/213« )الدرر السنية» 1
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علــم أن األلفــاع نوعــان: نــوع جــاء بــه الكتــاب : ومــن األصــول الكليــة أن يُ وقــال ابــن تيميــة رمحــه اهلل
ثبت مـا أثبتـه اهلل ورسـوله وينفـي مـا نفـاه اهلل ـــ، فيُ  ب ذلـكوالسنة فيجب على كل مـؤمن أن يقـر مبوَجـ

واأللفــاع ، فــإن اهلل يقــول احلــق وهــو يهــدي الســبيل حــق ، ، فــاللفظ الــذي أثبتــه اهلل أو نفــاه  ســولهور 
مـا نفـاه مـن  نفـىت مـا أثبتـه ويُ ثبَ ـــبحـث عـن مـراد رسـوله هبـا ليُ ، ومن متام العلم أن يُ  الشرعية هلا حرمة

أوجــب وأمــر ، مث إذا عرفنــا  ، فإنــه جيــب علينــا أن ُنصــدَّقه يف كــل مــا أخــرب ، ونُطيعــه يف كــل مــا املعــاين
يرفـــع اهلل الـــذين آمنـــوا مـــنكم تعـــاىل تفصـــيل ذلـــك كـــان ذلـــك مـــن زيـــادة العلـــم واإلميـــان ، وقـــد قـــال 

والذين أوتوا العلم درجات
1. 

وأما األلفاع اليت ليست يف الكتاب والسنة وال اتفق السلف على نفيها أو إثباهتا فهذه ليس على 
بتها حىت ُيستفسر عن مراده ، فإن أراد هبا معىن يوافق خرب الرسول أَقر أحد أن يوافق من نفاها أو أث

 به ، وإن أراد هبا معىن خيالف خرب الرسول أَنكره.
مث التعبري عن تلك املعاين إن كان يف ألفاظه اشتباه أو إمجال َعبَّـر بغريها أو بيَّـن مراده هبا ، حبيث 

ًا من نزاع الناس سبُبُه ألفاع جمملة مبتدعة ومعان حيصل تعريف احلق بالوجه الشرعي ، فإن كثري 
 انتهى. 2.مشتبهة

 غير العرشتنبيه على خطأ وصف اهلل تعالى باالستواء على 
ن اهلل تعــاىل مل قــال إيف رده علــى مــن  قــال الشــيخ عبــد اللطيــف بــن عبــد الرمحـــٰن بــن حســن رمحــه اهلل

، استشـهد بقـول )زيـد اسـتوى علـى الـدار( خصصونه بـذلك ، و ـينف اسـتواءه علـى غـري العـرش فلـم تُـ

                                                           
 .11اجملادلة:  1
 (.114 – 12/113) «جمموع الفتاوى» 2
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ويقــال: اهلل بــذلك  يوصــف، فلــم ال  زيــد كــون االســتواء علــى غــري الــدار ممكـن يف حــقِّ فاسـتدل هبــذا ب
 :، وهذا جوابه رمحه اهلل ، هكذا قال السائل للشيخ عبد الرمحـٰنإنه مستو على غري العرش 

ونفي االسـتواء عـن غـري العـرش معلـوم مـن  ه ،ختصيص العرش باالستواء نص يف أنه مل يستو  على غري 
 واألعلــى ، الســياق ، مــع داللــة الــنص واإلمجــاع والفطــرة ، وكــذلك داللــة األمســاء احلســىن ، كــالعلي ،

ويســتحيل أن يســتوي علــى  ولفــظ العلــو واال رتفــاع والصــعود ُيشــعر بــذلك ، وحنــو ذلــك ، والظــاهر ،
 وقية املطلقة.والف شيء مما دون العرش لوجوب العلو املطلق

 مث قال:
 وإذا أخرب تعاىل أنه استوى على العرش ؛ فال جيوز أن يقال إنه استوى على غريه لوجوه ، منها: 

على مقام الربوبية بوصفه مبا مل يصف بـه نفسـه ،  1أنه ال يوصف إال مبا وصف به نفسه ، والتجاسر
علـــم ، وهـــو فـــوق الشـــرك يف ع ظـــم وزيـــادة نعـــت  مل يعـــرف عنـــه وال عـــن رســـله ؛ قـــول علـــى اهلل بغـــري 

قــل إمنــا حــرم ريب الفــواحش مــا الــذنب واإل مث ، وأكــذب اخللــق مــن كــذب علــى اهلل ، قــال اهلل تعــاىل 
زل بــه ســلطانا وأن تقولــوا علــى ـواإلمث والبغــي بغــري احلــق وأن تشــركوا بــاهلل مــا مل يـنــ ظهـر منهــا ومــا بطــن

اهلل ما ال تعلمون
 اآلية. 2

اهلل سبحانه وتعاىل يستحق مـن الصـفات أعالهـا وأجلهـا وأشـرفها ، والعـرش أعظـم  : أنالوجه الثاني
رب العــرش العظــيماملخلوقــات ، وهــو ســقفها األعلــى ، وقــد وصــفه اهلل تعــاىل بــالع ظم ، فقــال 

3  ،
ذو العرش اجمليدوقال 

4. 

                                                           
 «.لسان العرب»ام. انظر التجاسر أي اإلقد 1
 .33األعراف:  2
 .123التوبة:  3
 .12الربوج:  4
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يُعلـــم منـــه أنـــه ال : أن متثيلـــه بقـــول القائـــل: )زيـــد اســـتوى علـــى الـــدار( ، وأن ذلـــك ال الوجـــه الثالـــث
يستوي على غريها ؛ فهذا جهل عظيم ، والكالم خيتلف بـاختالف حـال املوصـوف ومـا يليـق لـه مـن 
الصفات ، وأصل ضالل هذه الطائفة أهنم فهمـوا مـن صـفات اهلل الـواردة يف الكتـاب والسـنة مـا يليـق 

 وعطلوا ثانياً.باملخلوق وخيتص به ، فلذلك أخذوا يف اإلحلاد والتعطيل ، شبهوا أوالً ، 
فــال : أن هــذا التمثيــل الــذي أبــداه الســائل قــد نــص القــرآن علــى إبطالــه ، قــال تعــاىل الوجــه الرابــ 

1تضربوا هلل األمثال إن اهلل يعلم وأنتم ال تعلمون
 .2، وأصل الشرك تشبيه املخلوق باخلالق 

                                                           
 .24النحل:  1
 ( ، باختصار.323 – 3/321« )الدرر السنية» 2
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 ، وذكر أصح ما ورد فيه من أخبارمبحث في الكرسي 

 الكرسي حق ثابت بداللة الكتاب والسنة وإرتاع اظتسلميـن ، وقد ورد يف حقو األخبار التالية:
  :أنو موضع قدمي الرب سبحانو وتعاىل ، والدليل على ذلك قول ابن عباس رضى ا عنهما

 1.، والعرش ال يقدر أحد قدره موضع قدميهالكرسي 
 6وروى ابن جرير بإسناده عن مسلم البطُت قال: الكرسي موضع القدمُت.

 .3)وروى ابن اظتنذر بإسناد صحيح عن أيب موسى مثلو(
موضع القدمُت ، وؿتو ىذا من األحاديث  الكرسيوقال اإلمام وكيع ، وقد سئل عما ُيروى أن 

 فقال: 
 4ألحاديث ال يفسِّرون شيئًا.كان إشتاعيل بن أيب خالد والثوري وِمسعر يروون ىذه ا

قال: كرسيو  وسع كرسيو السماوات واألرضوروى ابن جرير باسناده عن الضحاك يف قولو 
 5الذي يوضع حتت العرش ، الذي ََيعل اظتلوك عليو أقدامهم.

 وقال اإلمام أزتد بن حنبل: 
                                                             

( ، 399، باب ذكر صفة استواء خالقنا العلي األعلى ، والدارمي يف الرد على اظتريسي )ص: « التوحيد»أخرجو ابن خزدية يف  1
( ، موقوفا على ابن 85)ص « العظمة»( ، وأبو الشيخ يف كتاب 6/686( ، واضتاكم )575« )السنة»وعبد ا بن أزتد يف 

( ، 45« )ؼتتصر العلو»(: رواتو ثقات ، وصحح إسناده األلبانـي يف 163« )العلو»عباس رضي ا عنهما ، وقال الذىيب يف 
قلت: وىو ؽتا ال غتال (: )صحيح موقوفا ، وأما اظترفوع فضعيف( ، 699« )شرح العقيدة الطحاوية»وقال يف خترَيو ألحاديث 

 (.1/63« )العلل اظتتناىية»وكذا صححو ابن اصتوزي يف رأي فيو ، فلو حكم الرفع ، لل
 من سورة البقرة. 655انظر تفسَت ابن جرير ، اآلية  6
 ، كتاب التفسَت ، باب: ﴿فإن خفتم فرجاال أو ركبانا﴾.« الفتح»قالو ابن حجر يف  3
 . 146ص « العلو»رواه الذىيب يف  4
 من سورة البقرة. 655آلية تفسَت ابن جرير ، ا 5
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الكرسي موضع قدميو ، ، و  وعرش الرحمـٰن عزَّ وجلَّ فوق الماء ، واهلل عزَّ وجلَّ على العرش
 1وىو يعلم ما يف السماوات واألرضُت السبع ، وما بينهما ، وما حتت الثرى.

باب وضع ا »بابًا شتَّاه: « األربعُت يف دالئل التوحيد»وعقد الشيخ أبو إشتاعيل اعتروي يف كتابو 
 6، أورد فيو بعض اآلثار الدالة على ذلك.« عزَّ وجلَّ قدمو على الكرسي

 رسي خلق عظيم ىائل ، والدليل على ذلك قولو تعاىل والك وسع كرسيو السماوات
 .واألرض

  ومبوجب ما تقدم من األخبار ؛ آمن أىل السنة بثبوت الكرسي إديانا حقيقيا ، فقد قال اضتافظ
 ، حاكيا إرتاع أىل السنة على ثبوت الكرسي:  3أبو نعيم األصبهاين

الذي وسع السماوات واألرض ،  والكرسيالعرش اظتستوي عليو ،  وأرتعوا أن ا فوق شتاواتو ، لو
 4.جسم، وكرسيو  وسع كرسيو السماوات واألرضوىو قولو 

 مثبتا الكرسي والعرش واستواء ا عليو:« نونـيتو»قال ابن القيم يف 
 شيء وشأن ا أعظم شان

 
 وا أكــــــــــــــــ   ــــــــــــــــاىر مــــــــــــــــا فوقــــــــــــــــو

 واألرض والكرســـــــــــــــــــــــي ذا األركـــــــــــــــــــــــان 
 

  أكــــــــــ  عرشـــــــــــو وســـــــــــع الســـــــــــماوا
 

                                                             
( وما 1/54البن أيب يعلى )« طبقات اضتنابلة»ىذا اصتمل جزء من رسالة لئلمام أزتد رواىا أبو يعلى بإسناده عنو ، وىي مثبتة يف  1

 بعدىا.
 ، بتحقيق د. علي الفقيهي. 56ص:  6
حلية »ا بن أزتد اظتهراين األصبهاين ، صاحب كتاب ىو اإلمام اضتافظ الثقة العبلمة شيخ اإلسبلم ، أبو نعيم ، أزتد بن عبد  3

. انظر تررتتو  434، من رواة اضتديث النبوي ، تويف سنة « تاريخ أصبهان»، و « دالئل النبوة»، و « األولياء وطبقات األصفياء
 (.17/453« )السَت»يف 

 «.ػتجة الواثقُت ومدرجة الوامقُت»لكتابو ( ، وعزاه 5/64غتموع الفتاوى )»باختصار ؽتا نقلو عنو شيخ االسبلم يف  4
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 1بــــــــــــاق الســــــــــــبع واألرِضيـــــــــــــن بال ىـــــــــــــانالطِّ  عَ وكــــــــــــذلك الكرســــــــــــي قــــــــــــد وِســــــــــــ
 ختفــــــــــــــى عليــــــــــــــو خــــــــــــــواطر اإلنســــــــــــــان 

 
 وا فــــــــــــوق العــــــــــــرش والكرســـــــــــــي ال

 
  وأىل السنة يؤمنون بأن ا يـنـزل يوم القيامة من العرش إىل الكرسي للقضاء بيـن عباده يف  لل

ىل يـنظرون إال أن يأتيهم ا و وعظمتو ، والدليل على ذلك قولو تعاىل من الغمام نـزوال يليق جببلل
ويوم تشقق السماء بالغمام ونـزل ، وقولو تعاىل  يف  لل من الغمام واظتبلئكة وقضي األمر

 . اظتبلئكة تـنـزيبل
معلوم ،  مقال: َيمع ا األوليـن واآلخريـن ظتيقات يو  عن النيب رضي ا عنو وعن ابن مسعود 

قياما أربعيـن سنة ، شاخصة أبصارىم إىل السماء ، يـنـتظرون فصل القضاء ، ويـنـزل ا يف  لل من 
 6الغمام من العرش إىل الكرسي.

                                                             
 .وسع كرسيو السماوات واألرضال ىان ىو قول ا تعاىل  1
 (: إسناده حسن.664« )العلو»( ، وقال الذىيب يف 1186« )السنة»أخرجو عبد ا بن أزتد يف  6

ختريج أحاديث شرح »خ األلباين رزتو ا يف ( ، وصححو الشي9/357« )اظتعجم الكبَت»( ، والط اين يف 4/594ورواه اضتاكم )
عن ابن مردويو ، وصححو الشيخ مقبل بن ىادي  614، وأورده ابن كثَت يف تفسَت سورة البقرة ، اآلية  415ص « الطحاوية

 الوادعي رزتو ا كما يف حاشيتو على تفسَت ابن كثَت.
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 في الكرسي ردتفصل في بيان أحاديث ضعيفة و 

  ورد يف وصف الكرسي أحاديث ضعيفة ، فمن ذلك ما ورد عن غتاىد يف تفسَت قولو تعاىل
رسيو السماوات واألرضوسع ك  قال: ما موضع كرسيو من العرش إال مثل حلقة من أرض

 1.6فبلة
 3وعن غتاىد رزتو ا قال: ما السماوات واألرض يف الكرسي إال كحلقة يف أرض فبلة.

  وعن أيب ذر رضي ا عنو ، أن النيب   قال: يا أبا ذر ، ما السماوات السبع يف الكرسي إال
 4رض فبلة ، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفبلة على تلك اضتلقة.كحلقو ملقاة بأ

  ومن األحاديث الضعيفة يف ىذا الباب ما رواه ابن جرير يف تفسَت آية الكرسي فقال: حدثٍت
؛ قال  وسع كرسيو السماوات واألرضيونس قال: أخ نا ابن وىب قال: قال ابن زيد يف قولو 

: ما السماوات السبع يف الكرسي إال كدراىم سبعة  قال رسول ا  ابن زيد: فحدثٍت أيب قال:
 . 5رسألقيت يف تُ 

يقول: ما الكرسي يف العرش إال كحلقة من حديد ألقيت  قال: وقال أبو ذر: شتعت رسول ا 
 بُت  هري فبلة من األرض.

                                                             
 .«لسان العرب»ىي األرض الواسعة اظتقفرة ، انظر فبلة ال 1
 البن حجر.« تقريب التهذيب»( ، ويف سنده الليث بن سليم ، ضعيف ، انظر 97، )ص « العظمة»رواه أبو الشيخ يف كتاب  6
-6/341« )األشتاء والصفات»، والبيهقي يف  85ص « العظمة»( ، وأبو الشيخ يف 451« )السنة»رواه عبد ا يف كتاب  3

 «.السنة»يف حتقيقو على كتاب ( ، وضعفو الشيخ أبو مالك الرياشي كما 346
( ، 866( و )861( برقم )344-6/699« )األشتاء والصفات»( ، والبيهقي يف 83)ص « العظمة»رواه أبو الشيخ يف كتاب  4

، « األشتاء والصفات»( ، واضتديث ضعيف كما قال عبد ا اضتاشدي يف حاشيتو على كتاب 3/16« )تفسَته»وابن جرير يف 
  . 374، ص « شرح الطحاوية»، وانظر تعليق الشيخ شعيب على اضتديث يف  115ص « العلو»نكر ، وقال الذىيب: م

 .«لسان العرب»الطِّعان ، وقيل غَت ذلك ، انظر الًتس من السبلح ىو ما يُتوقى بو  5
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 قال الشيخ شعيب األرناؤوط:، ىذا حديث ضعيف جدا 
بن زيد ىو عبد الرزتـٰن بن زيد بن أسلم العدوي ، ضعفو علي بن ا ،وىذا سند ضعيف جدا "

 اظتديٍت جدا.
وقال ابن خزدية: ليس ىو ؽتن حيتج أىل العلم حبديثو لسوء حفظو ، وىو رجل صناعتو العبادة 

 اضتديث. 1والتقشف ، ليس من أحبلس
 انتهى كبلم الشيخ شعيب. 6.وأبو زيد مل يسمع من أيب ذر"

 3و ا: ىذا مرسل ، وعبد الرزتـٰن ضعيف.وقال الذىيب رزت
مبجموع طرقو. انظر ىذا اضتديث ولؤلمانة العلمية ؛ فقد صحح الشيخ األلباين رزتو ا 

 .(6118)حتت حديث  «الضعيفة»يف ما قالو رزتو ا انظر للفائدة و ،  (149« )الصحيحة»
  كما ُروي عن  4أن لو أطيطًاوؽتا ورد يف حق الكرسي من اآلثار الضعيفة ما جاء يف صفتو ،

عمارة بن عمَت عن أيب موسى رضي ا عنو قال: الكرسي موضع القدمُت ، ولو أطيط كأطيط 
 5الرحل.

                                                             
ن لزم الشيء ، يقال: فبلن من اضتِلس يف األصل ىو الكساء َيعل على  هر البعَت والدابة ، فهو الزم لظهرىا ، واستعَت اظتعٌت ظت 1

 «.لسان العرب»أحبلس اطتيل ، أي مبلزم لظهرىا ، وفبلن من أحبلس اضتديث ، أي كثَت النظر فيو واالشتغال بو. انظر 
اإلبانة »( ، وانظر أيضا ما قالو الشيخ الوليد بن ػتمد بن نبيو سيف النصر حفظو ا يف حتقيقو على 6/374« )شرح الطحاوية» 6

 (.344-6/699للبيهقي )« األشتاء والصفات»( ، وعبد ا اضتاشدي يف حاشيتو على 3/184« )شريعة الفرقة الناجية عن
 . 117ص « العلو»كتاب   3
 اليت توضع على  هر اصتمل ليستقر عليو الراكب. -أي اطتشب  –األطيط ىو صوت األقتاب  4
( ، وابن جرير يف تفسَته آلية الكرسي ، 577« )السنة»بد ا بن أزتد يف ( ، وع6/696« )األشتاء والصفات»رواه البيهقي يف  5

 (.17« )الرد على اصتهمية»وابن منده يف 
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ىذا أثر ضعيف ، علتو اإلنقطاع بُت عمارة وأيب موسى ، قالو الشيخ عبد ا بن ػتمد اضتاشدي 
 للبيهقي.« األشتاء والصفات»يف خترَيو ألحاديث 

 نو موضع القدمُت فقد تقدم بيان صحتو.وأما كو 
  حمد بن ـفقال: حدثنا م 1«سننو»ومن األحاديث الضعيفة اضتديث الذي رواه الدارمي يف

عن ابن ، عن عثمان بن عمَت ، عن أيب وائل ، الفضل ، ثنا الصعق بن حزن ، عن علي بن اضتكم 
 قال: قيل لو: ما اظتقام امود؟ مسعود عن النيب 

ينزل ا تعاىل على كرسيو ، يئط كما يئط الرجل اصتديد من تضايقو بو  ، وىو كسعة ما ذاك يوم 
 بُت السماء واألرض ... اضتديث.

عثمان بن علتو ،  6«السلسلة الضعيفة»يف مو ا ـمنكر كما قال الشيخ األلباين رحىذا حديث 
: ضعيف ، واختلط ، وكان «التقريب»يف قولو ابن حجر رزتو ا روك ، ونقل عن ـعمَت ، مت

 دلس ، ويغلو يف التشيع. اىـ.يُ 
  وؽتا ورد يف الكرسي من األخبار الضعيفة ما جاء عن ابن عباس رضي ا عنو أن اظتراد

 فقال:يف تفسَت آية الكرسي بالكرسي: ِعلم ا ، كما روى ابن جرير رزتو ا 
ف عن جعفر بن أيب اظتغَتة عن طرِّ س عن مُ حدثنا أبو كريب وسلم بن جنادة قاال: حدثنا ابن ادري

 : قال: كرسيو علمو.وسع كرسيوسعيد بن جبَت عن ابن عباس: 
 .وده حفظهمائوال يقولو  إىلورواه من طريق آخر عن ىشيم عن مطرف بو ، وزاد فيو: أال ترى 

 3عن ىشيم عن مطرف بو.« الرد على اصتهمية»ورواه ابن منده يف 
                                                             

 (.6/364) «مستدركو»( ، ورواه اضتاكم يف 6697)حديث رقم  1
 (.6333رقم ) 6
 . 45ص  3
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 1عن أيب عوانو عن مطرف بو.« شرح أصول اعتقاد أىل السنة» ورواه البللكائي يف
 وجوه:  ذتانيةمن  اتىذه اإليراد عنواصتواب 

ففي سنده جعفر بن أيب اظتغَتة عن سعيد بن جبَت ، قال ابن  ،ضعف اإلسناد  الوجه األول:
 6: ومل يتاَبع عليو جعفر ، وليس ىو بالقوي يف سعيد بن جبَت.ةمند

 كثَت الرواية عن الضعفاء ، وإذا روى عن الثقات تفرد عنهم بأشياء يف القلب منها  وقال ابن حبان:
 3.شيء

 4وقال اصتوزجاين: مائل عن الطريق.
 جعفر بن زياد األزتر الكويف ، صدوق يتشيع.«: التقريب»وقال ابن حجر يف 
 5«.الضعفاء»وذكره الذىيب يف 

، فقد « رده على اظتريسي»ابن عباس كما يف وقد ضعف أبو سعيد الدارمي نسبة ىذا األثر إىل 
 روى بسنده إىل ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمُت ، والعـرش ال يقـدر قدره إال ا.

  6مث قال: فهذا الذي عرفناه عن ابن عباس صحيحاً مشهوراً.
 أي فهذا ىو اظتعروف عنو ، ال خبلفو.

                                                             
 . 679برقم  1
 . 45، ص « الرد على اصتهمية» 6
 البن حجر.« التهذيب»فت من رِ ـــليست يف اظتطبوع وإمنا عُ  (شيء)( ، وكلمة 185« )اجملروحُت» 3
 . 56للجوزجاين ، تررتة رقم « أحوال الرجال» 4
 (.1143تررتة رقم ) 5
 (.1/414« )نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على اظتريسي اصتهمي العنيد فيما افًتى على ا عز وجل من التوحيد» 6
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، فقد قال: وُروينا عن سعيد بن جبَت عن ابن « األشتاء والصفات»وكذا ضعفو البيهقي يف كتاب 
عباس رضي ا عنهما أنو قال )علمو( ، وسائر الروايات عن ابن عباس وغَته تدل على أن اظتراد بو 

 1الكرسي اظتشهور اظتذكور مع العرش.
 وكذا قال ابن كثَت عند تفسَت آية الكرسي ، فقد قال رزتو ا: 

أي  وسع كرسيو السماوات واألرضأهنما قاال يف قولو تعاىل  6وعن ابن عباس وسعيد بن جبَت
 3علمو ، وافوظ عن ابن عباس أنو قال: الكرسي موضع القدمُت.

مام ابن جرير يف تفسَته للكرسي يف تعقبو على اإلرزتو ا ػتمود شاكر  األستاذوكذا ضعفو 
  4بالعلم.

 5«.السلسلة الصحيحة»وكذا األلباين رزتو ا يف 

آخر يف أن اظتقصود بكرسي ا علمو ، فقد قال ابن ضعيف ؛ فقد ُروي عن ابن عباس أثر  وللعلم
 قال: علمو. وسع كرسيو السماوات واألرضمنده: وروى هنشل عن الضحاك عن ابن عباس: 

 6مث قال: وىذا خ  ال يثبت ، ألن الضحاك مل يسمع من ابن عباس ، هنشل مًتوك.

                                                             
1 (6/676.) 
ام اضتافظ اظتقرىء اظتفسر ، أبو ػتمد ، سعيد بن جبَت بن ىشام ، األسدي الواليب ، موالىم الكويف ، من رواة اضتديث ىو اإلم 6

 (.17/361« )السَت». انظر تررتتو يف  95النبوي عن الصحابة ومن بعدىم ، تويف سنة 
 ، آية الكرسي.« تفسَت القرآن العظيم»باختصار من  3
 سي.انظر تفسَت آية الكر  4
5 (1/666.) 
 . 46، ص « الرد على اصتهمية» 6
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دل على صحة قول ابن عباس وأيب موسى يف الكرسي ؛ ما ذكره الربيع بن أنس وقال أيضا: وؽتا ي
: ىذا الكرسي وسع السماوات واألرض ، فكيف  أهنم قالوا للنيب  عن أصحاب النيب 

 بالعرش؟
 .1وما قدروا ا حق قدرهفأنـزل ا عز وجل: 

لم ا يسع كل شيء ، وليس فقط أن عؽتا يدل على بطبلن تفسَت الكرسي بالعلم : الوجه الثانـي
، فإن ا يعلم ما   وسع كرسيو السماوات واألرضالسماوات واألرض اظتذكورة يف قولو تعاىل 

كان قبل خلق السماوات واألرض ، فعلى ىذا فتأويل الكرسي بالعلم تقليل لعلم ا ، وىذا باطل 
 ، وما قام على باطل فهو باطل.قطعا 
 : «بغية المتأسي في إثبات الكرسي»مد الشهراين حفظو ا يف كتابو علي بن ػت الشيخقال 
ا عز وجل وسع كل شي ، فهو يعلم ما كان ، وما سيكون ، وما مل يكن ، فِعلمو ػتيط  ِعلمُ 

، وكما قال عّز  ربنا وسعت كل شيء رزتة وعلماً بكل شيء ، كما قال تعاىل عن اظتبلئكة 
، ولو قيل: وسع علمو السماوات واألرض ؛ ظتا كان  كل شيء علماً وأن ا قد أحاط بوجّل 

أي ال يثقلو وال يكرثو ،  وده حفظهمائوال يىذا اظتعٌت مناسبًا ، ال سيما وقد قال بعد ذلك 
، فقصُر علم ا على السماوات واألرض فقط غَت صحيح ، ألن  وىذا يناسب القدرة ال العلم
 6وات واألرض وغَتمها ، فكل شيء بعلم ا عز وجل.علم ا تعاىل يشمل السما

: أن  اىر القرآن والسنة يدالن على أن الكرسي جسم قائم ، وليس أمرا معنويا ،  الثالثالوجه 
، فهذا يدل على أن الكرسي جسم قائم ، وأما  وسع كرسيو السماوات واألرضكقولو تعاىل 

 و.العلم فشيء معنوي ، فبل يصح تفسَت الكرسي ب
                                                             

 رواه ابن جرير عند تفسَته آلية الكرسي. 1
 . 47 – 46ص  6



 الكرسي ، وذكر أصح ما ورد فيه من أخبارالخامس: المبحث 

 655 

ما رواه ابن أيب شيبة كما  1وافوظ عنو«: شرح الطحاوية»قال ابن أيب العز اضتنفي رزتو ا يف 
الكبلم  3جرد الظن ، والظاىر أنو من ِجرابـ، ومن قال غَت ذلك فليس لو دليل إال م 6تقدم
 4مذموم ، كما قيل يف العرش.ـال
، وكبل  (نو شيء معنوي وليس جبسم قائمإ) :رشريد رزتو ا أن الكرسي قيل فيو كما قيل يف العيُ 

ن ، كما ثبت يف الكتاب والسنة وكبلم السلف يان حسِّـاسمالقوليـن باطل ، بل الكرسي والعرش جِ 
 رزتهم ا.

؛ لذُكر يف اآلية قرينة تدلُّ عليو ، « العلم»: لو كان اظتراد بالكرسي ىذا اظتعٌت اجملازي الرابعالوجه 
فما بالك إذا كانت مل تقتـرن بو قرينة كانت دعواه باطلة ، لكونو خبلف األصل ، ألن اجملاز إذا 

 5، وأن اظتراد ىو حقيقة الكرسي. القرينة والسياق يقتضيان بطبلن ما ذُكر من اجملاز
: أن ىذا التأويل معروف عمن اشتهروا بالبدعة والضبلل ، كاظتعتزلة واصتهمية ، الخامسالوجه 

ػتجة الواثقُت »الكرسي حقيقة ، كما ذكره عنهم أبو نعيم األصبهاين يف كتابو  الذين ينفون وجود
 ، فكيف يؤخذ بقول ىؤالء ، ويًتك قول أئمة السلف الصاحل؟!« ومدرجة الوامقُت

 وقال ابن قتيبة رزتو ا يف معرض رده على اظتعتزلة: 
 ، وال يُدرى من قائلو. )وطلبوا للكرسي غَت ما نعلم ، وجاؤوا بشطر بيت ال يُعرف ما ىو

 

                                                             
 أي ابن عباس رضي ا عنهما. 1
 يريد قولو: الكرسي موضع القدميـن ، والعرش ال يقدر أحد قدره. 6
 كبلم اظتذموم الذي كانت العرب تقولو. الـِجـراب ىو الوعاء من اصتلد يوضع فيو الزاد ، واظتقصود: ِوعاء ال 3
4 (6/371.) 
 . 47، ص « بغية اظتتأسي يف إثبات الكرسي»نقبل من كتاب  5
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 1ا ؼتلوق ىُء علمَ كرسِ وال يُ 
 6.3والكرسي غَت مهموز بإرتاع الناس رتيعاً ، ويكرسىء مهموز(

 ، تفسَت آية الكرسي:« فتح القدير»وقال اإلمام ػتمد بن علي الشوكاين يف كتابو 
وقد نفى وجوده ؛ الكرسي الظاىر أنو اصتسم الذي وردت اآلثار بصفتو ،  وسع كرسيوقولو 

 ، وأخطؤوا يف ذلك خطأ بيناً ، وغلطوا غلطاً فاحشاً. رتاعة من اظتعتزلة
 4وقال بعض السلف: إن الكرسي ىنا عبارة عن العلم.

 مث ساق بعض األقوال يف اظتراد بالكرسي ، مث عقَّب عليها بقولو: 
الت تسببت عن جهاالت خياواضتق القول األول ، وال وجو للعدول عن اظتعٌت اضتقيقي إال غترد 

 . انتهى.وضبلالت
: إرتاع السلف على ثبوت الكرسي باظتعٌت الذي ذكرنا ، وىو أنو موضع قدمي السادسالوجه 

وإجماع الرب عز وجل ، قال ابن تيمية رزتو ا: وكذلك الكرسي ثابت بالكتاب والسُّنة ، 
 5ضعيف.، وقد نُقل عن بعضهم أن كرسيو علمو ، وىو قول  جمهور السلف

 وقال اضتافظ أبو نعيم األصبهاين رزتو ا: 

                                                             
 أي: ال يعلم علم ا ؼتلوق ، حبسب قول من قال إن معٌت يكرسىء أي يعلم. 1
 . 35، ص « االختبلف يف اللفظ ، والرد على اصتهمية واظتشبهة» 6
 . 48 – 47، ص « تأسي يف إثبات الكرسياظتبغية »وانظر كتاب  3
 قلت: ىذا إن صح عنهم ، وقد وردت عن بعضهم آثار لكنها ضعيفة ، ال يُعول عليها. 4
 (.6/584« )غتموع الفتاوى» 5
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الذي وسع السماوات  والكرسيستوي عليو ، مُ ـماواتو ، لو العرش الـأن ا فوق س وأجمعوا
كما   وليس كرسيه علمه،  جسم، وكرسيو  وسع كرسيو السماوات واألرضواألرض ، وىو قولو 

  .1، كما قال النيب فصل القضاء بُت خلقو بل يوضع كرسيو يوم القيامة ل،  الجهميةقالت 
: أن لفظ الكرسي يف كبلم العرب الذين خاطبنا ا تعاىل بلغتهم يطلق يف األصل سابعالوجه ال
 لس عليو ، قال ثعلب: الكرسي ما تعرفو العرب من كراسي اظتلوك. عتمد وَيُ على ما يُ 
لسماوات واألرض يف الكرسي إال كحلقة وي عن عطاء أنو قال: )ما اورُ «: لسان العرب»وجاء يف 

يف أرض فبلة( ، قال الزجاج: )وىذا القول بيِّـن ، ألن الذي نعرفو من الكرسي يف اللغة ؛ الشيء 
 6الذي يُعتمد عليو وَيلس عليو ، فهذا يدلُّ على أن الكرسي عظيم ، دونو السماوات واألرض(.

والصحيح عن ابن عباس يف الكرسي ما رواه قال أبو منصور األزىري: «: لسان العرب»جاء يف و 
ي موضع ـــعمار الدىٍت عن مسلم البطُت عن سعيد بن جبَت عن ابن عباس أنو قال: الكرس

 القدمُت ، وأما العرش فإنو ال يُقدر قدره. 
 وىذه رواية اتفق أىل العلم على صحتها.: 3قال
 5.ومن َروى عنو يف الكرسي أنو العلم فقد أبطل: 4قال

                                                             
 «.ػتجة الواثقُت ومدرجة الوامقُت»( ، وعزاه لكتابو 5/64غتموع الفتاوى )»باختصار ؽتا نقلو عنو شيخ االسبلم يف  1
 «.لسان العرب»كبلم ابن منظور من انتهى   6
 أي األزىري. 3
 أي األزىري أيضا. 4
وانظر ظتزيد فائدة ما قالو الشيخ باختصار ، ،  46 – 44، ص « بغية اظتتأسي يف إثبات الكرسي»نقلت ىذا الوجو برمتو من  5

( ، الناشر: دار العاصمة 1/646« )الواسطيةالآلىلء البهية يف شرح العقيدة »صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ حفظو ا يف كتابو 
 الرياض. –
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 يهتنب
تفسَته مبوضع القدمُت ، وتفسَته بالعلم ، أي جعفر الط ي رزتو ا كبل التفسَتين ،  وأبرجح 

 فلعلو سهو منو!
 قال العبلمة ػتمود شاكر رزتو ا:

العجب أليب جعفر رزتو ا كيف تناقض قولو يف ىذا اظتوضع ، فإنو بدأ فقال: إن الذي ىو أوىل 
من اضتديث يف صفة الكرسي ، مث عاد يف ىذا  ر عن رسول ا بتأويل اآلية ما جاء بو األث

اظتوضع يقول: )وأما الذي يدل على صحتو  اىر القرآن فقول ابن عباس أنو علم ا سبحانو( ، 
 فإما ىذا وإما ىذا ، وكيف َُيمع يف تأويل واحد معنيان ؼتتلفان يف الصفة واصتوىر.

فإن أكثره ال يقوم على شيء ، وبعضو منكر  1 الكرسيمن الشواىد يف معٌت وأما ما ساقو بعدُ 
 6التأويل.

                                                             
 أي اظتعٌت اظترجوح وىو العلم. 1
 القاىرة. –، الناشر: مكتبة ابن تيمية  6( ، ط 5/441« )تفسَت الط ي»باختصار من  6
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 في هذا الباب خالصةال
ليس  بأنو ليس جسما تفسَتٌ  التفسَتِ  وبناء على ما تقدم فإن تفسَت الكرسي بأنو العلم أو مطلقُ 

 والصواب تفسَته مبا صح عن ابن عباس ؛ أنو موضع قََدمي الرب عز وجل.بصحيح ، 

 عنهاشبهة والجواب 
 قال بعضهم: إن العرش ىو الكرسي ، واحتجوا عتذا بأثرين:

ما رواه ابن جرير يف تفسَته فقال: حدثٍت اظتثٌت قال: حدثنا إسـحاق قال: حدثنا أبو زىَت ،  األول:
 1عن جوي  عن الضحاك قال: كان اضتسن يقول: الكرسي ىو العرش.

 زياد القطواين قال: حدثنا عبيد بو عبد ا بن أيبما رواه ابن جرير يف تفسَته فقال: حدثٍت الثاني: 
 ا بن موسى قال: أخ نا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبد ا بن خليفة قال: أتت امرأة النيب 

 فقالت: ادع ا أن يدخلٍت اصتنة. 
يفضل  فما ليقعد عليهكره مث قال: إن كرسيو وسع السماوات واألرض ، وإنو الرب تعاىل ذِ  6مفعظَّ 

وإن لو أطيطا كأطيط الرحل اصتديد إذا ركب  –مث قال بأصابعو فجمعها  –منو مقدار أربع أصابع 
 3من ثقلو.

 جعل الكرسي بدال عن العرش ، فقال: )وإنو ليقعد عليو(. والشاىد من ىذا اضتديث أن النيب 

                                                             
 تفسَت آية الكرسي من سورة البقرة. 1
 عل.م ا تعاىل ، حبذف الفاالنيب صلى ا عليو وسلم عظَّ أن أي  6
، باب ذكر استواء خالقنا العلي األعلى ، وعبد ا بن أزتد يف « التوحـيد»تفسَت الط ي ، آية الكرسي ، ورواه ابن خزدية يف  3

العلل »( ، وابن اصتوزي يف 79)ص « العظمة»( ، وأبو الشيخ يف 1/396« )السنة»( ، وابن أيب عاصم يف 586« )السنة»
 (.1/64« )اظتتناىية
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ذا األثر جوي  بن رزتو ا ، فإن يف سند ىاضتسن  و ال يثبت عنأنوالجواب عن األثر األول 
 سعيد ، وىو ضعيف جدا.

 ؼتالف لؤلدلة اظتتقدمة ، وقولو ليس بأقوى من قول ابن عباس يف التفسَت.وعلى فرض ثبوتو فإنو 
 قال ابن كثَت رزتو ا: 

روى ابن جرير من طريق جوي  عن اضتسن البصري أنو كان يقول: )الكرسي ىو العرش( ، 
 1، والعرش أك  منو ، كما دلت على ذلك اآلثار واألخبار. والصحيح أن الكرسي غَت العرش

 بعدما رواه: « العلل اظتتناىية»ابن اصتوزي يف والجواب عن األثر الثاني ما قاله 
، وإسناده مضطرب جدا ، وعبد ا بن خليفة ليس من  ىذا حديث اليصح عن رسول ا 

م وعثمان ال يعرفان ، وتارة يرويو ابن خليفة الصحابة ، فيكون اضتديث األول مرسبل ، وابن اضتك
على عمر ، وتارة ُيوقف على ابن خليفة ، وتارة يأيت: فما  وُ فُ قِ ، وتارة يَ  عن عمر عن رسول ا 

يفضل منو إال قدر أربع أصابع ، وتارة يأيت: فما يفضل منو مقدار أربع أصابع ، وكل ىذا ختليط 
 6ل عليو.عوَّ من الرواة ، فبل يُ 

قال ابن كثَت: وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد ا بن خليفة عن عمر يف ذلك ، وعندي و 
 3يف صحتو نظر ، وا أعلم.

 : منكر.5«الضعيفة»، وقال يف  4« بلل اصتنة»وضعفو األلباين يف 

                                                             
 «.تفسَت القرآن العظيم»آية الكرسي من تفسَت  1
6 (1/61.) 
 ، تفسَت آية الكرسي.« تفسَت القرآن العظيم»انظر  3
 . 656ص  4
 (.6369،  4978رقم ) 5
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ومن جهة أخرى ؛ فهذا القول مردود مبا ثبت يف النصوص الصحيحة من أهنما شيئان متغايران ،  
يف حديث ابن مسعود اظتتقدم ، وفيو: وينـزل ا عز وجل يف  لل من الغمام من العرش إىل  كما

 الكرسي.
وعن ابن مسعود رضي ا عنو: ما بُت كل شتاء إىل أخرى مسَتة ستسمائة عام ، وما بُت السماء 

عام ، وما  مسَتة ستسمائة الكرسيإىل األرض مسَتة ستسمائة عام ، وما بُت السماء السابعة إىل 
، ويعلم  على العرشواهلل على اظتاء ،  والعرشبُت الكرسي إىل اظتاء مسَتة ستسمائة عام ، 

 1أعمالكم.
 6وقد تقدمت بعض اآلثار الدالة على ىذا اظتعٌت عن ابن عباس وغتاىد وغَتمها.

  :رزتو ا ابن أيب العز اضتنفي قال
، وقد قيل ىو العرش ، والصحيح أنو  واألرضالسماوات  وسع كرسيووأما الكرسي فقال تعاىل 

 3نُقل ذلك عن ابن عباس رضي ا عنهما وغَته. غَته ،
  وقال الشيخ ابن عثيمُت رزتو ا:

ىناك من قال: إن العرش ىو الكرسي ، ضتديث )إن ا يضع كرسيَّو يوم القيامة( ، و نوا أن ىذا 
 الكرسي ىو العرش.

وسع كرسيو السماوات لكرسي ىو العلم ، فقالوا يف قولو تعاىل بعض الناس أن ا وكذلك زعم
  ؛ أي: علمو. واألرض

                                                             
 تقدم خترَيو. 1
 . 36 – 35، ص « اظتتأسي يف إثبات الكرسيبغية »نقلت ىذا الوجو من كتاب  6
 (.369 – 6/368« )شرح الطحاوية» 3
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عليو الرزتـٰن سبحانو ، والعلم  والصواب أن الكرسي موضع القدمُت ، والعرش ىو الذي استـوى
 1صفة يف العامِل يُدرك فيها اظتعلوم.

 شبهة والجواب عنها

اظتلك وسعة السلطان ، وىذا القول )ال خيتلف عما اعلم رزتك ا أن ىناك من أول الكرسي ب
باإلضافة إىل بعض الوجوه اليت قيلت يف الردَّ  –سبقو يف الضعف والفساد ، وديكن أن يردَّ عليو 

بأنو قد ثبت أن الكرسي ؼتلوق عظيم ، وىو أعظم اظتخلوقات بعد  -على تأويل الكرسي بالعلم 
 ل باظتلك وسعة السلطان؟! شيئاً معنوياً ، فكيف ُيؤوَّ العرش ، وأنو ُجرم قائم بنفسو ، وليس 

أضف إىل ذلك ؛ أن ُملك ا عزَّ وجلَّ يشمل كلَّ شيء ، ووِسع كل شيء ، فكلُّ شيء يف ىذا 
 الكون داخل يف ملك ا تعاىل ، وليس السماوات واألرض فقط.

، فقال بعد أن أثبت  6عليهم وقد نسب أبو عبد ا القرطيب ىذا القول إىل بعض اظتبلحدة وأنكر
 الكرسي ، وقرَّر أنو بُت يدي العرش: 

وأرباب اإلضتاد حيملوهنا على عظم اظتلك وجبللة السلطان ، وينكرون وجود العرش والكرسي ، 
 3وليس بشيء ، وأىل اضتق َييزوهنما ، إذ يف قدرة ا متَّسع ، فيجب اإلديان بذلك(.

                                                             
 .وما قدروا ا حق قدره( ، باب ما جاء يف قول ا تعاىل 549 – 6/548« )فيد شرح كتاب التوحيدالقول اظت» 1
 انظر تفسَت آية الكرسي من اصتامع ألحكام القرآن. 6
َت عند تفس« اصتامع ألحكام القرآن»يف تفسَته رزتو ا ، وانظر كبلم القرطيب  51-54، ص « بغية اظتتأسي يف إثبات الكرسي» 3

 .القاىرة -( ، الناشر: دار اضتديث 3/675) آية الكرسي
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 شبهة والجواب عنها
ـيل للعظمة ، وال حقيقة لو ، فليس ذتة كرسي ، وؽتن قال إن الكرسي تصوير وختيـ ال بعضهم:ق

 ال والزؼتشري.بذلك القفَّ 
 واصتواب: أن ىذا القول مردود من وجوه:

: يف ىذا القول إنكار صريح لوجود الكرسي ، وإذا كان أصحاب األقوال السابقة ال يقولون )أوال
 .اإلنكارتأويلو ؛ فإن ىذا القول يَنصُّ صراحة على  صراحة بإنكار الكرسي ، بل يدَّعون

: يف ىذا القول سوء أدب مع ا عزَّ وجلَّ ، حيث جعل كبلمو ال حقيقة لو وال معٌت ، بل ىو ثانيا  
 .-نسأل ا السبلمة  –غترد خياالت تضرب 

لكرسي تصوير للعظمة فقط ، : ىذا قول من مل يُقدر ا حقَّ قدره ، حيث تضمن تقرير أن اثالثا  
وقد َنسي من قال بو أو تناسى عظيم قدرة ا عزَّ وجلَّ ، وأنو أك  من كل شيء ، وأنو يقبض 
السماوات بيده ، واألرضُت باألخرى ، فكيف يعجز عن خلق الكرسي ، وقد خلق ما ىو أك  

 منو وىو العرش؟! 
و ، وىو عزَّ وجلَّ مستغن عن كلِّ شيء ، عن مع العلم أن كل شيء مفتقر إىل ا ، وػتتاج إلي

 ن ا تعاىل يضرب األمثلة لتصوير عظمتو ، ومن ذلك خلقُ إ العرش وما دونو ، وىل يقول مسلمٌ 
 1ا كبَتاً(.الكرسي ، وال يريد حقيقة ذلك؟ تعاىل عما يقول الظاظتون علوِّ 

 شبهة والجواب عنها
 امن ، وأشتوه فلك الكواكب الثوابت! قال آخرون: إن الكرسي عبارة عن الفلك الث
 :وجهُتواصتواب: أن ىذا القول عار عن الصحة من 

                                                             
 . 56 – 51، ص « اظتتأسي يف إثبات الكرسيبغية »نقلت وجوه الرد من  1
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: ثبت عن السلف أن الكرسي موضع القدمُت ، وأنو بُت يدي العرش ، فكيف يكون فلكاً أوال
 مكوناً من عدة كواكب؟!

يس ىو فلكاً ، وال تفهم : الكرسي يف اللغة كما مرَّ معنا ُيطلق على ما يُعتمد وَُيلس عليو ، ولثانيا
، وكبلم السلف الصاحل عريب ،  منو العرب ذلك ، والقرآن إمنا نـزل بلغة العرب ، وكبلم النيب 

 فمن أين أتى ىؤالء هبذا اظتعٌت الذي ال يشهد لو دليل ، وال صحيح من لغة؟!
وإمنا ىو كما ك ، لَ فَ على ىؤالء: )الكرسي ليس يف اللغة عبارة عن ال قال اإلمام ابن كثَت يف الردِّ 
، ومثل ىذا ال يكون  1مرقاة إليو(ـ)إن الكرسي بُت يدي العرش كال :قال غَت واحد من السلف

ال دليل عتم عليو ، فقد قال ما ال يعلم ، و أن الكواكب الثوابت مرصعة فيو منهم  مَ زعَ فلكا ، ومن 
 6أعلم(. ىذا مع اختبلفهم يف ذلك أيضاً كما ىو مقرَّر يف كتبهم ، وا

: )قال كثَتون: إنو ىو الفلك الثامن اظتكوكب من األفبلك التسعة ، 3وقال الشيخ ػتمد رشيد رضا
وهو من اليت كان يقول هبا فبلسفة اليونان ومقلِّدوىم ، فذلك من القول على ا بدون علم ، 

 4.أمهات الكبائر(

                                                             
 سيأيت الكبلم على ىذه العبارة قريبا بإذن ا. 1
 ، بداية اجمللد األول ، فصل فيما ورد يف صفة خلق العرش والكرسي.« البداية والنهاية» 6
ىـ ، من العلماء باضتديث واألدب والتفسَت  والتاريخ ، لو جهود  1686لشيخ ػتمد رشيد بن علي رضا القلموين ، ولد سنة ىو ا 3

اظتصرية ، واليت أخذت على عاتقها ػتاربة البدع « غتلة اظتنار»مشكورة يف ػتاربة عبادة القبور والتعلق باطترافة ، وىو صاحب 
ة العقلية ، تويف سنة ــمدرسـ ، وقد كان للسيد رشيد زالت ال يوافق عليها بسبب تأثره بالمسلمُتـواطترافات اليت أضرت بال

، تأليف عبد الرزتـٰن بن عبد اللطيف بن عبد ا  486، ص « مشاىَت علماء ؾتد وغَتىم»، انظر تررتتو يف كتاب ىـ  1354
 للزركلي.« األعبلم»آل الشيخ ، وكذا يف كتاب 

 . 55 – 54، ص « بغية اظتتأسي يف إثبات الكرسي»من على ىذه الشبهة ( ، وقد نقلت وجوه الرد 3/68) «تفسَت اظتنار» 4



 الكرسي ، وذكر أصح ما ورد فيه من أخبارالخامس: المبحث 

 665 

 شبهة والجواب عنها
، ومن ذلك ما ذكره اضتافظ  وجود أكثر من كرسيعلى  وردت بعض األحاديث واآلثار اليت تدلُّ 

 البيهقي من وجود كرسيُت ، أحدمها حتت العرش ، واآلخر موضوع على العرش ، قال رزتو ا:
أخ نا أبو عبد ا اضتافظ ، ثنا أبو العباس ىو األصم ، ثنا الصاغاين ، أنا عبيد ا بن موسى ، أنا 

قال: إن  وسع كرسيو السماوات واألرضأيب مالك يف قولو إسرائيل ، عن السدَّي ، عن 
الصخرة اليت يف األرض السابعة ، ومنتهى اطتلق على أرجائها ، عليها أربعة من اظتبلئكة ، لكل 
واحد منهم أربعة وجوه ، وجو إنسان ، ووجو أسد ، ووجو ثور ، ووجو نسر ، فهم قيام عليها قد 

رؤوسهم حتت الكرسي ، والكرسي حتت العرش ، وا تعاىل واضع  أحاطوا باألرضُت والسماوات ، و 
 كرسيو على العرش. 

  1يف ىذا إشارة إىل كرسيُت ، أحدىم حتت العرش ، واآلخر موضوع على العرش.
 والجواب:

ىذا أثر ال يثبت عن أيب مالك ، فيو السدي أبو ػتمد إشتاعيل بن عبد الرزتـٰن بن أيب كردية القرشي 
 ىـ ، وىو معروف بالوىم ، وقد رُمي بالتشّيع.167اظتعروف بالسدي الكبَت ، اظتتوىف سنة الكويف ، 

كما أن يف األثر ؼتالفة للنصوص الصحيحة اظتصرِّحة باستواء الرزتـٰن تبارك وتعاىل على العرش ، 
حيتاج فإشارة البيهقي إىل وجود كرسيـُت أحدمها حتت العرش واآلخر عليو فيها نظر ، ألن مثل ىذا 

 6إىل نص صحيح ، وىو ما مل يتوافر ىنا.

                                                             
 (.696-6/695« )األشتاء والصفات»كتاب   1
 . 59 – 57، ص « بغية اظتتأسي يف إثبات الكرسي»نقلت ىذه الشبهة واصتواب عنها من كتاب  6
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 شبهة والجواب عنها
 : ةورد أثر يفيد أن يف كل شتاء كرسي ، فقد قال ابن مند

أخ نا عبد العزيز بن سهل الدباس مبكة ، ثنا ػتمد بن اضتسن اطترقي البغدادي ، ثنا ػتفوظ بن أيب 
 يب ىريرة رضي ا عنو ، عن النيب توبة ، عن معمر ، عن الزىري ، عن ابن اظتسيب ، عن أ

 قال:
، فإذا نـزل إىل شتاء الدنيا جلس  وله في كل سماء كرسيإن ا جلَّ وعز ينـزل إىل شتاء الدنيا ، 

على كرسيِّو ، مث مدَّ ساعديو فيقول: )من ذا الذي يقرض غَت عادم وال  لوم ، من ذا الذي 
وب عليو( ، فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على  يستغفرين فأغفر لو ، من ذا الذي يتوب فأت

 1كرسِّيو.
 والجواب: 

، قال  وىو ػتفوظ بن الفضل، فيو ػتفوظ بن أيب توبة ،  ىذا حديث ال يثبت عن النيب أن 
 «.الضعفاء»، وذكره العقيلي يف  6الذىيب: )ضعَّف اإلمام أزتد أمره جداً(

 3باطل.وقال األلباين رزتو ا: 

 جواب عنهاشبهة وال
وردت بعض اآلثار يف أن السماوات واألرض يف جوف الكرسي ، ومن ذلك ما رواه ابن جرير 

وسع كرسيو فقال: حدثٍت موسى بن ىارون قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا أسباط عن السدي 

                                                             
 اظتدينة. –الغرباء األثرية  ، الناشر: مكتبة 84، ص « الرد على اصتهمية» 1
 «. ميزان االعتدال»انظر تررتتو يف  6
 . (6334) «الضعيفة»انظر  3



 الكرسي ، وذكر أصح ما ورد فيه من أخبارالخامس: المبحث 

 667 

: فإن السماوات واألرض يف جوف الكرسي ، والكرسي بُت يدي العرش ، السماوات واألرض
 1دميو.وىو موضع ق

عن ابن مسعود يف قولو  ، ر  عن ذَ  ، سناده عن الـَحكم بن  هَت قال: حدثٍت عاصمروى الذىيب بإو 
ت السماوات السبع واألرضون السبع يف قال: دخلَ  وسع كرسيو السماوات واألرضتعاىل 

 .وسع كرسيوالكرسي ، وذكر قولو 
 6.طتطأواصتواب عن األثر األول أنو ضعيف ، فإن أسباط كثَت ا

 3مًتوك اضتديث. مُ ضعيف جدا ، فقد قال الذىيب: الـَحكَ ف وأما األثر الثاين

  فائدة
نو بُت إ :أن غَت واحٍد من السلف قال يف الكرسي« شرح الطحاوية»ذكر العبلمة ابن أيب العز يف 

 إليو. 4رقاةُ مِ ـالعرش ، كال يدي
يو من مصادر علمية فوجدتو مذكورا حبثت عن ىذا األثر يف كبلم السلف فيما وقفت علقلت: قد 

 يف ثبلثة مواطن:
ما رواه ابن جرير فقال: حدثٍت موسى بن ىارون قال: حدثنا عمرو :  -وقد تقدم ذكره  – األول

: فإن السماوات واألرض يف وسع كرسيو السماوات واألرضقال: حدثنا أسباط عن السدي 
 5قدميو. جوف الكرسي ، والكرسي بُت يدي العرش ، وىو موضع

                                                             
 تفسَت آية الكرسي.،  «تفسَت الط ي»انظر  1
 (.6/374البن أيب العز اضتنفي )« شرح الطحاوية»قالو الشيخ شعيب يف حاشيتو على  6
 . 76 – 75، ص « العلو»كتاب   3
 ، مادة: رقأ.« لسان العرب»رجة. انظر الـِمرقاة ىي الد 4
 تفسَت آية الكرسي.،  «تفسَت الط ي»انظر  5
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 وقد تقدم بيان أن ىذا األثر ضعيف اإلسناد ، وعلتو أسباط ، فإنو كثَت اطتطأ.
 : 6«أصول السنة»يف كتابو رزتو ا  1نُت األندلسيــمَ ما قالو اإلمام ػتمد بن أيب زَ : الثاني

 ومن قول أىل السنة: إن الكرسي بُت يدي العرش ، وإنو موضع القدمُت.
الرسالة الوافية ظتذىب أىل »رزتو ا يف كتابو  3خ عثمان بن عمرو الداين: ما قالو الشيالثالث

 :ساردا عقيدة أىل السنة واصتماعة 4«السنة يف االعتقادات وأصول الديانات
 .وأنو تبارك وتعاىل خلق الكرسي وىو بُت يدي العرش

 أخرى فائدة
ع عند فصل القضاء يوم ذىب أىل العلم إىل وجود كرسي آخر غَت اظتذكور مع العرش ، يوض

 . القيامة ، واستدلوا ببعض األحاديث الواردة عن النيب 
: وقد روى ابن مردويو وغَته أحاديث عن بريدة وجابر وغَتمها يف وضع رزتو ا قال ابن كثَت

 . انتهى.6غَت اظتذكور يف ىذه اآلية 5الكرسي يوم القيامة لفصل القضاء ، والظاىر أن ذلك
 قال: ظتا رجعت إىل رسول ا  مااألحاديث ؛ حديث جابر رضي ا عنهقلت: من ىذه 

 ثوين بأعاجيب ما رأيتم بأرض اضتبشة؟ البحر قال: أال حتدِّ  1رةُمهاجِ 
                                                             

تويف  و مئة وعشرين كتابا ،مؤلفات بلغت،  عامل األندلس ، عثمان بن سعيد القرطيب الداينادث ىو اإلمام اضتافظ اجملود اظتقرىء  1
 (.18/77) «سَت أعبلم النببلء». انظر تررتتو يف  444رزتو ا سنة 

 .مصر -، بتحقيق: أيب مالك أزتد بن علي الرياشي ، الناشر: دار الفرقان  54ص  6
سَت أعبلم »انظر تررتتو يف  . 399األندلسي األلبَتي ، لو مؤلفات عدة ، تويف سنة ىو اإلمام القدوة الزاىد ػتمد بن عبد ا   3

 (.17/188) «النببلء
 .الدمام - ابن اصتوزي، الناشر: دار  د القحطايند. ػتمد بن سعي، بتحقيق:  56ص  4
 أي ذلك الكرسي. 5
 يعٍت آية الكرسي. 6
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 قال فتية منهم: بلى يا رسول ا.
بينا ؿتن جلوس ، مرَّت بنا عجوز من عجائز رىابينهم حتمل على رأسها قلَّة من ماء ، فمرَّت بفىت 
منهم ، فجعل إحدى يديو بُت كتفيها ، مث دفعها ، فخرَّت على ركبتيها ، فانكسرت قلَّتها ، فلما 

إذا وضع ا الكرسي ، ورتع األولُت واآلخرين ،  6ارتفعت التفتت إليو فقالت: سوف تعلم يا ُغَدر
 اً.وتكلَّمت األيدي واألرجل مبا كانوا يكسبون ، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غد

ا أمة ال يؤخذ لضعيفهم من  3س: صَدقت ، صَدقت ، كيف يقدِّ  قال: يقول رسول ا 
  4شديدىم؟!

 عن ابن بريدة عن أبيو رضي ا عنو بلفظ آخر قال: « األشتاء والصفات»ورواه البيهقي يف 
 ؟ مَّ ـثَ : ما أعجب شيء رأيتو َ  ظتا قدم جعفر رضي ا عنو من اضتبشة ؛ قال لو رسول ا 

، فَقعدت جتمع طعامها ، مث  5فارس فأذراه قال: رأيت امرأة على رأسها مكتل من طعام ، فمرَّ 
 التفتت إليو فقالت لو: ويل لك يوم يضع اظتلك كرسيو ، فيأخذ للمظلوم من الظامل. 

 وُ حقَّ ها ال يأخذ ضعيفُ  –أو كيف تقدس أمة  –ست أمة تصديقا لقوعتا: ال قُدِّ  فقال رسول ا 
  6.7ععتَ تَ ــىا وىو غَت مُ من شديدِ 

                                                                                                                                                                       
 أي الذين ىاجروا حبرا إىل اضتبشة. 1
 أي كثَت الغدر. 6
 «.النهاية»أي يُطَـهر. انظر  يقدس 3
 ( ، وحسنو األلباين.4414رواه ابن ماجو ) 4
 «.النهاية»ر يف األرض فانتشر وتطاير. انظ وُ ـــبَّ ـــأي كَ  5
 .«النهاية»انظر متعتع أي من غَت أن يصيبو أذى يزعجو ويقلقو.  غَت 6
( ، وصححو ػتققو د. باسم 1/399« )السنة»( وحسنو ػتققو عبد ا اضتاشدي ، ورواه ابن أيب عاصم يف 699 – 6/697) 7

 (.1857« )صحيح اصتامع»اصتوابرة ، وكذا صححو األلباين يف 
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وىناك أحاديث أخرى حسَّنها أىل العلم ، تدلُّ على أن ا عز وجلَّ يضع الكرسي لفصل القضاء 
يوم القيامة ، وهبا استدلَّ ابن كثَت رزتو ا على أن ىذا الكرسي غَت الكرسي اظتذكور يف آية 

 1الكرسي ، وا أعلم.
لس وكيع ظتا شتع حديث عمر رضي ا عنو قال: إذا جلس الرب عز وجل على واقشعر رجل يف غت

 6الكرسي...
 3فغضب وكيع وقال: أدركنا األعمش وسفيان حيدثون هبذه األحاديث ال ينكروهنا.

                                                             
 . 64 -64، ص « اظتتأسي يف إثبات الكرسيبغية »دة من حبث نقلت ىذه الفائ 1
 ... ُسـِمع لو أطيط كأطيط الرحل اصتديد.  ىو أثر موقوف على عمر وليس حبديث مرفوع ، ودتامو: 6

 ( وغَته.574« )السنة»رواه عبد ا يف 
 (.1/636لعبد ا بن أزتد )« السنة» 3
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 خالصة
عز وجل ، وأنو  جسم قائم ، وأنو موضع قدمي الربوخبلصة الكبلم يف حبث الكرسي أن الكرسي 

 ، وأن تأويلو بغَت ذلك باطل وقول على ا بغَت علم ، وا أعلم. 1شغاير للعر جسم مُ 

                                                             
 أي: غَت العرش. 1
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 شبهة والجواب عنها
يُقصد هبا  خيافون رهبم من فوقهمن الفوقية املذكورة يف القرآن يف مثل قوله تعاىل إ :قال بعضهم

األمري فوق نائبه ، والذهب فوق الفضة ، أي يف  :املعىن اجملازي ، وهو فوقية القدر ، كما يقال
ة يف مثل هذه اآليات فوقية الذات القدر املعنوي ، ال يف املكان احلسي ، فليس املقصود بالفوقي

 .وعلو الرب عز وجل
 :1عشر وجها أربعةمن  هذه املقولةهكذا قالوا ، واجلواب عن 

الناس فهم الناس كالم اهلل ، وكالم ، وهبذا ي   أن األصل في الكالم هو الحقيقة ال المجاز .1
مه بننه ُمب ن ، أي ، وأوىل ما يوصف باحلقيقة كالم اهلل عز وجل ، الذي وصف كال ابعضهم بعض

 ُمفصح عما يراد منه.

ال تأتي مقرونة بحرف  القدرأن فوقية  ومن دالئل بطالن محل معىن صفة العلو على اجملاز .2
غة العربية أن يقال: الذهب من فوق الفضة ، وال العامل من فوق لعرف يف ال، فال يُ  )ِمن( إطالقا

خيافوق رهبم يف مثل قوله تعاىل  فوقية الذات إال يفاجلاهل ، وال يُعرف اقرتان الفوقية حبرف )ِمن( 
 .من فوقهم

، لداللة  وفوق كل ذي علم عليمُُيتمل يف مثل قوله  2قال ابن القيم رمحه اهلل: هب أن هذا
وال يستعمل « من»السياق والقرائن املقرتنة باللفظ على فوقية الرتبة ، ولكن هذا إمنا ينيت جمرًدا عن 

، فال يُعرف يف اللغة البتة أن يقال: الذهب من فوق الفضة ، وال العامل من فوق « من»بـ مقرونا 

                                                           
 وما بعدها. 904ص « خمتصر الصواعق»استفدت بعض هذه الوجوه من  1
 أي هذا التنويل اجملازي بعلو املكانة والقدر. 2
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، فهذا  خيافون رهبم من فوقهم، كقوله تعاىل « من»اجلاهل ، وقد جاءت فوقية الرب مقرونة بـ 
 1صريح يف فوقية الذات ، وال يصح محله على فوقية الرتبة ، لعدم استعمال أهل اللغة له.

أن نصوص العلو األخرى ال تحتمل هذا  بطالن محل معىن صفة العلو على اجملاز ومن دالئل .2
 : أيـن اهلل؟ قالت: يف السماء.  ، كقول اجلارية اليت سنهلا رسول اهلل  التأويل

 فهل يستطيع قائل أن يقول: إهنا تقصد أن اهلل أعلى قدرا ومكانة من السماء؟ 
ن املقصود: واهلل خري إ :ش( ؛ هل يستطيع قائل أن يقول: )واهلل فوق العر  وكذلك قول الرسول 

 من العرش وأعلى مكانة منه؟
، ألن اهلل أعظم من أن يفاضل بينه وب ن أحد  وجلبل هذا من التنقص هلل عـز ، قطعا اجلواب ال 
 من خلقه.

محيت فوق العرش: إن ر  عنده: ملا قضى اهلل اخللق كتب يف كتابه ، فهو  وقل مثل ذلك يف قوله 
 سبقت غضيب.

وكذا يف قوله يف حق سعد بن معاذ رضي اهلل عنه: لقد حكم فيهم اليوم حبكم اهلل الذي حكم به 
 .فوق سبع سماواتمن 

قصد أن سعد بن معاذ رضي اهلل عنه حكم فيهم حبكم اهلل حال   ن النيب إ :فهل يصح أن يقال
 كون اهلل خريا من سبع مساوات؟! هذا ال تطيقه األمساع.

تقول:  وكذا يف قول أنس بن مالك رضى اهلل عنه قال: كانـت زيـنب تفخر على أزواج النيب 
 .سبع مساوات فوقمن زوجكن أهاليكن ، وزوجنـي اهلل تعاىل 

                                                           
 . 253ص « خمتصر الصواعق املرسلة» 1
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أي  –قصد أن اهلل سبحانه زوج زينب رضي اهلل عنها حال كونه  ن النيب إ :فهل يصح أن يقال
 لهم ال.خريا وأفضل من سبع مساوات؟ ال -اهلل 

وقل مثل ذلك يف النصوص األخرى ، كالنصوص الدالة على استواء اهلل ، والنصوص اليت فيها 
األعمال إليه ، والنصوص اليت فيها رفع األيدي إليه ، والنصوص اليت فيها املالئكة الصعود وعروج 

داللة اآليات  سماء الدنيا ، وغري ذلك مما تقدم ذكره ، كلها تنىب أن تدل على حصرالنزوله إىل 
على فوقية الرتبة واملنـزلة ، فتنمل منصفا ما تدل عليه هذه النصوص القاطعة ، وتنمل اقرتاهنا 

 باحلروف )عند ، من( الدالة على الظرفية املكانية فوق السماء السابعة ، واهلل املستعان.
خيافون رهبم وقوله  ، وهو القاهر فوق عبادهوبناء على هذا ؛ فدعوى أن املقصود بقوله تعاىل 

ال علو الذات باطل ، بل فيه تقليل لشنن صفات اهلل إذ قورنت القدر هو إثبات  من فوقهم
 بصفات خلقه ، واهلل اهلادي.

ع لُرفِ  أن هذا التأويل المجازي لو صح   ومن دالئل بطالن محل معىن صفة العلو على اجملاز .9
ا ال ينمن بعضهم بعضا على مراد كالمهم ، ولعاد ، ولصار املتكلمون هب األمان عن اللغة العربية

القرآن كله مؤوال ، معانيه يف غاية الغموض ، وسيلزم منه تضليل البشر وكتمان احلق ، وهذا قول يف 
 غاية البطالن 

قال ابن عبد الرب رمحه اهلل: ولو ساغ ادعاء اجملاز لكل مدع ، ما ثبت شيء من العبارات ، وجل اهلل 
ن خُياطب إال مبا تفهمه العرب يف معهود خماطباهتا ، مما يصح معناه عند السامعيـن ، عز وجل عن أ

 1واالستواء معلوم يف اللغة ومفهوم ، وهو العلو واالرتفاع على الشيء واالستقرار والتمكن فيه.

                                                           
 ( ، كتاب القرآن ، باب ما جاء يف الدعاء.3/125« )التمهيد» 1



 شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمبحث السابع: 

 قرآن مجازية ليست حقيقيةن الفوقية المذكورة في الإالرد على مقولة 

 275 

أن التأويل يفسـد العلوم كلها إن « الصواعق المرسلة»قلت: ولهذا قرر ابن القيم في كتابه 
 قال رمحه اهلل:ط عليها ، ويرفع الثقة بالكالم ، وال يمكن أمة من األمم أن تعيش عليه ، ُسل  

)معلوم أن العلوم إمنا ق صد هبا مصنفوها بياهنا وإيضاحها للمتعلم ن وتفهيمهم إياها بنقرب ما 
يُنتفع هبا ،  رون عليه من الطرق ، فإن ُسلط التنويل على ألفاظهم وحـم لها على غري ظواهرها ملي قدِ 

وف سدت ، وعاد ذلك إىل موضوعها ومقصودها باإلبطال ، فإذا ُحـِمل كالم األطباء على غري 
ُعرفهم املعروف من خطاهبم ، وتـ نول املخاطب كالمهم على غري ظاهره ؛ مل يصل إىل فهم مرادهم 

مجيع أرباب البتة ، بل أفسد عليهم ِعلمهم وصناعتهم ، وهكذا أصحاب علم احلساب والنحو و 
  العلوم ؛ إذا ُسـلِّط التنويل على كالمهم مل يُوصل إىل شيء من تلك العلوم.

فون التنويالت الباطلة على نصوص الشرع فسد الدين فساًدا لوال أن اهلل حرِّ مُ ـوهلذا ملا س ـلَّط ال
طل ن ؛ جلرى سبحانه تكفل حبفظه وأقام له ح رسا وك لهم حبمايته من تنويل اجلاهل ن وانتحال املب

عليه ما جرى على األديان السالفة ، ولكن اهلل برمحته وعنايته هبذه األمة يبعث هلا عند دروس 
وظهور البدعة من جيدد هلا دينها ، وال يزال يغرس يف دينه غرسا يستعملهم فيه علما  1نةـــالس  

 وعمال.
إذا اسُتعمل يف خماطباهتم أفسد ط على علوم اخلالئق أفسدها ؛ فكذلك بلِّ وكما أن التنويل إن سُ 

فإنه ضد البيان الذي عّلمه اهلل اإلنسان األفهام والفهم ، ومل ميكن ألمة أن تعيش عليه أبدا ، 
 .2، وقد تقدم تقرير ذلك مبا فيه الكفاية ، وباهلل التوفيق( لقيام مصالحه في معاشه ومعاده

                                                           
 ائِها.أي خف 1
 ( ، باختصار.900-244« )الصواعق املرسلة» 2
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؛  لو أريد بآيات العلو معاٍن مجازية  أنه  ومن دالئل بطالن محل معىن صفة العلو على اجملاز .5
ُُترج اللفظ من احلقيقة إىل اجملاز ، وتُزيل اللبس وتُع ن ر في السياق قرينة تدل على ذلك ، وــــكِ لذُ 

 املراد ، وهذا مل ُيصل مطلقا ، فعلى هذا يبقى اللفظ على ظاهـره.

 ة  مجازي يات العلو معانٍ لو أريد بآأنه  ومن دالئل بطالن محل معىن صفة العلو على اجملاز .3
كامال ؛   علمه، ألن من كان للزم من هذا القدح في علم اهلل تعالى أو في نصحه أو في بيانه 

 بارات مومهة لغريها من املعاين ،ُيـتاج إىل ع وعليه فلنفستكون عباراته أكمل العبارات وأفصحها ، 
 قال الشيخ حممد بن محد احلمود حفظه اهلل:

 تعاىل عاملا أن احلق يف تنويالت املؤولة أو ال يكون عاملا ، فإن كان عاملا بنن احلق ن يكون اهللأإما 
يف تنويالهتم فال خيلو من أن يكون قادرا على التعبري بتعبرياهتم فرتكها إىل غريها اليت توهم التشبيه ، 

، فال مصري إال إىل وهذا باطل ، أو ال يكون قادرا وهذا باطل أيضا ، فكال األمرين باطل بالضرورة 
 1قول أهل السنة واجلماعة ، وهو إثباهتا وفهمها على ظاهرها.

كامال فسيستخدم العبارات الواضحة املعاين ، ليسهل على البشر فهمها وتعلمها   نصحهومن كان 
واعتقادها والعمل هبا وتعليمها ، وال يستخدم عبارات ذات معان غري مقصودة ، ألن يف هذا 

 املستمع.على  اتعسريً 
وقال ابن القيم رمحه اهلل: وأكثر هذه التنويالت املخالفة ملنهج السلف الصاحل من الصحابة والتابع ن 

اإلسالم تتضمن من عبث املتكلم بالنصوص وسوء الظن هبا من جنس  ةوأهل احلديث قاطبة وأئم
يه من دعوى أن ظاهر ، ملا ف 2وأهل النفاق واإلحلاد ، ما تضمنه طعن الذين يلمزون الرسول ودينه

                                                           
 . 5، ص « إبطال التنويالت ألخبار الصفات»ته لكتاب مبتصرف من مقد 1
 أي: وط ْعن أهل النفاق واإلحلاد ، ح ذ ف  الفعل )وطعن( لتقدمه ، وعط ف اجلملة على اجلملة اليت قبلها. 2
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كالمه إفك وحمال ، وكفر وضالل ، وتشبيه ومتثيل أو ُتييل ، مث صرفها إىل معاٍن يُعلم أن إرادهتا 
 1.نصح  بتلك األلفاظ من نوع األحاجي واأللغاز ، مما ال يصدر ممن قصده 

ضولة وهو يقدر كامال وفصاحته كاملة فسيتكلم بنوضح عبارة ، وال خيتار العبارة املف  بيانهومن كان 
 على العبارة الفاضلة ، ومن املعلوم أن القرآن موصوف بنوضح البيان ، قال ابن القيم رمحه اهلل:

ونـزلنا )ومما يب ن ذلك أن اهلل تعاىل وصف كتابه بنوضح البيان وأحسن التفسري ، فقال تعاىل 
 .2عليك الكتاب تبيانا لكل شيء

  .2لتب ن هلم الذي اختلفوا فيه وهدى ورمحة لقوم يؤمنونوما أنـزلنا عليك الكتاب إال وقال 
فنين بيان املختلف فيه واهلدى والرمحة يف ألفاظ ظاهرها باطل ، واملراد منها يُطلب بننواع التنويالت 

 !فهم منها ضدها؟املستنكرة املستكرهة هلا ، اليت يُ 
وأنـزلنا إليك الذكر لتب ن للناس ما نـزل إليهموقال تعاىل 

9 . 
 .5واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيلب ن الرسول ما يقوله النفاة واملتنولون وقد قال تعاىل ـــفنين يُ 

فنخرب أنه يقول احلق ويهدي السبيل بقوله ، وعند النفاة إًذا حصلت اهلداية بنبكار أفكارهم ونتائج 
 .3فبني حديث بعده يؤمنونآرائهم وعقوهلم ، وقال تعاىل 

  .7فبني حديث بعد اهلل وآياته يؤمنونوقال 
                                                           

 . 202ص « الصواعق املرسلة»باختصار وتصرف من  1
 . 94سورة النحل ، اآلية  2
 . 39سورة النحل ، اآلية  2
 . 99سورة النحل ، اآلية  9
 . 9سورة األحزاب ، اآلية  5
 . 195سورة األعراف ، اآلية  3
 . 3سورة اجلاثية ، اآلية  7
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سه وعند النفاة املخرِج ن لنصوص الوحي عن إفادة اليق ن إمنا حصل له اإلميان باحلديث الذي أسَّ 
الفالسفة واجلهمية واملعتزلة وحنوهم ، فبه آمنوا وبه اهتدوا وبه عرفوا احلق من الباطل وبه صحت 

برون القرآن ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالفا  أفال يتدعقوهلم ومعارفهم ، وقال تعاىل 
 .1كثريا

أفكارهم ، وزبالة أذهاهنم ،  2وأنت ال جتد االختالف يف شيء أكثر منه يف آراء املتنول ن ، وسوانح
اليت يسموهنا قواطع عقلية وبراه ن يقينية ، وهي عند التحقيق خياالت ومهية وقوادح فكرية ، نبذوا 

يوحي بعضهم إىل بعض زخرف آن والسنة وراء ظهورهم كنهنم ال يعلمون ، واتبعوا ما هبا القر 
القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفرتون * ولتصغى إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة 

صال ولريضوه وليقرتفوا ما هم مقرتفون * أفغري اهلل أبتغي حكما وهو الذي أنـزل إليكم الكتاب مف
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منـزل من ربك باحلق فال تكونن من املمرتين * ومتت كلمت 
ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلماته وهو السميع العليم * وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك 

هو عن سبيل اهلل إن يتبعون إال الظن وإن هم إال خيرصون * إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله و 
أعلم باملهتدين

2)9. 

 : هل تعلم أن حممدا صفة العلو والفوقية معتمدا على القول باجملازيقال ملن نفى عن اهلل  .7
 هو أعرف الناس باهلل وأعلمهم به؟ 

 فسيقول حتما: نعم.
                                                           

 . 92سورة النساء ، اآلية  1
 سنح أي ع رض ، واملعىن ما يعرض عليهم من أفكار. 2
 .117-112ية سورة األنعام ، اآل 2
 (.214-217« )الصواعق املرسلة» 9
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كان من أفصح الناس ، وأقدرهم على التعبري عن املعاين   مث يقال له: هل تعلم أن حممدا 
 اظ اجللية الفصيحة ، وأنه أويت جوامع الكلم؟ املقصودة باأللف
 فسيقول: نعم.

هو أنصح الناس لألمة ، وأنه بلغ البالغ املب ن ، وعلى يديه  مث يقال له: هل تعلم أن حممدا 
 أكمل اهلل الدين؟ 

 فسيقول: نعم.
معىن  وبالعلفعندئذ يقال له أن من حصلت له هذه اخلصال الثالث فإنه من أعظم احملال أن يقصد 

إىل الناس ، يتجادلون يف شك وحرية ، هذا ال جيوز أن  العلوآخر غري املعىن الظاهر ، ويرتك تنويل 
 . يقال يف حق النيب 

 قال ابن تيمية رمحه اهلل: 
يوما من الدهر وال أحد من سلف األمة: هذه اآليات  يا سبحان اهلل! كيف مل يقل الرسول 

ت عليه ، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسـكم ، أو اعتقدوا كذا واألحاديث ، ال تعتقدوا ما دل
وكذا ، فإنه احلق ، وما خالف ظاهره فال تعتقدوا ظاهره ، أو انظروا فيها ، فما وافق قياس عقولكم 

 1فاعتقدوه ، وما ال فتوقفوا فيه أو انفوه.
 :2هللأخو شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية رمحهما ا 2قال عبد اهلل بن تيميةو 

                                                           
، والكالم املشار إليه يقع « جمموع الفتاوى»، وهي مطبوعة مستقلة ، وتقع برمتها يف اجمللد اخلامس من « الفتوى احلموية الكربى» 1

 . 14يف ص 
 تقدمت ترمجته. 2
 (.223-229« )الصواعق املرسلة»نقل كالمه ابن القيم يف  2
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)ومن أب ن احملال وأوضح الضالل محل ذلك كله على خالف حقيقته وظاهره ودعوى اجملاز فيه 
واالستعارة ، وأن احلق يف أقوال النفاة املعطل ن ، وأن تنويالهتم هي املرادة من هذه النصوص ، إذ 

كلم هبا ، أو يف يلزم من ذلك أحد حماذير ثالثة ال بد منها أو من بعضها ، وهي القدح يف علم املت
 بيانه ، أو يف نصحه.

عاملا أن احلق يف تنويالت النفاة  1وتقرير ذلك أن يقال: إما أن يكون املتكلم هبذه النصوص
 املعطل ن أو ال يعلم ذلك ، فإن مل يعلم ذلك واحلق فيها كان ذلك قدحا يف علمه.

اليت هي تنـزيه هلل  -التعبري بعباراهتم وإن كان عاملا أن احلق فيها فال خيلو ؛ إما أن يكون قادرا على 
بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتجسيم ، وأنه ال يعرف اهلل من مل ينـزِّهه هبا ، أو ال يكون قادرا 
على تلك العبارات ، فإن مل يكن قادرا على التعبري بذلك لزِم القدح يف فصاحته ، وكان و ر ثة 

تزلة واجلهمية وتالمذة املالحدة أفصح منه وأحسن بيانا وتعبريا الصابئة وأفراخ الفالسفة وأوقاح املع
عن احلق ، وهذا مما ي علم بطالنه بالضرورة أولياؤه وأعداؤه ، موافقوه وخمالفوه ، فإن خمالفيه مل 
يُشكوا يف أنه أفصح اخللق وأقدرهم على حسن التعبري مبا يطابق املعىن وخيلِّصه من اللبس 

 واإلشكال.
وإن كان قادرا على ذلك ومل يتكلم به وتكلم دائما خبالفه وما يناقضه ؛ كان ذلك قدحا يف 

وما أرسلنا من رسول إال ، فقال تعاىل  وقد وصف اهلل رسله بكمال النصح والبيان،  2نصحه
 .بلسان قومه ليب ن هلم

التامة كيف يكون مذهب وأخرب عن رسله بنهنم أنصح الناس ألممهم ، فمع النصح والبيان واملعرفة 
 النفاة املعطلة أصحاب التحريف هو الصواب ، وقول أهل اإلثبات ، أتباع القرآن والسنة باطال؟!

                                                           
 صلى اهلل عليه وسلم. أي النيب 1
 وهذا باطل قطعا كما سينيت بيانه. 2
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فليتدبر الناصح لنفسه املوقن بنن اهلل ال بد سائله عما أجاب به رسوله يف هذا املقام ، وليتحيز بعُد 
 احملرف ن وب ن أنصاره وأنصار رسوله وكتابه إال  إىل أين شاء ، فلم يكن اهلل ليجمع ب ن النفاة املعطل ن

 1مجع امتحان وابتالء ، كما مجع ب ن الرسل وأعدائهم يف هذه الدار(.

أن تيسير القرآن للذ كر ينافي حـْمله  ومن دالئل بطالن محل معاين صفة العلو على اجملاز .9
 :قال ابن القيم رمحه اهللعلى التأويل المخالف لحقيقته وظاهره ، 

)أنـزل اهلل سبحانه الكتاب شفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمن ن ، ولذلك كانت معانيه 
أشرف املعاين ، وألفاظه أفصح األلفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة ملعانيها املرادة منها ، كما وصف 

وال ينتونك مبثل إال جئناك باحلق وأحسن تفسرياسبحانه به كتابه يف قوله 
2. 

هو املعىن واملدلول الذي تضمنه الكتاب ، والتفسري األحسن هو األلفاظ الدالة على ذلك  فاحلق
احلق ، فهي تفسريه وبيانه ، وكلما كان فهم املعىن منه أوضح وأب ن كان التفسري أكمل وأحسن ، 

نه بيانا ، بيانا من كالم اهلل سبحانه ، وهلذا مساه سبحا مَّ ـوهلذا ال جتد كالما أحسـن تفسريا وال أت
تيسري ألفاظه للحفظ ،  إحداهاوأخرب أنه يسره للذِّكر ، وتيسريه للذكر يتضمن أنواعا من التيسري ؛ 

 تيسري أوامره ونواهيه لإلمتثال. الثالثتيسري معانيه للفهم ،  الثاني
، فهكذا إذا  را عليهرا له ، بل كان معسَّ مل يكن ُميسَّ  ومعلوم أنه لو كان بنلفاٍظ ال يفهمها املخاط بُ 

فهم من ألفاظه ما ال يدل عليه من املعاين أو يدل على خالفه ؛ فهذا من يُـأن  بِ اطِ خ  ـمُ ن الريد مِ أُ 
أشد التعسري ، وهو مناف للتيسري ، فإنه ال شيء أعسر على األمة من أن جُيِهدوا أنفسهم ويكاِبدوا 

ي اللغات ليحملوا عليه آيات أعظم املشقة يف طلب أنواع االستعارات وضروب اجملازات ووحش

                                                           
 (.223-229« )الصواعق املرسلة»باختصار من  1
 .22سورة الفرقان ، اآلية  2
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الصفات وأخبارها ، فيصرفوا قلوهبم وأفهامهم عما تدل عليه ، ويفهموا منها ما ال تدل عليه بل 
تدل على خالفه ، ويقول: اعلموا يا عبادي أين أردت منكم أن تعلموا أين لست فوق العامل وال 

إيل شيء ، وال ي نـزل من عندي شيء ، حتته ، وال فوق عرشي ، وال تُرفع األيدي إيل ، وال ي عرج 
تعرج ، ومن قويل  خيافون رهبم من فوقهم، ومن قويل  على العرش استوىالرمحـٰن من قـويل 

،  رفيع الدرجات ذو العرش، ومن قويل  بل رفعه اهلل إليه، ومن قويل  املالئكة والروح إليه
رها فهمتم خالف مرادي منها ، بل مرادي منكم فإنكم إذا فهمتم من هذه األلفاظ حقائقها وظواه

 أن تفهموا منها ما يدل على خالف حقائقها وظواهرها!
فني تيسري يكون هناك وأي تعقيد وتعسري مل ُيصل بذلك ، ومعلوم أن خطاب الرجل مبا ال 

 ، يفهمه إال برتمجة أيسر عليه من خطابه مبا ُكـلِّف أن يُفهم منه خالف موضوعه وحقيقته بكثري
 1فإن تيسري القرآن مناف لطريقة النفاة احملرف ن أعظم منافاة(.

أن عقول البشر هي التي  ة  ال حقيقي ة  جمازي معانٍ يلزم من قول إن نصوص الصفات يراد هبا  .4
، وتفصح عنه وتُبينه ، أما النصوص الشرعية فال ، وهذا قول باطل ، بل كفر  تدل على الحق

 والعياذ باهلل.
وهو علو املكانة ال علو  جمازيًا آيات العلو معىنً  بالعلو الوارد يفل: )إن املقصود يقال ملن قا .10

هل الصحابة أيضا يقصدون بكالمهم في صفات الرب عز وجل المعنى المجازي ال الذات( ؛ 
فإن إلـٰهكم مل  يف السماء؛ كقول أيب بكر رضي اهلل عنه: وإن كان إلـٰهكم الذي  المعنى الحقيقي

 2ميت.

                                                           
 ( ، باختصار.225-220« )الصواعق املرسلة» 1
 تقدم ُترجيه. 2
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 ال. :واباجل

احلقيقي  المعنىلو لم يرد اهلل أن  ومن دالئل بطالن محل معىن صفة العلو على اجملاز .11
للصفة املذكورة يف اآلية لسنل الصحابة عن املعىن احلقيقي هلا ، ألهنم أحرص الناس على معرفة اهلل 

الضحك ، ما أشكل عليه معىن صفة ـبنمسائه وصفاته ، كما حصل من أيب رزين رضي اهلل عنه ل
هِ  بِ رْ ـــوقُ  عبادهِ  ربنا من قنوطِ  ك  حِ : ض  زيـن قال: قال رسول اهلل فسنل عنها ، فعن أيب ر    . 1ِغـري 

 قال: قلت: يا رسول اهلل ، أو يضحك الرب؟ 
 قال نعم. 

 2م من رب يضحك خريا.قلت: لن نعدِ 

على بطالن أن أهل السنة مجمعون  ومن دالئل بطالن محل معىن صفة العلو على اجملاز .12
ال جتتمع على  ، وإمجاع املسلم ن حجة ، ألن أمة حممد  وقوع المجاز في نصوص الصفات

 ضاللة ، وقد حكى إمجاعهم العالمة ابن عبد الرب املالكي رمحه اهلل حيث قال: 
وحملها على اإلقرار بالصفات الواردة كلها يف القرآن والسنة ، واإلميان هبا ،  أهل السنة مجمعون

فيه صفة يـ ُحــــد ون هم ال يُكيفون شيئا من ذلك ، وال ـ، إال أن الحقيقة ال على المجاز على
ل شيئا منها ــِـحمـوال ي   حمصورة ، وأما أهل البدع واجلهمية واملعنزلة كلها واخلوارج ؛ فكلهم ينكرها ،

معبود ، واحلق فيما ، ويزعمون أن من أقر هبا مشبه ، وهم عند من أثبتها نافون لل حقيقةـعلى ال
 2قاله القائلون مبا نطق به كتاب اهلل وسنة رسوله ، وهم أئمة اجلماعة ، واحلمد هلل.

                                                           
 ، مادة: غري.« النهاية»الـغِـري  هي تغري احلال وانتقاهلا. انظر  1
 (.2910« )الصحيحة»( ، وحسنه األلباين رمحه اهلل يف 9/11( وأمحد )191ماجه )رواه ابن  2
 (.125-3/129« )التمهيد» 2
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 على قول ابن عبد الرب بقوله: رمحه اهلل الذهيب اإلمام علق وقد 
صدق واهلل ، فإن من تنول سائر الصفات ، ومحل ما ورد منها على جماز الكالم ؛ أداه ذلك 

ل الرب ، وأن يشابه املعدوم ، كما نُقل عن محاد بن زيد أنه قال: م ثل اجلهمية  السلب إىل تعطي
 كقوم قالوا: يف دارنا خنلة. 

 قيل: هلا سعف؟ 
 قالوا: ال.

 ؟ 1بقيل: فلها كرْ 
 قالوا: ال.

 ؟ 2قيل: هلا رطب وِقنو
 قالوا: ال.

 قيل: فلها ساق؟ 
 قالوا: ال.

 2قيل: فما يف داركم خنلة!
مبتدعة ، فإن النصوص يف الصفات ـه اهلل: وقد أغىن اهلل تعاىل عن العبارات الوقال أيضا رمح

واضحة ، ولو كانت الصفات ترد إىل اجملاز ؛ لبطل أن يكون صفات هلل ، وإمنا الصفة تابعة 

                                                           
 الكرب: أصول السعف. 1
 القـنو: العذق ، وهو يف النخلة كالعنقود من العنب. 2
 . 250، ص « العلو» 2
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للموصوف ، فهو موجود حقيقة ال جمازا ، وصفاته ليست جمازا ، فإذا كان ال مثل له وال نظري ؛ لزم 
 1 مثل هلا.أن تكون ال

يف أحاديث الصفات: هذه األحاديث نرويها ونُـِقـــر  هبا كما جاءت بال   2وقال سـفيان بن عيينة
 2كيف.

 .ال يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من التأويلعلق الذهيب فقال: أي على ظاهره ، 
  عز وجل.: ما وصف اهلل نفسه فقراءته تفسريه ، ليس ألحد أن يفسره إال اهللأيضاوقال سفيان 

 زاد البيهقي: أو رسله صلوات اهلل عليهم.
 ما وصف اهلل تعاىل من نفسه يف كتابه فتفسريه تالوته ، والسكوت عليه. ل  ويف رواية: كُ 

، فإذا  أن التأويل ال يقف عند حد   اجملاز ومن دالئل بطالن محل معىن صفة العلو على .12
اء آخر وتنوهلا على غري تنويل األول ، مث جاء ، مث ج عن رسول اهلل  اآية أو خرب  تنول أحد  

  ؟وهل سيقف عند حد ؟ثالث وهكذا ؛ فمن احملق من هؤالء
وعدم التعرض هلا فهم النصوص كما جاءت عب بفهم أمساء اهلل وصفاته إال سم هذا التالُي  إنه لن 

 بتنويل وال غريه.
باطل من  تُع نِّ املراد   بغري قرينةٍ  أن التنويل ومن دالئل بطالن محل معىن صفة العلو على اجملاز .19

إنك ال تريد به الظاهر ؛ ) :فقال آخر ، فإنه لو تكلم أحد بكالم أنه يلزم منه تنقص القائلجهة 

                                                           
 . 290 – 224، ص « العلو» 1
م ، أبو حممد ، سفيان بن عيينة بن أيب عمران ، الكويف مث املكي ، من املكثرين من هو اإلمام الكبري حافظ العصر ، شيخ اإلسال 2

 (.9/959« )السري»، انظر ترمجته يف  149رواية احلديث النبوي ، تويف سنة 
 اته العليا.تقدم ُترجيه وُتريج تتمة الكالم بعده يف قسم: تنصيالت لفهم عقيدة أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهلل احلسىن وصف 2
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لضج ذلك القائل ، فإذا كان هذا غري الئق باملخلوق ، فكيف يكون  ؛ (وإمنا تريد به كذا وكذا
 الئقا باهلل تعاىل؟

 بالمجاز في صفات الرب عز وجل كلمة جامعة في بطالن القول
نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رمحه اهلل قوله: إن كان احلق فيما يقوله هؤالء النفاة ، الذين ال 
يوجد ما يقولونه يف الكتاب والسنة وكالم القرون الثالثة املعظمة على سائر القرون وال يف كالم أحد 

أن يكون اهلل سبحانه قد أنـزل يف   لك لوازم باطلة ، منها:من أئمة اإلسالم املقتدى هبم ؛ لزم من ذ
 كتابه وسنة نبيه من هذه األلفاظ ما ُيضلهم ظاهره ويوقعهم يف التشبيه والتمثيل.

ل بيان احلق والصواب هلم ومل يُفصح به ، بل ر مز إليه رمزا وألغزه إلغازا ، ال ومنها أن يكون قد نـزَّ 
 اجلهيد. يُفهم منه ذلك إال بعد اجلهد

فهم أن ف عباده أن ال يفهموا من تلك األلفاظ حقائقها وظواهرها ، وكلَّ ومنها أن يكون قد كلَّ 
 ، ومل جيعل معها قرينة تُفِهم ذلك. ما ال تدل عليهيفهموا منها 

،  1ومنها ، أن يكون دائما متكلما يف هذا الباب مبا ظاِهره خالف احلق بننواع متنوعة من اخلطاب
لم فيه بكلمة واحدة يوافق ما يقوله النفاة ، وال يقول يف مقام واحد ما هو الصواب فيه ، ال وال ي تك

 نصا وال ظاهرا ، وال يبينه.
ومنها أن يكون أفضل األمة وخري القرون قد أمسكوا من أوهلم إىل آخرهم عن قول احلق يف هذا 

ينايف العلم ، وإما كتمان  ينايف الشنن العظيم الذي هو من أهم أصول اإلميان ، وذلك إما جهل  

                                                           
، يقصـد رمحه اهلل اآليات اليت تقرر استواء اهلل على عرشه ، وأنه العلي األعلى ، وأن املالئكة ت عرج إليه ، وأن األعمال تُرفع إليه  1

ا ، إىل غري وأن املالئكة تنـزل من عنده ، وأنه فوق مساواته على عرشه ، وأن القرآن نزل من عنده ، وأنه ينـزل كل ليلة إىل مساء الدني
 ذلك من تنوع الدالالت على علو الرب عز وجل.
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البيان ، ولقد أساء الظن خبيار األمة من ن سبهم إىل ذلك ، ومعلوم أنه إذا ازدوج التكلم بالباطل 
والسكوت عن بيان احلق تولد من بينهما جهل احلق وإضالل اخللق ، وهلذا ملا اعتقد النفاة التعطيل 

يل والنفي نصا وظاهرا ، وال يتكلمون مبا يدل على صاروا ينتون من العبارات مبا يدل على التعط
حقيقة اإلثبات ال نصا وال ظاهرا ، وإذا ورد عليهم من النصوص ما هو صريح أو ظاهر يف اإلثبات 

 حرفوه أنواع التحريفات ، وطلبوا له ُمستكره التنويالت.
لى الزهد والعبادة والورع ومنها أهنم التزموا لذلك جتهيل السلف ، وأهنم كانوا أُمِّـي ن مقبل ن ع

 والتسبيح وقيام الليل ، ومل تكن احلقائق من شنهنم.
ومنها أن تْرك الناس من إنـزال هذه النصوص كان أنفع هلم وأقرب إىل الصواب ، فإهنم ما استفادوا 

ذاك ، إذ  2وميتنع عليه 1بنـزوهلا غري التعرض للضالل ، ومل يستفيدوا منها يقينا وال علما مبا جيب هلل
 2انتهى. وإمنا يستفاد من عقول الرجال وآرائها.

                                                           
 .أي جيب إثباته من صفات الكمال 1
 .أي من صفات النقص 2
 ، باختصار يسري. 213-219، ص « الصواعق املرسلة» 2
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 تنبيه على حديث ضعيف
أيب رزين رضي اهلل عنه قال: قلت: يا رسول اهلل ؛ أين كان ربنا قبل وكيع بن ُحُدس ، عن عمه عن 

 ق خلقه؟أن خيلُ 
 1ه على املاء.قال: كان يف عماء ، ما حتته هواء ، وما فوقه هواء ، وخلق عرش  

قد تفرد باحلديث يف مجيع فاجلواب: هذا حديث ضعيف ، يف سنده وكيع بن ُحُدس ، جمهول ، و 
 الروايات.

 وقوله: )كان يف عماء( أي ليس معه شيء.

 
 

                                                           
( ، 8/919« )األمساء والصفات»( ، والبيهقي يف 128، وابن ماجه )واللفظ له ( 9113( ، والرتمذي )18-4/11رواه أمحد ) 1

 «.املسند»وضعفه األلباين وحمققو 
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 شبهة والجواب عنها

 شلتنع،ألن –على أصلهم  –اجلهة وإثباتبعضهم: لو كان اهلل يف العلو لكان يف جهة ،  قال
 القول لزمو العلو جهة يف اهلل إن قال فمن اجلهات، قبل كانف تعاىل اهلل أما سللوقة، كلها اجلهات

 .، كما ىو األمر بالنسبة للرب عز وجل اجلهة تلك بقدم
 الزم ذلك أيضا أن كان اهلل مستغنيا عن اجلهة مث احتاج إليها.وقالوا: إن 

 وقالوا: إن الزم ذلك أن اجلهة ربويو وربوطو وتشملو وربوزه ، أي أن اهلل ربيز إىل جهة.
وبناء على ما تقدم من الفرضيات العقلية نفوا عن اهلل صفة العلو ، مع كون اهلل وصف نفسو هبا يف 

 . اخللق بو يف صحيح السنة الشريفة ، وىو النيب  القرآن ، ووصفو هبا أعلم
مث تطور األمر ، وزادوا يف اعًتاضهم على الشريعة بأن قالوا: ال جيوز أن ُيسأل: )أين اهلل( ، ألنو 

قالت: يف السماء ، فقال لسيدىا: سأل اجلارية )أين اهلل؟( ، ف سؤال عن اجلهة ، مع كون النيب 
 أعتقها فإهنا مؤمنة.

 :1ىذا القول من أربعة وجوه ناب عو اجلو 
ىذه مثل والصحابة والتابعُت ومجيع األنبياء وأتباعهم آمنوا بالعلو ومل يوردوا  ن النيب أ: أوال

 اإليرادات واإلشكاالت.
ستواء على العرش أن يكون اهلل جسما( فيو إمجال ، والواجـب االقوذلم )يلزم من إثبات أن : ثانيا

الذات احلقيقية ادلتصفة بصفات الكمال ونعوت اجلالل ، من  أرادوا بالجسمفإن فيو التفصيل ، 
مسع وبصر ووجو ويدين وعينُت وقدم وغَت ذلك من الصفات اليت وصف اهلل هبا نفسو ووصفو هبا 

                                                             
 ، ملخصا. (683-1/676« )شرح الواسطية»اجلواب من كالم ابن عثيمُت رمحو اهلل يف 1
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؛ فهذا حق جيب اإلديان بو ، فأىل السنة يؤمنون دبا ورد يف الكتاب والسنة من األمساء  رسولو 
 ون ىذا ذبسيما.د  ـــعُ ـــوالصفات وال يَ 

؛ اجلسم ادلركب من عظام ودم وحلم وغَت ذلك ؛ فهذا باطل ، ديتنع أن نصف  وإن أرادوا بالجسم
من وصف اهلل بالعلو أن نصفو بصفات ادلخلوقُت  زمٍ ، وليس بال ليس كمثلو شيءاهلل بو ، ألنو 

 ىذه.
الكتاب والسنة ؛ فإن أىل السنة ال ولما كان لفظ )الجسم( من األلفاظ التي لم ترد في 

 يطلقون ىذا اللفظ على اهلل نفيا وال إثباتا ، تأدبا مع اهلل ، لعدم وروده في الكتاب والسنة.
: وأما قوذلم )يلزم من إثبات االستواء على العرش أن يكون اهلل زلدودا( ففيو إمجال أيضا ، ثالثا

أن اهلل مباين للخلق غَت شلتزج هبم ، على عرشو  كان المقصود بالحدوالواجب فيو التفصيل ، فإن 
فوق مساواتو ، كما تكون أرض لزيد وأرض لعمر ؛ فهذا حق ال إشكال فيو ، وقد آمن األنبياء 

 وأتباعهم على احلق بذلك ومل يستشكلوه أو يتحرجوا منو.
رف ، باطل صِ  وحييط بو ؛ فهذا هُ د  حُ ـأي أن العرش يَ  ؛ إنو محدود :وإن كان المقصود بقولهم

ألن اهلل ال حييط بو شيء ، وىو أكرب من كل شيء ، ويوم القيامة يطوي السماوات واألرضُت 
 بيده.

 وليس بالزم من وصف اهلل بالعلو واالستواء على العرش أن يوصف اهلل بذلك أصال.
لسنة فإن أىل اولذا من األلفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة ؛ ، فإنو لفظ )الحد(  وكذلك

 ال يطلقون ىذا اللفظ على اهلل نفيا وال إثباتا ، تأدبا مع اهلل ، لعدم وروده في الكتاب والسنة.
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هلل أن لو جهة ربيط بو فهذا باطل ، وليس ؛ فإن أرادوا أن يف إثبات العلو وىكذا األمر في الجهة
ذي ال مراء فيو ، وذلذا أقر بالزم من إثبات علوه ، وإن أرادوا أن اهلل يف جهة العلو فهذا ىو احلق ال

 1عليو اجلارية. النيب 
، فقال رجل عندىا: اهلل على  6مرأة جهمادلا قدمت  9ة األصمعيــم قصـوقد روى ابن أيب حات

 عرشو ، فقالت: زلدود على زلدود. 
 4قال األصمعي: ىي كافرة هبذه ادلقالة.

الشـــرعية صـــحيحة ادلعـــا  ، ســـادلٌة مـــن : فاأللفـــاظ «الطحاويـــة»قـــال ابـــن أيب العـــز احلنفـــي يف شـــرح 
ذلك جيــب أن ال يُعــَدل عــن األلفــاظ الشــرعية نفيــا وال إثباتــا ، لــ ال يُثبــت لــاالحتمــاالت الفاســدة ، ف

 5معًٌت فاسٌد ، أو يُنفى معًٌت صحيح ، وكل ىذه األلفاظ اجململة عرضة للُمِحق وادلبطل.
وادلعطلــة  ، ىـو سـبيل أىـل السـنة واجلماعـةاإللــههية بـَت عـن احلـق باأللفـاظ الشـرعية النبويــة التعو وقـال: 

عرضون عما قالو الشارع من األمساء والصفات وال يتدبرون معانيهـا، وجيعلـون مـا ابتـدعوه مـن ادلعـا  يُ 
 .حملكم الذي جيب اعتقاده واعتمادهواأللفاظ ىو ا

                                                             
 انتهى كالم الشيخ زلمد بن عثيمُت رمحو اهلل ، ملخصا وبتصرف يسَت.1
الباىلي األصمعي البصري ، صاحب اللغة ، كان إمام زمانو يف علم اللسان ،   سعيدادللك ، أبو  عبدىو عبد ادللك بن قُـريب بن  9

« تاريخ اإلسالم»يف  ترمجتوتصانيف كثَتة ، انظر )كان من أذكياء بٍت آدم وحفاظهم( ، لو  :قال الذىيبكان صاحب سنة ، 
(5/686.) 

 أي جهم بن صفوان. 6
 . 89للذىيب ، ص « كتاب العرش»، نقال من « الرد على اجلهمية»كتاب   4
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،  واعتمـادهيجعلون ما قالو اهلل ورسولو ىو احلق الذي جيـب اعتقـاده وأما أىل احلق والسنة واإلديان ف
حكم عليـو بالكتـاب ـويُـ، بينوا حالو تفصـيال ــا أو يُ يملـوالذي قالو ىؤالء إما أن يعرضوا عنو إعراضا جُ 

 1.ال حيكم بو على الكتاب والسنة، والسنة 
 وقال ابن تيمية رمحو اهلل:

ي واإلثبــات ، مثــل قـول القاوــل: ىــو يف جهـة ، أو لــيس ىــو يف جهــة ، وأمـا األلفــاظ ادلبتدعــة يف النفـ
وىـو متحيــز ، أو لـيس دبتحيــز و ــو ذلـك مــن األلفـاظ ادلبتدعــة ، الــيت تنـازع فيهــا النـاس ، ولــيس مــع 

وال عن الصحابة والتابعُت ذلم بإحسان وال أومة ادلسلمُت ، فـإن ىـؤالء  أحد نص ال عن الرسول 
اهلل يف جهـة( ، وال قـال: )لـيس ىـو يف جهـة( ، وال قـال: )ىـو متحيـز( ، وال  مل يقل أحـد مـنهم )إن

قال: )لـيس دبتحيـز( ، وال قـال: )ىـو جسـم أو جـوىر( ، وال قـال: )لـيس وسـم وال جـوىر( ، فهـذه 
األلفــــاظ ليســــت منصوصـــــة يف الكتــــاب وال الســـــنة وال اإلمجــــاع ، والنـــــاطقون هبــــا قـــــد يريــــدون معـــــٌت 

 فاســـداً ، فمــن أراد معـــٌت صــحيحاً موافقـــاً للكتــاب والســـنة ؛ كــان ذلـــك ًٌت صــحيحاً وقــد يريـــدون معــ
 فاسدا سلالفا للكتاب والسنة ؛ كان ذلك ادلعٌت مردودا عليـو ، فـإذا ادلعٌت مقبوال منو ، وإن أراد معًٌت 

قــال ذلــك القاوــل: إن اهلل يف جهــة ، قيــل لــو: مــا تريــد بــذلك؟ أتريــد بــذلك أن اهلل يف جهــة موجــودة 
ه وربـيط بـو مثـل أن يكـون يف جـوف السـماء؟ أم تريـد باجلهـة أمـراً عـدمياً وىـو مـا فـوق العـامل ، ربصر 

اً يف فإنـــو لـــيس فـــوق العـــامل شـــيء مــــن ادلخلوقـــات؟ فـــإن أردت اجلهـــة الوجوديـــة وجعلـــت اهلل زلصــــور 
مخلوقات باونـــاً ـجهة العدميـــة وأردت أن اهلل وحـــده فــوق الــــن أردت الــإادلخلوقــات ؛ فهـــذا باطـــل ، و 

عنها ؛ فهذا حق ، ولكن ليس يف ىذا أن شي اً مـن ادلخلوقـات حصـره وال أحـاط بـو وال عـال عليـو ، 
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ومـا قـدروا اهلل حـق قـدره واألرض مجيعـاً قبضــتو بـل ىـو العـال عليهـا ، واحملـيط هبـا ، وقـد قــال تعـاىل 
 . يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينو سبحانو وتعاىل عما يشركون

وي السـماوات بيمينـو ـــــض األرض يوم القيامـة ، ويطــــأن اهلل يقب :ي ـوقد ثبت يف الصحيح عن النب
 ؟أين ملوك األرض، ، مث يهزىن ، مث يقول: أنا ادللك 

وقال ابن عباس رضي اهلل عنهما: مـا السـماوات السـبع واألرضـون السـبع ومـا فـيهن ومـا بيـنهن يف يـد 
 1 يد أحدكم.لرمحـهن إال كخردلة يفا

 .ويف حديث آخر أنو يرميها كما يرمي الصبيان الكرة
 9فمن تكون مجيع ادلخلوقات بالنسبة إىل قبضتو يف ىذا الصغر واحلقارة ؛ كيف ربيط بو وربصره.

ومـن قـال: إن اهلل لــيس يف جهـة ؛ قلنـا لــو مـا تريـد بــذلك؟ فـإن أراد بـذلك أنــو لـيس فـوق الســماوات 
مل يعـرج إىل اهلل تعـاىل ، واأليــدي ال  رب يعبـد ، وال علـى العـرش إلــهو يصـلى لــو ويسـجد ، وزلمـد 

لعـادلُت ، وإن  ترفع إىل اهلل يف الـدعاء ، وال تتوجـو القلـوب إليـو ؛ فهـذا فرعـو  معطـل ، جاحـد لـرب ا
كان معتقداً أنو مقر بو ، فهو جاىل متناقض يف كالمو ، ومن ىنا دخل أىـل احللـول واالربـاد كـابن 

 .6ن وجود ادلخلوقات ىو وجود اخلالقإن اهلل بذاتو يف كل مكان ، و :إعريب ، وابن سبعُت ، وقالوا
؛  (ىـو بـاون عـن ادلخلوقـات مرادي بقول: ليس يف جهة ، أنو ال ربـيط بـو ادلخلوقـات بـل)وإن قال: 

 فقد أصاب يف ىذا ادلعٌت.
                                                             

 تقدم زبريج ىذا احلديث يف فصل: أدلة علو اهلل على خلقو. 1
يشَت رمحو اهلل إىل حديث ابن عمر رضي اهلل عنو الذي رواه ابن جرير يف تفسَته عند تفسَت قول اهلل تعاىل يف سورة الزمر 9

والسماوات مطويات بيمينو  أنو رأى رسول اهلل  على ادلنرب خيطب الناس فمر هبذه اآليةقدروا اهلل حق قدره واألرض  وما
: يأخذ السماوات واألرضُت السبع فيجعلها يف َكـفِّو ، مث يقول هبما كما يقول  فقال رسول اهلل  مجيعا قبضتو يوم القيامة

 أن يسقط بو. دحىت لقد رأينا ادلنرب وإنو ليكا الغالم بالكرة: )أنا اهلل الواحد ، أنا اهلل العزيز( ،
 ىذا الوصف علوا كبَتا.تعاىل اهلل عن  6
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أن ادلخلوقــات  (متحيــز)؛ إن أراد بقولــو:  (إن اهلل متحيـز ، أو قــال: لــيس دبتحيـز)وكـذلك مــن قــال: 
ربـوزه وربــيط بــو ؛ فقــد أخطــأ ، وإن أراد بــو أنــو منحــاز عــن ادلخلوقــات ، بــاون عنهــا ، عــال عليهــا ، 

 وأهنا ال ربويو ؛ فقد أصاب.
حوزه فقد أصاب ، وإن أراد أنو ليس بباون ـد أن ادلخلوقات ال تامتحيز ؛ إن أر ـن قال: ليس بوم

 انتهى كالمو رمحو اهلل. 1عنها ، بل ىو ال داخالً فيها ، وال خارجاً عنها ؛ فقد أخطأ.
نا عليو ــر إال ودل  ـ،ألنو ما من خي  فاسدا لبينو النيب : أن نصوص العلو لو كانت تستلزم معًٌت ثانيا

  فاسدا قطعا.رنا منو ، ولكنها ال تستلزم معًٌت ذ  ــ، وال شر إال وحَ 
: ال جيوز االعًتاض على ما وصف اهلل بو نفسو بتعليالت عقلية ، بل الواجب اإلديان خبرب اهلل  ثالثا

ثبتوا هلل أثبت هلل العلو ، والسلف الصاحل أ كما أخرب ، فإذا كان اهلل أثبت لنفسو العلو ، ورسولو 
 ؟ ءأنتم أعلم أم اهللالعلو ، فماذا بقي حىت جيب اإلديان هلل بالعلو؟! 

ومحاولة إقحام العقل لمعرفة ن مجيع ىذه األقوال منشؤىا قياس اخلالق على ادلخلوق ، أرابعا: 
 وىذاال جيوز ، ألن تصور األمور الغيبية فوق نطاق العقل وقدرتو.الغيبيات ، 

  :9الصايفقال الشاعر أمحد 
 !ِمن بعض سللوقاتو العقلُ  يعًِتض العقل على خالقٍ 

فاهلل منـزه عن أن يقاس بشيء من ادلخلوقات ، ال أجسادىم وال أرواحهم وال غَت ذلك ، فصفات 
وصفات اخلالق تـنطبق عليو على من ضعف وقصور ، ادلخلوق تـنطبق عليو على الوجو الالوق بو 
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، واهلل ليس كمثلو شيء ، ولو ادلثل األعلى ، وال  يط بو من قوة وكمال وجربوت الوجو الالوق بو 
 علما ، سبحانو وتعاىل.

أن رد أحاديث الصفات لكون العقل البشري مل حيط هبا باطل ، ألن الغيب أوسع من خامسا: 
احلق بعقلو ، مل يهتد إىل  -الذي ىو خَت الناس يف عقوذلم  - إدراك العقل البشري ، فهذا النيب 

وكذلك ، وقال  ووجدك ضاال فهدىبل بالوحي الذي ىو الكتاب والسنة ، كما قال تعاىل 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلديان ولكن جعلناه نورا هندي بو من 

 .نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم
فليس للبشر أن يعًتضوا على صفات اهلل الذاتية وال الفعلية ، أو على مشي تو لكوهنا مل توافق 

ال ُيسأل ،  ، سبحانو وتعاىلما يريد وخيتار ، عقوذلم وأقيستهم الدنيوية ، فإن اهلل يفعل ما يشاء 
 .عما يفعل وىم يسألون

عقلو مل  ك من أمور الدين لكونت أو غَت ذلوبناء على ذلك فمن رد شي ا من أحاديث الصفا
ودلا يأهتم تأويلو كذلك   بما لم يحيطوا بعلموبل كذبوا  حيط بو فلو نصيب كبَت من قولو تعاىل 

 ، وادلعصوم من عصمو اهلل عز وجل.  ب الذيـن من قبلهم حىت ذاقوا بأسناكذ  
وللقاضي أن يطرد الشاىد مىت ، شاىدٌ  والعقلُ  قاضٍ  : )الشرعُ قولونسب البن تيمية رمحو اهلل شلا يُ و 

 1.(شاء
فاحلاصل أنو ليس لنا أن ننفي عن اهلل شي ا من صفاتو دبقتضى استبعاد عقولنا ذلا ، أو تومهنا أهنا 

حيطون بو ـوال ير عن نفسو ـحيط أحد بو علما كما أخبـتستلزم إثبات النقص ، فإن اهلل ال ي
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ف عند ذلك ، واإلديان بأن صفات اهلل  و وقوال إلديان دبا جاءت بو األدلة ،، فالواجب ا علما
 ليس فيها نقص وال مشاهبة للخلق.كاملة 

أن يأنف بعض الناس من وصف اهلل دبا وصف بو نفسو ، أو  -والعجاوب مجٌة  -ومن العجاوب 
 ! دبا مل يصف بو نفسو ومل يصفو بو رسولو تعاىل ، ويطم ن إىل وصفو  وصفو بو رسولو 

 رحمو اهلل ابن تيميةفائدة من كالم 

 قال رمحو اهلل:
وما  وألىل اجلحود والتعطيل يف ىذا الباب شبهات يعارضون هبا كتاب اهلل وسنة رسول اهلل 

أمجع عليو سلف األمة وأومتها ، وما فطر اهلل عليو عباده ، وما دلت عليو الدالول العقلية 
الصحيحة ، فإن ىذه األدلة كلها متفقة على أن اهلل سبحانو فوق سللوقاتو ، عال عليها ، قد فطر 

باخلالق تعاىل ، وقد كما فطرىم على اإلقرار   1ابت  ــاهلل على ذلك العجاوز والصبيان واألعراب يف الكُ 
نصرانو ، أو هودانو ، أو يُ يف احلديث الصحيح: )كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يُ  قال 

حىت تكونوا أنتم )5دعاءفيها من جَ  4ونس  حِ ـ، ىل تُ  6البهيمة هبيمة مجعاء 9جنتِ ـــسانو ، كما تُ مجِّ ـيُ 

                                                             
يتلقون فيو التعليم ىم الصبيان ، فال أدري مل قال ادلؤلف  ن، والذي الُكـت اب ىو موِضُع التعليم ، وىو كادلدرسة يف العصر احلاضر1

 )واألعراب يف الُكت اب( ، فلعلو سبق قلم.

 ـنـتـِج أي تلد.تُ  9
 وال كْي. -أي قطع  –فيها  كاِمَلتها ، ال جْدعَ ،  مجعاء أي سليمة من العيوب ، رلتمعة األعضاء 6
 (.1685ـِحس ون من اإلحساس ، أي العلم بالشي. قالو ابن حجر يف شرح احلديث برقم )تُ 4
،  تعرض ذلا بقطعٍ ع األطراف ، وادلقصود أن البهيمة تكون سليمة حىت يُ قط  ع ىو القطع ، يقال عبد رلدع األطراف أي مُ اجلدْ 5

 البن األثَت رمحو اهلل.« النهاية يف غريب احلديث»ما يستعمل يف األنف. انظر  أكثرَ  عُ واجلدْ 
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فطرت اهلل اليت فطر الناس عليها مث يقول أبو ىريرة رضي اهلل عنو: اقرؤوا إن ش تم  ؟1(ذبدعوهنا
 9.اآلية التبديل خللق اهلل

، أي: عليك دبا  ابِ ت وىذا معٌت قول عمر بن عبد العزيز: عليك بدين األعراب والصبيان يف الكُ 
اهلل عليهم بعثوا بتكميل الفطرة  ن اهلل فطر عباده على احلق ، والرسل صلواتإفطرىم اهلل عليو ، ف

 وتقريرىا ، ال بتحويل الفطرة وتغيَتىا.
ريدون أن يغَتوا فطرة اهلل ودين اهلل ، ويوردون ـفيُ  -كاجلهمية والفرعونية و وىم  -وأما أعداء الرسل 

على الناس شبهات بكلمات متشاهبات ، ال يفهم كثَت من الناس مقصودىم هبا ، وال حيسن أن 
 عنها. جييبهم
 ط الكالم يف الرد عليهم يف غَت ىذا ادلوضع.سِ وقد بُ 

،  وأصل ضاللتهم تكلمهم بكلمات مجملة ، ال أصل لها في كتاب اهلل ، وال سنة رسولو 
فمن كان ،  ونحو ذلك التحيز والجسم والجهةوال قالها أحد من أئمة المسلمين ، كلفظ 

قبل إال ما جاء بو الكتاب ض ، وال يَ عرِ فا بذلك فليٌ عارفا حبل شبهاهتم بي نها ، ومن مل يكن عار 
وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث والسنة ، كما قال تعاىل 

، ومن تكلم يف اهلل وأمساوو وصفاتو دبا خيالف بو الكتاب والسنة فهو من اخلاوضُت يف آيات  غَته
 اهلل بالباطل.

ب إىل أومة ادلسلمُت ما مل يقولوه ؛ فينسبون اىل الشافعي وأمحد بن حنبل وأيب نسِ يَ  وكثَت من ىؤالء
حنيفة من االعتقادات ما مل يقولوه ، ويقولون دلن تبعهم: ىذا الذي نقولو اعتقاد اإلمام الفال  ، 

                                                             
 (.6599لبخاري )ليف رواية أخرى ا بُت القوسُت زيادة جاءت م1
 .(9/975( ، وأمحد )9658( ، ومسلم )1658رواه البخاري ) 9
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عن النيب  فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن األومة تبُت كذهبم يف ذلك ، كما تبُت كذهبم فيما ينقلونو
 .ويضيفونو إىل سنتو من البدع واألقوال الباطلة ، 

ومنهم من إذا طولب بتحقيق نقلو يقول: ىذا القول قالو العقالء ، واإلمام الفال  ال خيالف 
العقالء ، ويكون أول ك العقالء طاوفة من أىل الكالم الذين ذمهم األومة ، فقد قال الشافعي 

أىل الكالم ؛ أن يضربوا باجلريد والنعال ، ويطاف هبم يف القباول  ُحـْكمي يف»رضي اهلل عنو: 
 .«والعشاور ، ويقال: ىذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ، وأقبل على الكالم

 عرض عنهما ؛ فكيف حكمو فيمن عارضهما بغَتمها؟!أفإذا كان ىذا حكمو فيمن 
  : من طلب الدين بالكالم تزندق.1وكذلك قال أبو يوسف القاضي

 فلح.أبن حنبل: ما ارتدى أحد بالكالم فوكذلك قال أمحد 
 وقال: علماء الكالم زناِدقة.

وا كتبًا من كتب أىل الكالم فيها شبهات أضلتهم ومل يهتدوا جلواهبم ، فإهنم أوكثَت من ىؤالء قر 
 جيدون يف تلك الكتب أن اهلل لو كان فوق اخللق للزم التجسم والتحيز واجلهة وىم ال يعرفون

اجلسم يف أمساء اهلل وصفاتو بدعة مل ينطق  رَ كَ ذِ  حقاوق ىذه األلفاظ ، وما أراد هبا أصحاهبا ، فإن  
 ، ن اهلل جسمٌ :إهبا كتاب وال سنة ، وال قاذلا أحد من سلف األمة وال أومتها ، مل يقل أحد منهم

لفظ اجلسم رلمل ومعناه يف ، و  ن اهلل ليس ووىرٍ :إوال، ن اهلل جوىرٌ :إ، وال ن اهلل ليس وسمٍ :إوال
ن اهلل مثل بدن اإلنسان فهو مفًت على اهلل ، بل من قال إن اهلل :إ، ومن قال« البدن»اللغة ىو 

ومن قال إن اهلل ليس بجسم وأراد بذلك أن اهلل دياثل شي ًا من ادلخلوقات فهو مفًت على اهلل ، 
، وأما من قال إن اهلل ليس  ظ بدعةال يماثل شيئاً من المخلوقات فالمعنى صحيح وإن كان اللف

                                                             
لو مؤلفات عدة ، ،  صاحب أيب حنيفة رمحهما اهللاإلمام اجملتهد ، العالمة احملدث ، يعقوب بن إبراىيم األنصاري الكويف ، ىو 1

 (.8/565) «سَت أعالم النبالء»انظر ترمجتو يف ،  189تويف سنة 
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رى يف اآلخرة ، وأنو مل يتكلم بالقرآن العريب ، بل القرآن العريب سللوق أو وسم وأراد بذلك أنو ال يُ 
فهو مفتر على اهلل فيما نفاه عنو ، وىذا أصل ضالل الجهمية تصنيف جربيل أو  و ذلك 

ومن وافقهم على مذىبهم ، فإهنم يظهرون للناس التنزيو وحقيقة كالمهم التعطيل ،  والمعتزلة
م بل نقول: إن اهلل ليس وسم ، ومرادىم بذلك نفي حقيقة أمساء اهلل جسِّ ُـ فيقولون:  ن ال ن

 وصفاتو ، فيقولون: ليس هلل علم وال قدرة وال حياة وال كالم وال مسع وال بصر وال يُرى يف اآلخرة ،
إليو ، وال ينزل منو شيء ، وال يصعد إليو شيء ، وال يتجلى لشيء ، وال يقرب  وال ُعرج بالنيب 

منو شيء ، وأنو مل يتكلم بالقرآن ، بل القرآن سللوق أو كالم جربيل ، وأمثال ذلك من كالم 
 اىـ. ادلعطلة الفرعونية اجلهمية.
 مث قال بعد ىذا بصفحة:

أومتها أهنم يصفون اهلل تعاىل دبا وصف بو نفسو ، ودبا وصفو بو وذلذا كان مذىب سلف األمة و 
من غَت ربريف وال تعطيل ، ومن غَت تكييف وال سبثيل ، فيثبتون لو ما أثبتو لنفسو من  رسولو 

عنو نفسو من شلاثلة ادلخلوقات ، إثباتا بال سبثيل ، وتنزيها بال  هَ ز  ـــاألمساء والصفات ، وينزىونو عما نَ 
 .ليس كمثلو شيء وىو السميع البصَتل ، قال تعاىل تعطي

ردا على وىو السميع البصَتردا على ادلمثلة ، وقولو تعاىل  ليس كمثلو شيءوقولو تعاىل 
 ادلعطلة.

ا ، وادلمثل يعبد صنما ، ادلمثل أعشى ، وادلعطل أعمى ، مً دَ عطل يعبد عَ مُ ـقال بعض العلماء: ال
 فيو واجلايف عنو.ودين اهلل بُت الغال 

، والسنة يف اإلسالم كاإلسالم يف ادللل ، فأىل  وكذلك جعلناكم أمة وسطاوقد قال تعاىل 
 السنة وسط يف الصفات بُت أىل التعطيل والتمثيل.
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وىذا ىو الصراط ادلستقيم ، صراط الذين أنعم اهلل عليهم من النبيُت والصديقُت والشهداء 
قا ، فنسأل اهلل العظيم أن جيعلنا وساور إخواننا منهم بفضلو ورمحتو ، والصاحلُت ، وحسن أول ك رفي

 1إنو على ما يشاء قدير ، وباإلجابة جدير ، واهلل سبحانو أعلم.

 متشابوٍ  رلملٍ  مث يأتون بلفظٍ وقال أيضا كاشفا حال من يأتون بألفاظ رلملة يف وصف اهلل تعاىل:
فإذا ، فيخدعون بذلك جهال الناس ، حق فيطلقونو ادلعٌت الباطل ولنفي ما ىو  ىذايصلح لنفي 

وسبيز أىل االديان واليقُت ، وتبُت الليل من النهار ، انكشفت األسرار  واالستفساروقع االستفصال 
 9.سوا احلق بالباطل وكتموا احلق وىم يعلمونمن أىل النفاق ادلدلسُت الذين لب  

                                                             
 . 67 – 98، ص « اجلواب الفاصل بتمييز احلق من الباطل» 1
 ( ، الناشر: دار الكتب العلمية.6/656) «الفتاوى الكربى»9
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 شبهة والجواب عنها
إىل ومعناه العلو ات واألحاديث املتقدمة الستواء الوارد يف اآليعىن اف أقوام املعىن احلقيقي ملحر  

نـزل القرآن هبا ، ومن أخرى ليست ظاهرة من السياق ، وليس هلا أصل يف اللغة العربية اليت أ   معان  
الرمحـٰن على العرش تعاىل عىن قول اهلل إن معىن االستواء هو االستيالء ، ليكون م :هذا قوهلم

، وهم هبذا التأويل يريدون اهلروب من إثبات  عندهم هو )الرمحـٰن على العرش استوىل( استوى
ثبات صفة استواء الرب على عرشه ي فهم منه إأن  يعتقدون، ألهنم  صفة العلو هلل تعاىل بأي وسيلة

ويه ، وأنه تحتا  إليه ، وأنه حي دهه ، ماا هو احلال جلوسه عليه ، واستقراره عليه ، وأن العرش حي
بالنسبة للاخلوقني ، بناء على ما أملته عليهم عقوهلم من قياس اخلالق باملخلوق ، مما يرونه من 

 .امللوك إذا جلسوا على عروشهم
صفة  ثباتإأن من أيضا ما أملته عليهم عقوهلم هلل تعاىل ثبات االستواء إومما دعاهم للهروب من 

 –حبسب تأويلهم  –يلزم منه أنه جسم ، واجلسم  -مبعىن علوه عليه  -على عرشه هلل االستواء 
دث ـم أما اهلل فقدمي ، وألن وصف اهلل باجلسم فيه تشبيه ، اتنع على اهلل ، ألن اجلسم تح 

ىل صفة وا عن اهلل تعاق باهلل تعاىل ، فاا مان منهم إال أن نف  ـاخلوقات ، ومل هذا ال يليـبال
عادوا إىل حتريف معاين النصوص وتبديلها ، فنفوا املعىن الذي أراده اهلل ورسوله ، وأثبتوا االستواء ، 

عىن ال خيطر ببال ، وليس له صلة مبلالستواء  بديلأثبتوا معىن هلا معاين من تلقاء أنفسهم ، ف
فال بد أن واردة يف القرآن ،  واءألن ملاة االستن ، و جب ـم  التأويل  وهم يف هذا، يف اللغة االستواء 

إن االستواء مبعىن )فقالوا: ،  فلن يكون تأويلهم مستساغاوإال يأتوا هلا مبعىن ، أيا مان ذلك املعىن ، 
سيأيت الكالم عليه ، ببيت شعر منسوب لشاعر نصراين!!! التحريف واستدلوا هلذا  ، (!االستيالء

 واهلل املستعان.
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اهلل خبلقه أوال ، ملا قالوا إن إثبات صفة االستواء يلزم منه تشبيه اهلل  فهم يف مسلكهم هذا قاسوا
خبلقه ، مث عطلوا صفة ثابتة هلل ثانيا ، ملا فر غوا ملاة االستواء من معناها الذي هو العلو ، مث ثالثا 

ا  حصل هلم م أثبتوا صفة أخرى ليست ثابتة له ، وهي االستيالء ، وليتهم ملا وصفوه هبذه الصفة
مانوا يقِصدونه وهو التنزيه عن مشاهبة املخلوقني ، بل وقعوا يف تشبيه اهلل خبلقه ، ومل يسلاوا مما 

 فروا منه ابتداء ، فاالستيالء من صفات املخلوقني ، فأين التنزيه؟!
 اخلاسة هماا سيأيت بيانه يف الوجو   هذا من الكذب واالفرتاء على اهلل والقول عليه بغري علممل و 

 :لتاليةاعشر 

ربية الفصيحة التي هي لغة ــــأن تفسير استوى بمعنى استولى تأباه اللغة الع: الوجه األول
عن بعض « العلو»، وقد تقدم ذمر معاين االستواء عندهم ، وقد نقل الذهيب يف متاب  القرآن

،  1د الفراهيدي، واخلليل بن أمح 3اء، والفر   3أئاة اللغة العربية تفسريهم االستواء بالعلو ؛ مثعلب
 ، رمحهم اهلل. 4وابن األعرايب

                                                           
 (.34/5« )السري»، انظر ترمجته يف  393هو العالمة احملدث إمام النحو ، أبو العباس ، أمحد بن حيىي الشيباين ، مات سنة  3

 . 331ص « العلو»واء باالستيالء فاذمور يف وأما مالمه يف إنكار تأويل االست
هو العالمة ، صاحب التصانيف ، أبو زمريا ، حيىي بن زياد بن عبد اهلل بن منظور األسدي ، النحوي ، صاحب الكسائي ، قيل  3

 (. 30/331« )السري»، انظر ترمجته يف  302إنه عرف بالفرّاء ألنه مان يفري الكالم ، مات يف طريق احلج سنة 
 . 360ص « العلو»فاذمور يف  باالستيالءوأما مالمه يف إنكار تأويل االستواء 

اد الفراهيدي البصري ، أحد األئاة ـهو اإلمام ، صاحب العربية ، وم نشىء علم العروض ، أبو عبد الرمحـٰن ، اخلليل بن أح 1
يف اللغة ، تويف سنة « العني»يِّنا ورعا ، له متاب األعالم ، أخذ عنه سيبويه النحو والنضر بن مشيل واألصاعي وآخرون ، مان د

 (.2/439« )السري»، انظر ترمجته يف  320
 . 360ص « العلو»مذمور يف  باالستيالءومالمه يف إنكار تأويل االستواء 

 تقدمت ترمجته. 4
 . 310ص « العلو»فاذمور يف  باالستيالءوأما مالمه يف إنكار تأويل االستواء 
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 3: عال ، هذا الذي يعرف من مالم العرب.استوى على العرشومما قال ثعلب مثال: 
وملا سئل اإلمام مالك عن االستواء قال: االستواء معلوم ، أي معناه معلوم ، وال يقصد مالك 

يل هو املعلوم عند اة العربية ماا قررنا ، وبالتبذلك إال العلو ، فإن هذا هو املعىن املعلوم يف اللغ
 السلف ملهم.

املعىن املفهوم من مالم العرب يف تأويل الطبي رمحه اهلل: والعجب ممن أنكر اإلمام ابن جرير وقال 
 3الذي هو مبعىن العلو واالرتفاع. مث استوى إىل السااءقول اهلل 

قد ثبت عن أئمة العربية اإلنكار أنه  اء باالستيالءومن دالئل بطالن تفسري االستو  :الوجه الثاني
؛ فقد سأل رجل ابن األعرايب فقال: ما معىن قول اهلل عز وجل  على من أول االستواء باالستيالء

الرمحـٰن على العرش استوى.؟ فقال: هو على عرشه ماا أخب عز وجل 
 ىل.فقال: يا أبا عبد اهلل ، ليس هذا معناه ، إمنا معناه: استو 

ب ل  ـــ على الشيء إال أن يكون له مضاد ، فإذا غ  ىلاستو  :قال: اسكت ، ما أنت وهذا؟ ال يقال
 حدمها قيل: استوىل ، أما مسعت النابغة:أ

 1سبق اجلواد إذا استوىل على األمدِ  إال ملثلك أو من أنت سابقه

وهو من مبار أئاة  -دؤاد  وذمر أبو بكر تحاد بن أمحد بن النضر عن ابن األعرايب أيضا أن ابن أيب
 سأله: أتعرف يف اللغة استوى مبعىن استوىل؟  -الضالل 

                                                           
 ( ، باختصار.661برقم )« ول اعتقاد أهل السنة واجلااعةشرح أص»انظر  3
 . 39تفسري الطبي ، سورة البقرة:  3
( ، واألمد هو الغاية والنهاية ، ماا رواه الذهيب عنه يف  666برقم )« شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلااعة»رواه الاللكائي يف  1

 . 313 – 310ص « العلو»متاب 
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 3فقال: ال أعرف.
 فسر االستواء باالستيالء: الرد على من يف رمحه اهلل وقال ابن اجلوزي 

وهذا منكر عند اللغويني ، قال ابن االعرايب: العرب ال تعرف استوى مبعىن استوىل ، ومن قال ذلك 
 م.فقد أعظ

قالوا: وإمنا يقال استوىل فالن على مذا إذا مان بعيدا عنه غري متاكن منه مث متكن منه ، واهلل عز 
 3وجل مل يزل مستوليا على األشياء.

 قال ابن تياية رمحه اهلل:
قال: س ـِئل اخلليل: هل وجدت يف اللغة: استوى مبعىن « اإلفصاح»يف متابه  1ذمر أبو املظفر

 استوىل؟
 .(ا ما ال تعرفه العرب ، وال هو جائز يف لغتهاهذ)فقال: 

 4وهو إمام يف اللغة على ما ع ِرف من حاله ، فحينئذ حـْاله على ما ال ي عِرف محٌل باطل.

يلزم « استولى»أن تفسير استوى بـ  ومن دالئل بطالن تفسري االستواء باالستيالءالوجه الثالث: 
بعد مل يكن ملكاً هلل بل لغريه ، مث استوىل عليه اهلل و ،  اهلل لم يكن مستوٍل عليه قبل ذلكمنه أن 

                                                           
 . 310ص « العلو»( ، ماا رواه الذهيب يف 662برقم )« شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلااعة»رواه الاللكائي يف  3
 . 54تفسري سورة األعراف ، اآلية: ، « زاد املسري»أي مالكا هلا يف األزل ، انظر مالمه يف  3
اد بن هبرية ، الشيباين الدهوري العراقي هو الوزير اإلمام العامل العادل ، عون الدين ، ميني اخلالفة ، أبو املظفر ، حيىي بن تح 1

ا متعبدا عاقال ، بارًّا بالعلااء ، مِكبا على العلم وتدوينه بالرغم من أعباء الوزارة ، شرح الصحيحني يف عشر  احلنبلي. مان ديِّنا خريِّ
 (.30/436« )السري»، انظر ترمجته يف  560، تويف رمحه اهلل سنة « اإلفصاح عن معاين الصحاح»جملدات ، وأمساه 

 ( ، بتصرف يسري.5/346« )جماوع الفتاوى» 4



 المبحث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنها

 زجر العقالء عن تأويل االستواء باالستيالء

 105 

العرش مل يكن ، ألن  باطلكله وهذا  غالبة ، ستيالء ال يكون إال بعد م  ألن االبعد مغالبة ، ذلك 
 وال مضاد جل وعال.له ال مغالب تعاىل اهلل ، مث إن أصال  جل وعاليوما لغري اهلل 

ايع ـهيانة على جـطعن يف وصف اهلل بامللك والقهر والوصف اهلل تعاىل باالستيالء فقد فان 
 3خملوقاته ، واليت منها العرش.

 قال الذهيب رمحه اهلل بعدما ذمر هذا الوجه:
فلو مان االستواء هنا مبعىن االستيالء أو القهر وحنو ذلك على ما حرفته اجلهاية واملعتزلة ؛ لكان 

ه قبل خلق السااوات واألرض ، تعاىل اهلل عن ذلك اهلل تعاىل غري مستول على العرش وال قاهر ل
 علوا مبريا.

فتدبر ذلك ، وحاسب نفسك ، واتق اهلل فياا تقوله ، ودع اهلوى ، واتبع االنصاف وقول احلق ، 
 3جعلنا اهلل ممن استاع القول فاتبع أحسنه.

خلق  اهلل تعاىل من أنه تأمل ما أخب به ومن دالئل بطالن تفسري االستواء باالستيالءالوجه الرابع: 
كلاة )مث( تفيد الرتتيب واملهلة ، قال تعاىل فاستوى على العرش بعد ذلك ،  ثمالسااوات واألرض 

خلق السااوات واألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش  ،الشيخ تحاد بن عثيايـن  قال
،  3في ستة مواضع م  ُـ ثـبمقرونا  -أي استوى  –إن لفظ االستواء ذُكر بلفظ الفعل رمحه اهلل: 

                                                           
، ص « العرش»، ونقله الذهيب يف « الرد على اجلهاية»وانظر ما قاله عبد العزيز بن حيىي الِكناين ، صاحب الشافعي ، يف متابه  3

 (.339)ص: « ع اجليوش اإلسالميةاجتاا »( ، وابن القيم يف 6/335« )درء تعارض العقل والنقل»، وأورده ابن تياية يف  93
، وسيأيت مالم ابن مثري حنو ما تقدم يف الرد على اجلهاية يف تعلقهم ببيت شعر منسوب لألخطل  51ص « العرش»متاب   3

 النصراين ليقرروا به تفسري االستواء باالستيالء.
 لقهر.يف الرد على من فسر االستواء بامللك وا 93وللفائدة فللذهيب مالم حنوه يف ص 

 . 54األعراف: سورة . على العرش ثم استوىإن ربكم اهلل الذي خلق السااوات واألرض يف ستة أيام واملواضع الستة هي  1
 على العرش ثم استوىإن ربكم اهلل الذي خلق السااوات واألرض يف ستة أيام . 1يونس: سورة . 
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 أي –فيلزم من ذلك أن يكون ملكه هلا ،  1ومذكورا بعده عموم الملك في الموضع السابع
إن اهلل استوىل على  :ه على عرشه ، فبطل بذلك قول من قالسابقا الستوائ -السااوات واألرض 

ك ، بيناا اآليات تنص العرش ، ألن االستيالء يكون قبل امللك ال بعده ، مث يكون امللك بعد ذل
، وهذا ال يستقيم ، ألن  مان بعد امللك  -مبعىن االستيالء الذي هو عندهم  -على أن االستواء 

 3االستيالء حينئذ سيكون على ال شيء ، وهذا ينزه عنه اهلل تعاىل واآلية الكرمية.

من تخصيص لما كان ثمة فائدة لو مان معىن االستواء هو االستيالء فعال : الخامسالوجه 
إن اهلل استوى على بنـي آدم  :، إذن لصح أن يقال العرش بالذكر من بيـن سائر المخلوقات

  وعلى الشاس والقار وغري ذلك من املخلوقات ، وهذا ال تطيقه األمساع.
 وهو من آخر متبه تأليفا:  1«اإلبانة عن أصول الديانة»قال أبو احلسن األشعري يف متابه 

                                                                                                                                                               

العرش على ثم استوى اهلل الذي رفع السااوات بغري عاد تروهنا . 3الرعد: سورة . 
 على العرش الرمحـٰن فاسأل به خبريا ثم استوىالذي خلق السااوات واألرض وما بيـنهاا يف ستة أيام . 59الفرقان: سورة . 
 على العرش ثم استوىاهلل الذي خلق السااوات واألرض وما بيـنهاا يف ستة أيام . 4السجدة: سورة . 
على العرش ثم استوىألرض وما بيـنهاا يف ستة أيام هو الذي خلق السااوات وا . 4احلديد: سورة . 

. الرمحـٰن على العرش استوى * له ما يف السااوات وما يف األرض وما بينهاا وما حتت الثرىواملوضع السابع هو قوله تعاىل  3
 . 6 – 5طـٰه: سورة 

 . 360، ص « إثبات علو اهلل ومبايـنته خللقه» ذمر هذا الوجه أيضا الشيخ محود التوجيري رمحه اهلل يف 3
ال تعين أن اهلل مل يكن مستو   على العرش ثم استوىيف اآليات الست املتقدمة : الرتتيب واملهلة املستفادة من قوله تعاىل فائدة

ه على ؤ عام ، وأما استواباالستواء ال على مل ما مان خملوقا يف ذلك احلني ، ويعرفعلى خلقه قبلها ، بل ذلك ثابت له قطعا 
 العرش بعد خلق السااوات واألرض فاستواء خاص ، ماا يشاء جل وعز.

، مث وجدته يف  هجري 33/4/3411أفادين هبذه الفائدة الشيخ اجلليل عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي حفظه اهلل صبح األربعاء 
 .( البن عثياني رمحه اهلل3/115« )شرح العقيدة الواسطية»

 . 332 – 336ص  1
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 الرمحـٰن على العرش استوى: إن قول اهلل عز وجل 3ن املعتزلة واجلهاية واحلروريةوقد قال قائلون م
أنه استوىل وملك وقهر ، وأنه اهلل عز وجل يف مل مكان ، وجحدوا أن يكون اهلل عز وجل على 

 وذهبوا يف االستواء إىل القدرة. -ماا قال أهل احلق   -عرشه 
ـن العرش واألرض السابعة ، فاهلل سبحانه قادر عليها ولو مان هذا ماا ذمروه ؛ مان ال فرق بي

 -فلو كان اهلل مستويا على العرش بمعنى االستيالء ، وعلى مل ما يف العامل ،  3وعلى الـح شوش
لكان مستويا على العرش وعلى األرض وعلى  -وهو عز وجل مستو على األشياء كلها 

، وإذا مان قادرا ألشياء ، مستوٍل عليها السماء وعلى الحشوش واألقذار ، ألنه قادر على ا
ومل جي  ـز عند أحد من املسلايـن أن يقول: إن اهلل عز وجل مستو على  -على األشياء ملها 

مل جي  ـز أن يكون االستواء على العرش االستيالء الذي هو عام يف األشياء   -حشوش واألخلية ـال
 .انتهى 1دون األشياء كلها. ووجب أن يكون معناه استواًء يختص العرشملها ، 

 4«.مشكل اآليات»قلت: ومذا قال صاحبه أبو احلسن علي بن مهدي الطبي يف متابه 

ما ذمره الشيخ صاحل بن فوزان  ومن دالئل بطالن تفسري االستواء باالستيالء :السادسالوجه 
 «: شرح العقيدة الواسطية»حفظه اهلل يف  5الفوزان

                                                           
 احلرورية فرقة من فرق اخلوار  ، سكنوا حروراء بالعراق فنـ ِسـبوا إليها. 3
 احل شوش مجع ح ش ، وهو مكان قضاء احلاجة. 3
يقِصد رمحه اهلل أن لو مان االستواء مبعىن االستيالء وامللك ؛ ملا مان لتخصيص العرش باالستواء من معىن ، ألن اهلل ميلك العرش  1

 العرش ، فالصواب هو أن االستواء مبعىن العلو ماا قال أهل احلق ، واهلل أعلم.وغري 
 . 333ص « العرش»متاب   انظر 4
هو الشيخ الفقيه الذاب عن دين اهلل ، العامل يف العقيدة والفقه ، املقدم يف علوم الشريعة ، طاملا دافع عن العقيدة اإلسالمية ورد  5

وقعت يف ثالث جملدات ، له مؤلفات مثرية يف فنون متنوعة ، أوصى بالرجوع إليه الشيخان على أهل البدع ، مجعت ردوده ف
 اجلليالن عبد العزيز بن باز وتحاد بن عثياني قبيل وفاهتاا ، حفظه اهلل ذخرا لإلسالم واملسلاني.
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العرش( قد اطرد يف الكتاب والسنة ، ومل يأت يف لفظ واحد )استوىل إن هذا اللفظ )استوى على 
 3على العرش( حىت تفسر به بقية النصوص.

رد على لفظ واحد وهو االستواء ، فليس وصدق حفظه اهلل ؛ فلفظ االستواء يف الكتاب والسنة مط  
نه مل ي ستعال وال مرة ايع األلفاظ هو االستيالء ، مع أـع  أن يدعي أن معىن االستواء يف جملد  

 واحدة ؛ فإن هذا من التكلف والتعسف والتحكم بنصوص الوحي.
 3وهكذا قال الشيخ عبد الرمحـٰن بن سعدي رمحه اهلل.

أن طريقة السلف الصالح في آيات  ومن دالئل بطالن تفسري االستواء باالستيالء :السابعالوجه 
ف معنى ، فمن حر   3يها بتحريف أو غيرهالصفات هي إمرارها كما جاءت وعدم التعرض لمعان

 صفة االستواء إلى االستيالء أو غيره من المعاني فقد سلك غير سبيلهم ، وتنكب طريقهم. 
الصحابة اختالف يف  عنقال ابن تياية رمحه اهلل: إن مجيع ما يف القرآن من آيات الصفات فليس 

وما رووه من احلديث ، ووقفت من ذلك  تأويلها ، وقد طالعت التفاسري املنقولة عن الصحابة ،
فلم أجد إلى ساعتي على ما شاء اهلل تعاىل من الكتب الكبار والصغار أمثر من مائة تفسري ، 

هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخالف 
ن ذلك من صفات اهلل ما ، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أ مقتضاها المفهوم المعروف

 4خيالف مالم املتأوليـن ما ال حيصيه إال اهلل.

                                                           
 . 22ص « شرح العقيدة الواسطية» 3
اجملاوعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحـٰن بن »، وتقع يف  131، ص « توضيح الكافية الشافية للشيخ عبد الرمحـٰن بن سعدي» 3

 «.ناصر السعدي رمحه اهلل
 ، ويف آخر الكتاب ملحق موسع ، نفع اهلل به.« مقدمة يف اإلميان بأمساء اهلل وصفاته»وقد تقدم تقرير هذا يف فصل  1
 (.6/194« )جماوع الفتاوى» 4
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وال جيوز إحداث تأويل يف آية أو سنة مل يكن «: الصارم املنكي»وقال ابن عبد اهلادي رمحه اهلل يف 
هم جهلوا احلق يف هذا وضلوا ـان أنــــعلى عهد السلف وال عرفوه وال بيـنوه لألمة ، فإن هذا يتض

 3واهتدى إليه هذا املعرتض املستأخر ، فكيف إذا مان التأويل خيالف تأويلهم ويـناقضه؟عنه ، 
 : 54ريه يف سورة األعراف ، اآلية يف تفسرمحه اهلل بن مثري اوقال 

ا ، ليس هذا  مث استوى على العرشوأما قوله تعاىل  ؛ فللناس يف هذا املقام مقاالت مثرية جدًّ
ك يف هذا املقام مذهب السلف الصاحل ؛ مالك واألوزاعي والثوري موضع بسطها ، وإمنا ي سل

والليث بن سعد والشافعي وأمحد وإسحـاق بن راهويه وغريهم من أئاة املسلاني قدميًا وحديثًا ، 
 وهو إمرارها ماا جاءت ، من غري تكييف وال تشبيه وال تعطيل.

ليس ماثله  يشبهه شيء من خلقه ، ووالظاهر املتبادر إىل أذهان املشبهني منفي عن اهلل ، ال
 .شيء وهو السايع البصري

بل األمر ماا قال األئاة ، منهم نعيم بن محاد اخلزاعي ، شيخ البخاري: من شبه اهلل خبلقه فقد  
مفر ، ومن جحد ما وصف اهلل به نفسه فقد مفر ، وليس فياا وصف اهلل به نفسه وال رسوله 

 تشبيه.
وردت به اآليات الصرحية واألخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق جبالل  فان أثبت هلل تعاىل ما

 اهـ. اهلل ، ونفى عن اهلل تعاىل النقائص ؛ فقد سلك سبيل اهلدى.
 وقال إمام األئاة تحاد بن إسحاق بن خزمية رمحه اهلل: 

ال نقول قوال غري على عرشه ، ال نبدل مالم اهلل ، و  فنحن نؤمن خبب اهلل جل وعال أن خالقنا مستو  
الذي قيل لنا ماا قالت املعطلة اجلهاية: )إنه استوىل على عرشه ، ال استوى( ، فبّدلوا قوال غري 

                                                           
 باملالكة العربية السعودية. ، الناشر: دار اإلفتاء 133ص  3
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خالفني ألمر اهلل جل ـاا أ مروا أن يقولوا: ِحطة ، فقالوا حنطة ، مـالذي قـيل هلم ، مفعل اليهود ل
 3وعال ، مذلك اجلهاية.

، ال خيتلفون يف ذلك املعىن وال التابعون وأئاة اإلسالم ،  فقونفالصحابة كلهم متوقال ابن القيم: 
 ومل يقل أحد منهم أنه مبعىن استوىل ، وإنه جماز.

االستواء )ل مالك وسفيان بن عيينة وقبلهاا ربيعة بن عبد الرمحـٰن عن االستواء فقالوا: ئِ وملا س  
حتا  إىل صرفه عن ـنه ي  إ :نهم، ومل يقل أحد م جميع أئمة اإلسالمتلقى ذلك عنهم ؛  (معلوم

 3.مجازِهحقيقته إىل 
وقال ابن عبد الب رمحه اهلل: وأما ادعاؤهم اجملاز يف االسـتواء وقوهلم يف تأويل استوى ؛ استوىل ؛ فال 

اغالبة ، واهلل ال يغالبه وال يعلوه ـمعىن له ، ألنه غري ظاهر يف اللغة ، ومعىن االستيالء يف اللغة ال
الواحد الصاد ، ومن حق الكالم أن حيال على حقيقته حىت تتفق األمة أنه أريد به أحد ، وهو 

وإنما يُوجه كالم اهلل عز وجل اجملاز ، إذ ال سبيل إىل اتباع ما أنـزل إليـنا من ربنا إال على ذلك ، 
، ولو ساغ ادعاء  إلى األشهر واألظهر من وجوهه ، ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم

از لكل م د ع  ما ثبت شيء من العبارات ، وجل اهلل عز وجل عن أن خياطب إال مبا تفهاه اجمل
العرب يف معهود خماطباهتا مما يصح معناه عند السامعني ، واالستواء معلوم يف اللغة ومفهوم ، وهو 

 1.العلو واالرتفاع على الشي واالستقرار والتاكن فيه
 اانِ ـبالصفات الواردة ملها يف القرآن والسنة ، واإلي لى اإلقرارِ ع : أهل السـنة مجمعونوقال أيضا

ون فيه ده ح  ـفون شيئا من ذلك ، وال ي  يِّ ــك، إال أهنم ال ي   ها على الحقيقة ال على المجازوحملِ هبا ، 
                                                           

 (.310، )ص « متاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» 3
 . 120ص « خمتصر الصواعق» 3
 ( من ط املغربية.2/313( ، متاب القرآن ، باب ما جاء يف الدعاء ، وهو يف )6/335« )متاب التاهيد» 1
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شيئا  يـ حِالـزلة ملها واخلوار  فكلهم ينكرها ، وال ، وأما أهل البدع واجلهاية واملعتصفة تحصورة 
ه ، وهم عند من أثبتها نافون للاعبود ، واحلق بِّ ــشمنها على احلقيقة ، ويزعاون أن من أقر هبا م  

 3فياا قاله القائلون مبا نطق به متاب اهلل وسنة رسوله ، وهم أئاة اجلااعة ، واحلاد هلل.
 .3«احلجة يف بيان احملجة»ام السنة أيب القاسم األصبهاين يف وهكذا قال قو  

العالمة أبو بكر تحاد بن موهب املالكي ،   -أي القول باجملاز يف االستواء  –كر هذا القول وقد أن
 1ماا يف شرحه لرسالة ابن أيب زيد القريواين.

 (:54)األعراف:  مث استوى على العرشوقال القرطيب املالكي صاحب التفسري عند قوله 
 4لوا ميفية االستواءاا جهِ ـ، وإن ه حقيقةـــه على عرشاستوائولم ينكر أحد من السلف الصالح أن 

 5، فإنه ال ي علم حقيقة ميفيته.
وقد حصل إنكار تأويل االستواء باالستيالء من غري العلااء املتقدم ذمرهم ؛ ماإلمام أيب تحاد 

، وإمساعيل بن تحاد التياي األصبهاين ،   1، وعبد القادر اجليالين 2، وأيب احلسن األشعري 6البغوي

                                                           
 ( من ط املغربية.2/345لدعاء ، وهو يف )( ، متاب القرآن ، باب ما جاء يف ا315 -6/314« )التاهيد» 3
3 (3/413.) 
، ونص فيه على أن االستواء من اهلل تعاىل على عرشه هو على احلقيقة ال على  364ص « العلو»نقل مالمه الذهيب يف متاب  1

 اجملاز.
 وليس ذلك نقصا فيهم ، ألن ميفية االستواء من الغيب الذي أخفاه اهلل عن الناس. 4
 ختصار.انتهى با 5
من سورة األعراف. وقد وصف ابن القيم تفسري البغوي  54، آية  مث استوى على العرشانظر مالمه عند تفسري قوله تعاىل  6

 . 399ص « اجتااع اجليوش»بأنه شجى يف حلوق اجلهاية واملعطلة ، انظر « معامل التنزيل»املساى 
 . 314 – 311ص « رسالة إىل أهل الثغر»انظر متابه  2
 .365ص « العلو»قال رمحه اهلل: ويـنبغي إطالق صفة االستواء من غري تأويل ، وأنه استواء الذات على العرش. انظر  1
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، وغريهم  3، واإلمام سعد الزجناين إمام الشافعية يف وقته 3«احلجة يف بيان احملجة»يف متابه ماا 
 دية ، مالشيخ عبد اللطيف بن عبدممن جاء بعدهم ، مابن تياية وابن القيم وأئاة الدعوة النج

 وغريه رمحهم اهلل. 1الرمحـٰن بن حسن

على يد اجلعد  أن هذا التفسير ظهر الستيالءومن دالئل بطالن تفسري االستواء با :الثامنالوجه 
بن درهم الذي أنكر صفات الرب جل وعال ، وزعم أن اهلل مل يتخذ إبراهيم خليال ومل يكلم موسى 
تكلياا ، فقتله وايل العراق آنذاك وهو خالد بن عبد اهلل القسري يوم عيد األضحى ، مث تلقاه عنه 

اسلاني ، مث وصل األمر إىل ابن أيب دؤاد ، يف ـبني ال ت مقالته هذهاجلهم بن صفوان ، مث انتشر 
د العداوة لإلمام أمحد بن ـجااعة ، ومان شديـأعداء أهل السنة وال أوائل القرن الثالث ، وهو من ألدِّ 

حنبل ، وهو الذي أوقع به عند املأمون ، فسجنه وضربه ، وحصل بسببه بالء مثري على املسلاني ، 
 امل اللغوي املشهور: قال ابن األعرايب الع

مبعىن:  الرمحـٰن على العرش استوىأرادين ابن أيب دؤاد أن أطلب يف بعض لغات العرب ومعانيها 
 4استوىل ، فقلت: واهلل ما يكون هذا وال أصيبه.

 وقال ابن القيم رمحه اهلل: 

                                                           
 (.3/331انظر: فصل يف بيان أن العرش فوق السااوات ، وأن اهلل سبحانه وتعاىل فوق العرش ) 3
 . 392ص « اجتااع اجليوش»انظر  3
 (.501-3/501« )الدرر السنية»انظر  1
( بالغا عن تحاد بن أمحد بن النضر ، قال مسعت ابن 362-1/366« )اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية»رواه ابن بطة يف  4

 األعرايب ، فذمره.
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هاية واملعتزلة إن أئاة السنة متفقون على أن تفسري االستواء باالستيالء إمنا هو متلقى عن اجل
واخلوار  ، وممن حكى ذلك أبو احلسن األشعري يف متبه ، وحكاه ابن عبد الب والطلانكي عنهم 

 3خاصة.
فإذا تقرر أن أصل حتريف صفة االستواء اىل االستيالء أو غريها من الصفات إمنا جاء من طريق 

و احلذر من ذلك القول ، الفرق الضالة ، وليس له أصل عند السلف الصاحل ؛ فإن الواجب إذن ه
من اتباع أقوال الفرق واألهواء ،   أمرنا باتباع طريق الصحابة واملهديـيـن ، وحذرنا  ألن نبينا 

 3: خري الناس قرين ، مث الذين يلوهنم ، مث الذين يلوهنم. ماا يف قوله 
 ة.: وتفرتق أميت على ثالث وسبعيـن ملة ، ملهم يف النار إال ملة واحد وقوله 

 قالوا: ومن هي يا رسول اهلل؟ 
 1قال: ما أنا عليه وأصحابـي.

أن اهلل مامل يف صفاته ملها ، فله  ومن دالئل بطالن تفسري االستواء باالستيالء: التاسعالوجه 
ن استوى مبعىن إ) :لفهم اآلخريـن لكالمه ، فان قال إرادتهو وعلمه بالغتهو صدقهالكاال يف 

الصفات األربعة ؛ طعن يف صفة الصدق اليت وصف اهلل نفسه هبا يف  فقد طعن يف هذه (استوىل
ظاهره املعروف  علىل إذا دل اللفظ ، ألن الصدق حيص   ومن أصدق من اهلل قيالقوله تعاىل 

املألوف ، أما اإلخبار بعبارات مومِهة خمالفة لظاهرها فليس من الصدق يف شيء ، ال سياا وأن 
 الناس إىل الصراط املستقيم بأقرب طريق وأوضح حجة.املقصود من القرآن هداية 

                                                           
 . 165ص ، « خمتصر الصواعق املرسلة»انظر  3
 ( ، عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه.3511( ومسلم )3653رواه البخاري ) 3
 لأللباين.« صحيح الرتمذي»( عن عبد اهلل بن عارو بن العاص رضي اهلل عنه ، وهو يف 3643مذي )رواه الرت  1
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والقول بتأويل االستواء مبعىن االستيالء طعن يف بالغة القرآن ، لكون النص ال يدل على الظاهر 
املراد ، وهو العلو ، بل على خالفه ، وهو االستيالء ، وليس هذا شأن من أراد البيان للناس ، واهلل 

 .وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم، قال تعاىل  إرادة عدم البيانمنـزه عن 
أن أن اهلل ال يعلم  هلزم منلو مام ذلك حقا ل إذوتأويل االستواء مبعىن االستيالء طعن يف علم اهلل ، 

علو العندهم مبعىن ، إذ وصف نفسه باالستواء الذي هو  الذي يريدالناس سيفهاون أمرا آخر غري 
 .يقصد أمرا آخر وهو االستيالء واالرتفاع وهو

وتأويل االستواء مبعىن االستيالء طعن يف إرادة اهلل اهلداية للناس ، ألنه يلزم من تأويله ذاك أن اهلل مل 
يـنصب لعباده أسباب اهلداية إىل معاين القرآن بل أسباب احلرية والضالل والتلبيس ، ملا أرسل هلم  

ظاهر ، بل تدل على معان أخرى باطنة ، بعيٌد ظاهر السياق متابا ال تدل ألفاظه على معناها ال
من خالل عقول الناس القاصرة املتفاوتة يف الفهم وما ع رِفت إال عنها ، وال يعرفها العرب ، 

 واإلدراك.
ل ألدى إىل تحذور جيب تنزيه بعض األئاة عنه ،  3على هذا املعىن 3قال ابن تياية رمحه اهلل: لو محِ 

ابة ، فضال عن اهلل ورسوله ، فلو مان الكالم يف الكتاب والسنة مالما نفهم منه فضال عن الصح
 معىن ويريدون به آخر لكان يف ذلك تدليس وتلبيس ، ومعاذ اهلل أن يكون ذلك.

باطل بالنظر إلى ما  التأويلن هذا أ ومن دالئل بطالن تفسري االستواء باالستيالء: العاشرالوجه 
 االستواء باالستيالء مؤداه أنه ليس فوق السااوات رب ، وال على العرش فإن تفسرييؤول إليه ؛ 

                                                           
 أي تفسري االستواء. 3
 أي االستيالء. 3
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االئكة ـإال العدم احملض ، وليس هناك من ترفع إليه األيدي ، ويصعد إليه الكلم الطيب ، وتعر  ال
 والروح إليه ، وينـزل الوحي من عنده ، ويقف العباد بني يديه.

إليه ، ألنه ليس مثة رب هناك خياطبه ويناجيه ، بل مان مل يعر   ويـرتتب عليه أيضا أن الرسول 
للجارية ، وأنه ال جيوز أن  عروجه للسااء عبثا ، وأنه ال جيوز أن يقال أين اهلل ، ماا قال النيب 

نه ال يراه املؤمنون بأبصارهم عيانا فوقهم يوم القيامة إن اهلل يف السااء ماا قالت اجلارية ، و إ :يقال
مل هذا من أبطل الباطل ، بل هو رد وإنكار ملا جاءت به األنبياء والرسل ، عياذا باهلل يف اجلنة ، و 
  3من ذلك.

استاع إىل قوله تعاىل لنوح و ن تأويل استوى باستوىل ال يستقيم يف القرآن ، إعشر:  الحاديالوجه 
فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل احلاد هلل  ، اآلية )فإذا ن معىن إفال يقول عاقل

 !أنت ومن معك على الفلك( استوليت
فال يقول عاقل إن ،  لتستووا على ظهوره مث تذمروا نعاة ربكم إذا استويتم عليهقوله مذا و 

 !على ظهوره( لتستولوامعناها )
 فإذا مان هذا التأويل غري مط رد يف باقي اآليات ؛ تبني أنه تأويل باطل.

ىن االستواء على االستيالء يلزم منه ختطئة أئاة القرون الثالثة ومن أن محل مععشر:  الثانيالوجه 
تأول ذلك ، وهذا م ن تبعهم الذين هلم مصنفات يف الرد على من فسر االستواء بالعلو والرد على 

باطل قطعا ، فإنه من املعلوم أهنم تلقوا فهاهم جلايع صفات الرب عن التابعني وتابعيهم ، الذين 
، فيكون التفسري احملدث بعده باطال قطعا ،  ابة ، الذين تلقوه عن الرسول تلقوه عن الصح

 مردود من مل وجه.
                                                           

 . 166ص ، « خمتصر الصواعق»بتصرف يسري من  3
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حد عشر وجها ، فلرياجعه من أوقد بني ابن تياية رمحه اهلل بطالن تأويل استوى مبعىن استوىل من 
 3أراد االستفادة واالستزادة.

من وصفه باالستيالء وأشرف رشه أمال أن وصف اهلل تعاىل باالستواء على ععشر:  الثالثالوجه 
اد ح اهلل به سبحانه ـوهو الذي تق ، السياا وهو ظاهر النصوص ، ــــاهلل به ألي فوصف،  عليه

 3إال البشر ، واهلل أعلم.نفسه قط ، ومل يصفه به وتعاىل ، بيناا االستيالء مل يصف به 
حققوا مرادهم ملا نفوا عن اهلل صفة  -من اجلهاية وغريهم  –ليت املؤولة عشر:  الرابعالوجه 

االستواء ، فنفوا عن اهلل التشبيه باملخلوقات ، فإن وصفه باالستيالء من صفات املخلوقني ، فأين 
 التنزيه الذي يرومونه؟!

 إذ قال:وصدق ابن تياية رمحه اهلل رمحه اهلل 
إال وقعوا يف أضعاف شبهة  ون من شيء من احلق ملا يظنونهره واملقصود أن  هؤالء اجلهاية ال يفِ 

ل من نفى عن مضاعفة من الباطل اليت يلزمها ذلك احملذور عندهم ، فهم دائًاا متناقضون ، فإن م
، فلم يستفيدوا إال التناقض  1اهلل أن يكون فوق العرش البد أن حيتج حبجة تقتضي السلب والنفي

س تناقض القولني يقتضي فساده ، يف املقال ، وج ح دوا اخلالق ، وهذا من أعظم الضالل ، ونف
 4؟فكيف مبا زاد على ذلك

                                                           
 (.349-5/344« )جماوع الفتاوى» 3
 «.ت آليات الصفاتمنهج ودراسا»يف خامتة متابه بنحوه قاله الشنقيطي رمحه اهلل  3
أي سلب صفة عن اهلل تعاىل ونفيها عنه ، ماا هو احلاصل ملا نفوا صفة االستواء وأثبتوا االستيالء ، ألن إثبات االستيالء على  1

 العرش يلزم منه عدم استيالءه على غريه ، وهذا من التنقص هلل تعاىل ، املالك لكل شيء.
 .، باختصار يسري (3/534« )الكالميةبيان تلبيس اجلهاية يف تأسيس بدعهم » 4
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 شبهة والجواب عنها

 قال بعضهم: إن تفسري االستواء باالستيالء قد ورد يف البيت التايل: 

 هراق!من غري سيف أو دم مِ  قد استوى بشٌر على العراق 

 ه:أوجستة من  ه الشبهةواجلواب عن هذ
وف قائله ، وال تثبت نسبته إىل أحد من شعار العرب أن هذا البيت غري معر الوجه األول: 

املعروفني ، وليس يف شيء من دواوين الشعر ، قال ابن تياية رمحه اهلل: ومان غري واحد من أئاة 
حبديث رسول اهلل  اللغة أنكروه ، وقالوا: إنه بيت مصنوع ال ي عرف يف اللغة ، وقد ع ـِلم أنه لو احت ـج  

 ، 3فكيف ببيت من الشعر ال ي عرف إسناده ، وقد طعن فيه أئاة اللغة. الحتا  إىل صحته 
 «:زاد املسري»يف رمحه اهلل وقال ابن اجلوزي 

، مذا قال ابن فارس اللغوي ، ولو صحا فال ح جة فيهاا ملا بي ـنا من  3والبيتان ال ي عرف قائلهاا
 1اة.جسِّ ا  ـ، وتشبيه الاستيالء من مل يكن مستوليا ، نعوذ باهلل من تعطيل املالحدة 

األخطل ، شاعر نصراين مشهور يقال له سب بعضهم هذا البيت إىل ن   قال مقيده عفا اهلل عنه: قد
 لسببني:وهذا ال حجة فيه هجرية ،  90سنة  تويف

 : رمحه اهللالشافعي ابن مثري احلافظ  هقال: ما األولالسبب 

                                                           
 (.5/346« )جماوع الفتاوى» 3
 يشري إىل البيت املتقدم ، وإىل بيت آخر وهو:  3

 على عرش امللوك بغري زور مها استويا بفضلهاا مجيعا 
 . 54تفسري سورة األعراف ، اآلية:  1



 المبحث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنها

 زجر العقالء عن تأويل االستواء باالستيالء

 131 

أنشد بشر بن  الذي ، وأبعد مثواه ، وهو مان األخطل من نصارى العرب املتنصرة ، قبحه اهلل
 مروان قصيدته اليت يقول فيها:

 هراقمن غري سيف ودم مِ  على العراق  قد استوى بشرٌ 

وهذا البيت تستدل به اجلهاية على أن االستواء على العرش مبعىن االستيالء ، وهذا من حتريف 
ل على ذلك ، وال أراد اهلل عز وجل الكلم عن مواضعه ، وليس يف بيت هذا النصراين حجة وال دلي

فإنه إنما يقال استوى استيالءه عليه ، تعاىل اهلل عن قول اجلهاية علوا مبريا ،  عرشهباستوائه على 
على  شرٍ يء عاصيا عليه قبل استيالئه عليه ، كاستيالء بِ ـــــعلى الشيء إذا كان ذلك الش

العراق ، واستيالء الملك على المدينة بعد عصيانها عليه ، وعرش الرب لم يكن ممتنعا عليه 
، وال جتد أضعف من حجج  حتى يقال استوى عليه أو معنى االستواء االستيالء 1ف سا واحدانـ  

واهلل اجلهاية حىت أّداهم اإلفالس من الـح جج إىل بيت هذا النصراين املقبوح ، وليس فيه حجة ، 
 3أعلم.

 «:الميته»وقال ابن تياية يف 
 وإذا استدل يقول: قال األخطل  قـ بحا ملن نبذ الكتاب وراءه

 «:نونيته»وقال ابن القيم يف 
 فياا يقال األخطل النصراين  ودليلهم يف ذاك بيت قاله

قاله  -على فرض صحة نسبته إليه  –أفال ميكن أن يكون قائل هذا البيت الثاني: يقال:  السبب
بعد تغري اللسان؟ ألن مل قول يستدل به على اللغة العربية بعد تغري اللغة العربية فإنه ليس بدليل ، 

                                                           
 أي وال برهة واحدة ، ألن النفس يقدر ببهة. 3
 دمشق. –( ، وفيات سنة عشر ومائة من اهلجرة النبوية ، الناشر: دار ابن مثري 300-30/99) «البداية والنهاية» 3
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ألن العربية بدأت تتغري حني اتسعت الفتوح ، ودخل العجم مع العرب ، فاختلف اللسان ، وهذا 
 3فيه احتاال أنه بعد تغري اللسان.

 ذا البيت تحرف ، وإمنا هو هكذا:ما قاله ابن القيم: إن ه: الوجه الثاني
 هراقمن غري سيف وال دم مِ   بشٌر قد استوىل على العراق

هذا لو مان معروفا من قائل معروف ، فكيف وهو غري معروف يف شيء من دواوين العرب 
 3وأشعارهم اليت يرجع إليها.

عن طريق املغالبة ؛ ومل ينازع إذا نظرنا إىل الناحية التارخيية فإن بشرا مل يأخذ العراق : الثالثالوجه 
عليها ، بل مان واليا عليها من قبل أخيه سلياان بن عبد  مل يستولفإنه  ومن مث  يف ملكها أصال ، 

فـسر ي  أن امللك ، ففي البيت خطأ تارخيي وخطأ لفظي ، فال يصح االحتجا  به حبال ، فضال عن 
 .جل وعال به مالم الرمحـٰن

فسر االستواء الوارد يف البيت بالعلو ، فينقلب االستدالل عليهم ، وبيان ميكن أن ي: الرابعالوجه 
املعنوي ي ومعنوي ، فأما احلسي فاثل العلو على ظهر البيت ، وأما سِّ ذلك أن العلو نوعان ؛ حِ 

ار  إن فرعون عال يف األرضفيعين الغلبة والسيطرة ، ومنه قوله تعاىل  ، وقوله تعاىل ﴿تِْلك  الد 
ا لِل ِذين  ة اآلخر   .ف س اًدا و اْلع اِقب ة  لِْلا ت ِقني ﴾ وال األرضي رِيد ون  ع ل وًّا يف  الجن ْع ل ه 

 العراق أي صارت له الغلبة واحلكم والسيطرة.  علىعال بشرٌ فسر البيت بأن وعلى هذا ي  
على  بشرٌ ب ـــــــبتغل تفسري البيت فإذا تقرر أن تفسري العلو بالغلبة سائغ يف اللغة العربية ؛ صح  

 1ه عليه استواء معنويا ، وليس استواء حسيا.العراق ، واستوائ
                                                           

 ( البن عثياني ، بتصرف.3/121« )شرح العقيدة الواسطية»انظر  3
 . 159ص ، « خمتصر الصواعق»انظر  3
 ( البن عثياني.129-3/121« )شرح العقيدة الواسطية»انظر  1
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أن أشعار العرب الثابتة عنهم ت فيد أن معىن االستواء عندهم هو العلو واالتفاع ؛ : الخامسالوجه 
 ال االستيالء ، قال الشاعر:

 
 توىفاسق النجم الياانـي وقد حل    قفرة 3فأوردهتم ماًء بفيفاء

 3وهذا ال جيوز أن يتأول فيه أحد فيقول: إن معناه استوىل ، ألن النجم ال يستويل!
قال بعضهم: إن االستواء املقصود يف البيت هو االستواء على سرير اإلمارة حبذف املضاف ، تنبيه: 

وإن مان ال خيالف  -وأن هذا أوىل من تفسري الكالم بغري لغة العرب ، ولكن هذا القول ضعيف 
ألنه ال يعرف يف اللغة العربية البتة أن يقال ملن استوىل على بلدة: إنه استوى  -مذهب أهل احلق 

 1عليها ، وهذه دواوين الشعراء وأشعارهم موجودة.
واسأل القرية اليت منا فيها والعيـر اليت قلت: وحذف املضاف سائغ يف اللغة العربية مقوله تعاىل 

 القرية وأصحاب العيـر. ، أي: اسأل أهل أقبلنا فيها
)قد شبهوا  هبذا االستشهادألهنم ،  البيت فيه تشبيه هلل ببشر  ذا أن استشهادهم هب الوجه السادس:

بصفات  تشبيه   استيالء اهلل على عرشه الذي زعاوه باستيالء بشر بن مروان على العراق ، فأيه 
 .4املخلوقني أمب من هذا؟!(

                                                           
 «النهاية»ها فيايف ، والقفر هي األرض اليت ال ماء فيها. فيفاء أي بر واسعة ، مجع 3
 - 2/313( ، متاب القرآن ، باب ما جاء يف الدعاء ، وهو يف )6/336« )التاهيد»أشار هلذا ابن عبد الب رمحه اهلل يف متابه  3

 ( من ط املغربية.313
 . 163 – 160ص « خمتصر الصواعق»بتصرف واختصار من  1
 «.منهج ودراسات آليات الصفات»رمحه اهلل يف خامتة متابه  قاله الشنقيطي 4
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ادهم من أصله ، ألهنم ما أو لوا االستواء باالستيالء إال ليِفرهوا من أقول: وهذا الوجه ينِسف استشه
 .ومكروا ومكر اهلل واهلل خري املامرينالتشبيه ، فوقعوا فيه من حيث ال يدرون ، 

 شبهة والجواب عنها
قال بعضهم: إن االستواء منتف عن اهلل تعالى ، ألننا لو أثبتنا االستواء للزم من هذا أن اهلل 

 تاج إلى العرش ، وهذا باطل.مح
 ه  ـله ـقِ ــهكذا قالوا ، واجلواب عن هذه الشبهة العرجاء: أنه ليس بالزم من استواء اهلل على العرش أن ي  

وحياله ، ألن االحتيا  نقص بالنسبة إىل اهلل عز وجل ، وليس بالزم من االستواء احلقيقي ، ألننا 
وحيال وحياله ، فالعرش تحاول ، يـ ـِقـلهـه  العرش  أن استوى على العرشلسنا نقول إن معىن 

حتاله اآلن ، لكنه ليس حامال هلل عز وجل ألن اهلل واملالئكة ،  عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية
 3سبحانه وتعاىل ليس تحتاجا إليه ، وال مفتقرا إليه.

 العرش ، ماا قال تعاىل ألن اهلل مستغن عن العرش وغري اهلل تحتا  إليهيف إثبات العرش أن  فليس
إن اهلل لغنـي عن العامليـن  ومل ما سوى اهلل عامل ، والعرش من العامل ، فاهلل خلق العرش ،

واستوى عليه ال حلاجته له محال املخلوقيـن ، وإمنا حلكاة غيبية ومشيئة إلـٰهية اقتضت ذلك ، اهلل 
لون ، قال اإلمام الطحاوي احلنفي رمحه اهلل يسأسأل عاا يفعل وهم سبحانه وتعاىل أعلم هبا ، ال ي  

 «: العقيدة الطحاوية»يف 
 (.ه  )وهو مستغن عن العرش وما دونه ، تحيط بكل شيء وفوقه ، وقد أعجز عن اإلحاطة خلق  

 :رمحهاا اهلل شارحاً قول الطحاوي« شرح الطحاوية»قال ابن أيب العز يف 

                                                           
 ( ، بتصرف يسري.3/110« )شرح العقيدة الواسطية»قاله ابن عثياني رمحه اهلل يف  3
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قال تعاىل ﴿إن اهلل لغين عن العاملني﴾ ، وقال تعاىل أما قوله )وهو مستغن عن العرش وما دونه( ؛ ف
هذا الكالم هنا ألنه ملا ذمر العرش  3اه اهللـ﴿واهلل هو الغين احلايد﴾ ، وإمنا قال الشيخ رح

والكرسي ؛ ذمر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ، ليبني أن خلقه العرش 
 .3يف ذلك حكاة اقتضته الستوائه عليه ، ليس حلاجته إليه ، بل له

ومون العايل فوق السافل ال يلزم أن يكون السافل حاويًا للعايل ، تحيطًا به ، حاماًل له ، وال أن 
 ...يكون األعلى مفتقراً إليه ، فانظر إىل السااء ميف هي فوق األرض وليست مفتقرة إليها 

عرش ، وفقر العرش إليه ، وإحاطته فهو فوق العرش ، مع محله بقدرته للعرش ومحلته ، وغناه عن ال
 بالعرش ، وعدم إحاطة العرش به ، وحصره للعرش ، وعدم حصر العرش له. انتهى.

وقال ابن تياية رمحه اهلل: وهو سبحانه فوق مساواته ، على عرشه ، بائن من خلقه ، ليس يف 
ن العرش وعن سائر خملوقاته شيء من ذاته ، وال يف ذاته شيء من خملوقاته ، وهو سبحانه غين ع

 املخلوقات ، ال يفتقر إىل شيء من خملوقاته ، بل هو احلامل بقدرته العرش ومحلة العرش.
وقد جعل تعاىل العامل طبقات ، ومل جيعل أعاله مفتقرا إىل أسفله ، فالسااء ال تفتقر إىل اهلواء ، 

ا بينهاا الذي وصف نفسه واهلواء ال يفتقر إىل األرض ، فالعلي األعلى رب السااوات واألرض وم
وما قدروا اهلل حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسااوات مطويات بياينه بقوله تعاىل 

حبال  أو غري ، أجل وأعظم وأغىن وأعلى من أن يفتقر إىل شيء  سبحانه وتعاىل عاا يشرمون
مفوا أحد ، الذي مل ما سواه محل  ، بل هو األحد الصاد الذي مل يلد ومل يولد ، ومل يكن له  

 1مفتقر إليه ، وهو مستغن عن مل ما سواه.

                                                           
 يعين أبا جعفر الطحاوي. 3
 (.3/411« )بيان تلبيس اجلهاية»وهي التاجد واالستكبار واالستعظام ، وانظر  3
 . 101، ص « لوسيلةقاعدة جليلة يف التوسل وا» 1
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 وقال أيضا:
فيظن أن اهلل سبحانه على عرشه مامللك  الظان أن صفات الرب مصفات خلقه ؛ ومذلك إذا ظن

املخلوق على سريره ؛ فهذا متثيل وضالل ، وذلك أن امللك مفتقر إىل سريره ولو زال سريره سقط ، 
عن العرش وعن مل شيء ، والعرش ومل ما سواه فقري إىل اهلل ، وهو حامل العرش ومحلة  واهلل غين

العرش ، وعلوه عليه ال يوجب افتقاره إليه ، فإن اهلل قد جعل املخلوقات عاليا وسافال ، وجعل 
العايل غين عن السافل ، ماا جعل اهلواء فوق األرض وليس هو مفتقرا إليها ، وجعل السااوات 

اهلواء وليست تحتاجة إليه ، فالعلي األعلى رب السااوات واألرض وما بينهاا أوىل أن يكون فوق 
سبحانه وتعاىل عاا يقول الظاملون علوا  ، غنيا عن العرش وسائر املخلوقات ، وإن مان عاليا عليها 

 مبريا.
ثل علو الرب وجب التصديق به م واألصل يف هذا الباب أن مل ما ثبت يف متاب اهلل وسنة نبيه 

 3واستوائه على عرشه وحنو ذلك.
وقال أيضا: وهو سبحانه حامل بقدرته للعرش وحلالة العرش ، وهم إمنا أطاقوا محل العرش بقوتـه 

 3تعاىل ، واهلل إذا جعل يف خملوق قوة ؛ أطاق املخلوق محل ما شاء أن حياله.
 قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن رمحه اهلل:و 

إىل  -تعاىل وتقدس  -ليس يف إثبات ااِلستواء على العرش ما يوجب احلاجة إليه ، أو فقر الرب 
شيء من خلقه ، فإنه سبحانه هو الغين بذاته عاا سواه ، وغناه من لوازم ذاته ، واملخلوقات 

يام هلا إال فقرية تحتاجة إليه تعاىل يف إجيادها ويف قيامها ، ألنه ال ق –العرش فاا دونه  –بأسرها 

                                                           
 . 33ص ، « اجلواب الفاصل بتاييز احلق من الباطل» 3
 ( ، باختصار.2/30« )درء تعارض العقل والنقل» 3



 المبحث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنها

 زجر العقالء عن تأويل االستواء باالستيالء

 134 

ومن آياته أن تقوم السااء واألرض بأمرهبأمره ، قال تعاىل 
، والسااء اسم ملا عال وارتفع ،  3

ِءأمنتم من يف السااءفهو اسم جنس يقع على العرش ، قال تعاىل 
اآلية ، وحبوله وقوته محل  3

ميسك السااوات واألرض أن تزوالالعرش ، ومحل محلة العرش ، وهو الذي 
اآلية ، ومجيع  1

 املخلوقات مشرتمون يف الفقر واحلاجة إىل بارئهم وفاطرهم.
املستلزم  -وقد قرر سبحانه ماال غناه وفقر عباده إليه يف مواضع من متابه ، واستدل بكاال غناه 

ىل يف الرد على النصارى ، وإبطال ما قالوه من اإلفك العظيم والشرك الوخيم ، قال تعا - هِ تِ ـــي  ألح دِ 
قالوا اختذ اهلل ولدًا سبحانه هو الغين

اآلية ، وماال غناه يستلزم نفي الصاحبة والولد ، ونفي  4
 احلاجة إىل مجيع املخلوقات.

تحتا  إىل العرش أو غريه ، وإمنا يتوهم  5ظن أحد يعرف ربه أو شيئاً من عظاته وغناه وجمده أنهوال ي  
و من مل يعرف شيئًا من آثار النبوة والرسالة ، أو من هذا من هو يف غاية اجلهالة والضاللة ، أ

يف مالم اجلهاية وأشباههم ، حىت اجتالته الشياطني ، فلم يبق  هِ رِ ظ  ن ـ فسدت فطرته وم سخ عقله ، بِ 
من فهم ، بل استواؤه على عرشه صفة ماال وعز وسلطان ، وهو  من علم ، وال نصيبٌ  6معه أثارةٌ 

 معناه: الذي ليس فوقه شيء.من معىن امسه )الظاهر( ، و 
ملها ثابتة هلل ، وهي صفات ماال تدل على   -علو الذات وعلو القدر وعلو السلطان  -والعلو 

 ِغناه ، وعلى فقر املخلوقات إليه.
                                                           

 .35الروم:  3
 .36امللك:  3
 .43فاطر:  1
 . 61يونس:  4
 أي اهلل تعاىل. 5
 أي بقية. 6



 المبحث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنها

 زجر العقالء عن تأويل االستواء باالستيالء

 135 

وإذا وترك جمالستهم ، قال تعاىل  والذي ينبغي ألمثالنا ترك اخلوض مع هؤالء املبتدعة الضهالل
اتنا فأعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريهرأيت الذين خيوضون يف آي

3. 
حجاهبم ،  وغ ـل ظ   وأمثر املعطلة يزعاون أن تعطيلهم تنزيه للرب عاا ال يليق به ، فساء ظنهم ،

تبارك وتعاىل  الربه  ه  سلف األمة ؛ مما ي نز   ه  ا  هِ والسنة ، على ما ف   حىت تومهوا أن إثبات ما يف الكتاب
 3عنه.

 :4«فتاواه»رمحه اهلل يف  1الرزاق عفيفي وقال الشيخ عبد
وجيب أن ي علم أن أن استواء اهلل على العرش ليس حلاجته إليه ، وال لكون العرش حامال له ، فإن »

ااسكها تحتاجة إىل ـحيطة هبا ، ومل يلزم أن تكون السااء يف قيامها وتـالسااء فوق األرض وم
هلل مستو  على عرشه وهو مستغن  عنه وعاا فيه من األرض ، وال أن تكون األرض حاملة هلا ، فا

 اهـ....« الكائنات ، وهو فوق عبادة حقيقة 
اهلل جملرد عدم إدراك العقل هلا ، فإن هذا من التكذيب  صفاتفاحلاصل أنه ال جيوز االعرتاض على 

اه وملا يأهتم بل مذبوا مبا مل حييطوا بعل، وهو فعل أهل الشرك قال تعاىل  خلب اهلل وخب نبيه 
 .تأويله مذلك مذب الذين من قبلهم حىت أتاهم بأسنا

                                                           
 . 61األنعام:  3
 (.394 – 1/393« )الدرر السنية» 3
ولذا ع ـنيِّ عضوا يف هيئة مبار العلااء واللجنة الدائاة النويب املالكي ، مان بارعا يف مجيع العلوم ، رزاق بن عفيفي هو الشيخ عبد ال 1

صار بعضهم يف مصاف تتلاذ على يده جم غفري من طلبة العلم ، . باملالكة العربية السعودية لإلفتاء ، ونائبا للافيت العام
مجع بعض طلبة ن أمثر علاه ، وقد وِّ وهناك د  تاوى الصادرة من جلنة اإلفتاء وهيئة مبار العلااء ، وقع بيده على ألوف الف .العلااء

ونشرته دار ،  «فتاوى ورسائل مساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رمحه اهلل تعاىل»العلم بعض فتاواه ورسائله يف جماوع ومسوه بـــ 
انظر ترمجته يف  .قضى شطرها يف مصر وشطرها يف السعودية نني وتسعني عاماعن اث 3435تويف رمحه اهلل عام الفضيلة بالرياض. 
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 شبهة والجواب عنها
أي ادعاء معرفة ميفية صفة استواء الرب عز  ،فإن قيل: إن إثبات معىن االستواء يلزم منه التكيـيف 

 !ينته: إن استواء اهلل ماستواء الرجل على دابته والرامب على سفوعليِه فلقائل  أن يقول،  وجل
فإن اجلهل بكيفية الصفة ال يلزم منه انعدام الصفة ، ولو مان األمر  فاجلواب: أن هذا ليس بالزم ، 

 النعدم شيءٌ مذلك لبطلت مجيع صفات الرب عز وجل ، ألن مجيع صفات اهلل غيبية ، ومذلك 
بني هبذا أن فتومل هذا باطل ، من صفات املخلوقني ، مالروح مثال ، فإن البشر ال يدرون منهها ، 

 عدم العلم بكيفية االستواء ال يلزم منه عدم االستواء ، واهلل أعلم.
فإن قال: إنه ال يكون مستويا على مكان إال مقرونا بالتكييف ؛ قيل:  قال ابن عبد الب رمحه اهلل:

وقد  ...، وليس رفع التكييف يوجب رفع االستواء  3قد يكون االستواء واجبا والتكييف مرتفع
نا بكيفية األرواح لنا وأدرمنا حبواسنا أن لنا أرواحا يف أبداننا ، وال نعلم ميفية ذلك ، وليس جهل  عقِ 

يوجب أن ليس لنا أرواح ، ومذلك ليس جهلنا بكيفية استوائه على عرشه يوجب أنه ليس على 
 3عرشه.

 فائدة
غري أهل السنة فال يثبتون اإلقرار باستواء اهلل على عرشه حقيقة ال يقول هبا إال س نِّـي ، وأما 

 1االستواء ، بل يؤولونه عن ظاهره ، فصار إثبات هذه الصفة مالفاصل بني أهل السنة وغريهم.

                                                           
 أي غري واجب. 3
( 2/312( ، متاب القرآن ، باب ما جاء يف الدعاء ، وهو يف )310 - 6/339« )التاهيد»باختصار مما قاله ابن عبد الب يف  3

 من ط املغربية.
 (.3/496« )الآللئ البهية يف شرح العقيدة الواسطية»ن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اهلل يف متابه قاله الشيخ صاحل ب 1
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 بطالن تفسير استواء اهلل بصعود أمره

 723 

 والجواب عنهاأخرى شبهة 

 أن معىن االستواء إىل السماء هو صعود األمر فقال:رضي اهلل عنهما روى البيهقي عن ابن عباس 
أخربنا أبو عبد الرمحـٰن حممد بن عبد الرمحـٰن بن حممد بن حمبور ، أنا احلسني بن حممد بن مروان ، 

؛  مث استوى إىل السماءيف قوله  عن الكليب ، عن أيب صاحل ، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما
 ، يعين خلق سبع مساوات. فسواهنيعين صعد أمره إىل السماء ، 

أن هذا األثر إسناده ضعيف جدا عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ؛ فإن  عن هذه الشبهة اجلوابو 
والكليب هو حممد بن السائب ؛ كذاب أيضا ، وأبو  ي الصغري ؛ كذاب ،د  ـحممد بن مروان هو الس  

، وهذا اإلسناد معروف عندهم « امليزان»صاحل هو موىل أم هاىنء ؛ مرتوك وقد ُكذ ب كما يف 
 1«.تدريب الراوي»بسلسلة الكِذب كما يف 

هذا  يف أولوأئمة اللغة العربية  أقول: وقد تقدم بيان معىن االستواء عند السلف رضوان اهلل عليهم
 .بصفة االستواء املتعلقةشبهات الالفصل يف الرد على 

 

                                                           
 (.2/711للبيهقي )« األمساء والصفات»نقال من حاشية عبد اهلل احلاشدي على  1
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 عنها شبهة والجواب
روى البيهقي رمحه اهلل عن حممد بن مروان عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 

؛ يقول: استوى عنده اخلالئق ، القريب والبعيد ، وصاروا عنده  مث استوى على العرشيف قوله 
 سواء.

منكرة ، وفيه أيضا ركاكة ، ومثله ال ما قاله البيهقي عقبه: فهذه الرواية عن هذه الشبهة اجلواب و 
يليق بقول ابن عباس رضي اهلل عنهما ، إذا كان االستواء مبعىن استواء اخلالئق عنده ، فإيش املعىن 

 ؟ على العرشيف قوله 
مث قال: وأبو صاحل هذا والكليب وحممد بن مروان كلهم مرتوك عند أهل العلم باحلديث ، ال حيتجون 

 1لكثرة املناكري فيها ، وظهور الكذب منهم يف رواياهتم. بشيء من رواياهتم
جوز أن يكون مثل هذه األقاويل صحيحة عن ابن عباس رضي اهلل ـمه اهلل: وكيف يـمث قال رح

 2مث ال يرويها وال يعرفها أحد من أصحابه الثقات األثبات ، مع شدة احلاجة إىل معرفتها؟ ،عنهما 
اهلل  مع إمياننا باستواء اخلالئق عندبن عباس رضي اهلل عنهما قلت: ننكر هذا القول املنسوب ال

، أما استواؤه تعاىل اخلاص به فهو استواؤه  يف إحاطته هبم اإلحاطة السمعية والبصرية والعلمية تعاىل
اوز القرآن  .على عرشه ، كما وصف بذلك نفسه ، ال ُنج

                                                           
 ( ، باختصار.818 – 2/812للبيهقي )« األمساء والصفات» 1
 (.2/818للبيهقي )« األمساء والصفات» 2
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 تنبيه إلى أن الكالم في االستواء ليس بدعة

 923 

 إلى أن الكالم في االستواء ليس بدعة تـنبيه

  1الكالم يف االستواء ليس بدعة ، فقد تكلم فيه الصحابة والتابعون ، وإمنا البدعة الكالم يف كيفيته.
له أن بيـ ن رمحه اهلل ، مث  ظـــكيفية استواء اهلل ؛ تغي  وهلذا ملا جاء رجل إىل اإلمام مالك فسأله عن  

عرفة كيفية االستواء ، ال طل  معىن ملأنكر عليه طلبه وإمنا ، وم عند العرب معلمعىن االستواء 
 االستواء.

                                                           
 (.5/195« )جمموع الفتاوى»قاله ابن تيمية كما يف  1
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 خاتمة
وختاما لفصل الشبهات الواردة يف مسألة استواء اهلل على عرشه ، فهذه نتائج املناقشات العلمية 

 لتلك الشبهات:
 رمحه اهلل: الشنقيطياإلمام حممد األمني بن حممد املختار  هما قال .1

مل مبا باالستواء صادر عن خبري باهلل وبصفاته ، عا اهللوقد أشار تعاىل يف سورة الفرقان أن وصف 
الذي خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام يليق به ومبا ال يليق ، وذلك يف قوله تعاىل 
 .مث استوى على العرش الرمحـٰن فاسأل به خبريا

تعلم أن من وَصف  مث استوى على العرش الرمحـٰنبعد قوله  فاسأل به خبريافتأمل قوله 
خبري بالرمحـٰن بصفاته ، ال خيفى عليه الالئق من الصفات وغري مـٰن باالستواء على العرش ـالرح

الالئق ، فالذي نبأنا بأنه استوى على عرشه هو العليم اخلبري الذي هو الرمحـٰن ، وقد قال تعاىل 
وال ينبئك مثل خبري. 

 هو غري وبذلك تعلم أن من يدعي أن االستواء يستلزم التشبيه وأنه غري الئق ؛ غري خبري ، نعم واهلل
 1خبري.
 باستواء اهلل على عرشه هو علوه عليه. املقصودأن  .2
أن إخراج صفة االستواء أو غريها من الصفات عن حقيقتها املعلومة إمنا هو إنكار لتلك  .3

 املوصوف ، ويف هذا من اخلطورة على دين قائل ذلك ما فيه. ص  ق  ــنَ ــالصفة أصال ، ومن مث تَ 
أو حصر نصوص العلو بالعلو املعنوي ال الذايت يعد من حتريف  أن تفسري استوى باستوىل ،  .4

كالم اهلل عن مواضعه ، والعدول مبعاين كالم اهلل عن وجهتها احلقيقية إىل وجهة أخرى ليست هي 

                                                           
 ( ، تفسري سورة حممد.033-7/444« )أضواء البيان» 1
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املقصودة ، وهذا حرام بذاته ، وحمرم من جهة أن فيه مشاهبة لليهود ، الذين حيرفون الكلم عن 
 مواضعه.

 «:الكافية الشافية يف اعتقاد الفرقة الناجية»قال ابن القيم رمحه اهلل يف نونـيته املسماة 

 هلــــــــــــــــــــــــوان نـــــــــــــــــــــــــطة  ح   :فــــــــــــــــــــــــأبوا وقــــــــــــــــــــــــالوا
 

ـــــــــــــ ـــــــــــــواأ م  ـــــــــــــأن يقول  حطـــــــــــــة   :ر اليهـــــــــــــود ب
 

 فـــــــــــــــــــــــــــــأ  و اد احلـــــــــــــــــــــــــــــرف للنقصــــــــــــــــــــــــــــــان
 

 اســــــــــتوى :وكــــــــــذلك اههمــــــــــي قيــــــــــل لــــــــــه
 

ــــــــــــــــــــ وعقــــــــــــــــــــال   لغــــــــــــــــــــة    اني  مــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــا س 
 

ـــــــال  هل ـــــــهاســـــــتوى اســـــــتوىل وذا مـــــــن ج :ق
 

َــــــــــــــ  خرج عــــــــــــــن القــــــــــــــر نـباســــــــــــــتوىل فــــــــــــــال ت
 

ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــل التأوي  عشـــــــــــــــــرون وجهـــــــــــــــــا ت بط 
 

 تصـــــــــــــــــــــــــنيف حـــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــــــــامل ربـــــــــــــــــــــــــاين
 

 هـــــــــــــو عنـــــــــــــدنا قـــــــــــــد أ فـــــــــــــر دت مبصـــــــــــــنف  
 

 قـــــــــــــــــد أَبطلـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــذا  ســـــــــــــــــن بيـــــــــــــــــان
 

 ولقـــــــــــــــــــــد ذكرنـــــــــــــــــــــا أربعـــــــــــــــــــــني  ريقـــــــــــــــــــــة
 

ـــــــــــــــــــــــــــــان  ال ختتفـــــــــــــــــــــــــــــي إال علـــــــــــــــــــــــــــــى العمي
 

 إن ت ــــــــر د حتقيقهــــــــا« الصــــــــواعق»هــــــــي يف 
 

 زائددددددددددددددددددددددددتا يف وحـــــــــــــــــــــــي ر  العـــــــــــــــــــــــرش 
 

ــــــــــــــون     ــــــــــــــا 2جهمــــــــــــــي والم   1اليهــــــــــــــود   ن
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أن تفسري االستواء باالستيالء ليس إال وصف هلل بغري ما وصف به نفسه ، ووصفه به رسوله  .0
   وهذا من سوء األد  مع اهلل ، ومن القول على اهلل بغري علم ، والقول على اهلل بغري علم من ،

منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر كبائر الذنو  قال تعاىل 
وأن تشركوا باهلل ما مل ينـزل به سلطانا وأن تقولوا على اهلل ما ال تعلمون

1. 
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 والجواب عنها شبهة

، واليت تقو٢تا فرقة  (ُب كل مكاف ل  ػػإف ا ٭تُ )ومن ا١تقوالت اليت تناُب عقيدة العلو ؛ مقولة 
ألهنم يقولوف بػُحُلوؿ ا ُب  ، « وليةلُ ػػاٟتُ »بػ وُيسمَّى من يقوؿ ذلك من الطوائف أيضا ، « اٞتهمية»

 وجها: عشرينوىذه ا١تقولة باطلة من كل مكاف ، 
مات عند أىل السنة واٞتماعة أف أٝتاء ا وصفاتو توقيفية ، أي متوقف سلَّ مُ ػأنو من ال: ألولا

ثبوهتا على الدليل الشرعي من الكتاب والسنة الصحيحة ، وال ٣تاؿ للعقل أف ٮتوض فيها إثباتا أو 
 بغَت ما نفيا ، ألف صفات ا من الغيب ، الذي ال يُعلم إال من طريق الوحيُت ، فمن وصف ا

وصف بو نفسو أو وصفو بو رسولو فقد ادعى الغيب ، ووصُفو باطل ، فإذا تقرر ىذا فوصف ا 
بأنو ُب كل مكاف باطل ، ألنو ليس لو مستند من الكتاب والسنة ، بل الكتاب والسنة وإٚتاع 

لو ُب السماء العاتصاؼ ا تعاذل بالصحابة والتابعُت وتابعيهم كلها تدؿ على نقيض ذلك ، وىو 
 فوؽ العرش ، سبحانو وتعاذل.

فليس عليو دليل يػنص عليو  ٕرٛتو ا: وأما قرب ذاتو منهم ٔقاؿ الشيخ ٛتود بن عبد ا التو٬تري
ال من القرآف وال من السنة ، وما لػيس عليو دليل يػنص عليو فليس عليو تعويل ، فيجب إثبات ما 

وترك ما سوى ذلك من أقوال الناس وإن  اره كما جاء ، وإمر  جاء عن ا تعاذل وعن رسولو 
اتبعوا ما أنـزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من كانوا من األكابر المرموقيـن ، قال اهلل تعالى 

فآمنوا با ورسولو النيب األمي الذي يؤمن با ، وقاؿ تعاذل  دونو أولياء قليال ما تذكرون
                                                             

لرياض ، من علماء القرف الرابع عشر ا٢تجري ، لو باع طويلة ُب العقيدة ىو الشيخ العالمة ٛتود بن عبد ا التو٬تري ، نزيل ا ٔ
مو ا عاـ ػػػػػػشكور ومشهور ُب الرد على من زاغ عن اٟتق وشغب على السنة وأىلها ، توُب رحػػوالفقو ، كما أف لو جهد م

 .ىػ ٖٔٗٔ
 أي: من الناس. ٕ
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، والكالـ ُب الصفات بابو التوقيف ، وال دخل لالجتهاد ُب  هتدوفػت ماتو واتبعوه لعلكمػػػػػوكل
وإذا علم ىذا فليعلم أيضا أن من أثبت هلل صفة لم ترد في القرآن وال في السنة فقولو ذلك ، 

 ٔ.مردوٌد عليو كائنا من كان
واليت وجل ،  يلـز منو رد نصوص القرآف والسنة ا١تثبتة لعلو الرب عز (إف ا ُب كل مكاف) :فقوؿ

تقدـ ذكر ٚتلة كثَتة منها ُب أوؿ ىذا الكتاب ، وكذلك رد إٚتاع السلف الصاحل ومن تبعهم على 
 .وىذا مناؼ لدين اإلسالـعلو ا تعاذل ، 

 يعلم ىذه ا١تقولة؟ ىل كاف النيب  :١تن قاؿ: )إف ا ُب كل مكاف( يقاؿ: الثانيالوجو 
 ؿ لو: فكيف علمتها أنت؟ ءأُنزؿ عليك الوحي؟ أـ ماذا؟فإف قاؿ إنو دل يكن يعلمها ؛ فيقا

 وإف قاؿ إنو كاف يعلمها ؛ فيقاؿ لو: ىل بػيَّػنها للناس أـ َكتمها؟
اليـو ب قوؿ ا ، وكَذب على ا ورسولو ، وكذَّ  فإف قاؿ إنو كتمها فقد طعن ُب النيب 

 .أكملت لكم دينكم
ن قا٢تا؟ فهذه كتب اٟتديث النبوي بُت أيدينا ، أين اٟتديث وإف قاؿ إنو دل يكتمها ؛ فيقاؿ لو: أي

 قاؿ إف ا ُب كل مكاف؟ الصحيح الذي فيو أف النيب 
تبُت لو بطالف مقالتو ، ويرِجع إف شاء ا إذل ما دؿ عليو الكتاب والسنة من أف ا فعندئذ سي

 فوؽ عرشو ، فوؽ السماء السابعة ، بائن من خلقو.
إٚتاع علماء األمة على بطالهنا ،  (إف ا ُب كل مكاف) :ومن وجوه بطالف مقولة: الثالثالوجو 

أخرب أف أمتو ال ٕتتمع على ضاللة ، و٦تن نُقل عنهم  وإٚتاع ا١تسلمُت حجة شرعية ، ألف النيب 

                                                             
 ار.، باختص ٔ٘ٔ، ص « إثبات علو ا ومبايػنتو ٠تلقو» ٔ
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،  ٗ، وسالـ بن أيب مطيع ٖ، وأبو حنػيفة ٕ، وأيوب السختيانػي ٔإبراىيم النخعيإنكار ىذه ا١تقولة 
وعبد ا بن ،  ٛ، وجرير الضيب ٚوعباد بن العواـ،  ٙوعبد ا بن ا١تبارؾ،  ٘وٛتاد بن زيد البصري

 وسعيد بن عامر،  ٔٔ، ووىب بن جرير ٓٔوعلي بن عاصم ٤تدث واسط،  ٜأيب جعفر الرازي
  

                                                             
ىو اإلماـ اٟتافظ ، فقيو العراؽ ، أبو عمراف ، إبراىيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماين ٍب الكوُب ، لو رواية ُب اٟتديث ، مات  ٔ

، ٖتػقيق  ٕ٘ٛٔ – ٕٗٛٔ، وقد نقل ابن القيم إنكاره مقولة: )إف ا بكل مكاف( ُب حاشيتػو على سنن أيب داود ص  ٜٙسنة 
 (.ٕٓ٘/ٗ« )السَت»الرياض(. انظر ترٚتتو ُب  –مرحبا ، )الناشر: مكتبة ا١تعارؼ د. إٝتاعيل بن غازي 

ىو اإلماـ اٟتافظ سيد العلماء ، أبو بكر بن أيب ٘تيمة كيساف الَعنَػزي ، موالىم ، البصري ، روى قريبا من ٙتا٪تائة حديث ، توُب  ٕ
 (.٘ٔ/ٙ« )السَت»، انظر ترٚتتو ُب  ٖٔٔسنة 

 تقدمت ترٚتتو. ٖ
« السَت»، انظر ترٚتتو ُب  ٗٙٔىو اإلماـ الثقة القدوة ، أبو سعيد ا٠تزاعي ، موالىم البصري ، لو رواية ُب اٟتديث ، توُب سنة  ٗ

(ٚ/ٔٙٓ.) 
 (.ٙٗ/ٚ« )السَت»، انظر ترٚتتو ُب  ٜٚٔىو العالمة اٟتافظ الثبت ٤تدث الوقت ، أبو إٝتاعيل األزدي ، توُب سنة ٘
 تقدمت ترٚتتو. ٙ
بد ا بن العواـ بن عمر ، اإلماـ ادث الصدوؽ ، لو رواية للحديث النبوي ، بل حدث عنو أٛتد بن حنبل ، توُب سنة ىو ع ٚ

 (.ٔٔ٘/ٛ« )السَت»بضع وٙتانُت ومائة ، انظر ترٚتتو ُب 
، انظر  ٛٛٔلنبوي ، توُب سنة ىو جرير بن عبد اٟتميد بن يزيد ، اإلماـ اٟتافظ القاضي ، الضٍّػيبٍّ الكوُب ، لو رواية للحديث ا ٛ

 (.ٜ/ٜ« )السَت»ترٚتتو ُب 
« تاريخ اإلسالـ» كما ذكر الذىيب ُب  ٜٓٔ – ٔٛٔتوُب ما بُت سنة روى لو أبو داود ، ووثقو أبو حاًب وأبو زرعة الرازي ،  ٜ

 . ٔٙٔص « العلو»( ، وانظر كالمو ُب إنكار مقولة اٞتهمية ُب ٗٚٛ/ٗ)
،  ٕٔٓ، اإلماـ العادل ، شيخ ادثُت ، مسند العراؽ ، أبو اٟتسن القرشي التيمي ، توُب سنة ىو علي بن عاصم بن صهيب  ٓٔ

 (.ٜٕٗ/ٜ« )السَت»، انظر ترٚتتو ُب  ٚ٘ٔص « العلو»وكالمو ُب إنكار مقولة اٞتهمية مثبت ُب 
 ٕٙٓاية للحديث النبوي ، مات سنة ىو اإلماـ اٟتافظ الصدوؽ ، وىب بن جرير بن حاـز ، أبو العباس األزدي البصري ، لو رو  ٔٔ

 (.ٕٗٗ/ٜ« )السَت»، انظر ترٚتتو ُب  ٖٛللذىيب ، ص « العرش»، وكالمو ُب إنكار مقولة اٞتهمية مثبت ُب كتاب  ٕٙٓ
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ابنو عاصم ، و  ٖ، وعبد ا بن الزبَت اٟتميدي شيخ البخاري أيضا ٕ، وابن قتيبة الديػنوري ٔالضبعي
، « سَت الفقهاء»ُب كتابو  ٘، و٭تِت بن إبراىيم الطليطلي ا١تالكي ٗعاصم بن علي شيخ البخاري

 -شيخ العربية  - ٛ، ونفطويو« العرش»ُب كتابو  ٚ، وأبو جعفر بن أيب شيبة ٙوأبو معمر القطيعي
لعالمة أبو بكر ، وا «الرد على اٞتهمية»واء أٝتاه وقد ألف كتابا ُب الرد على نفاة العلو واالست -
 بن
  

                                                             
 تقدمت ترٚتتو. ٔ
، وتعلم فيها على يد مشاىَت  بغدادنشأ ُب ىو عبد ا بن مسلم بن قتيبة ، أبو ٤تمد الدينوري ، صاحب التصانيف الكثَتة ،  ٕ

، توُب رٛتو ا ، أحد أصحاب اإلماـ الشافعي  إسحاؽ بن راىويوعلمائها ، فأخذ اٟتديث عن أئمتو ا١تشهودين وُب مقدمتهم 
 (.٘ٙ٘/ٙ« )تاريخ اإلسالـ»، انظر ترٚتتو ُب  ٖٕٔسنة 

 . ٖٛٔ – ٕٛٔص « تأويل ٥تتلف اٟتديث»وكالـ ابن قتيبة ُب إنكار مقولة )إف ا ُب كل مكاف( مثبت ُب كتابو 
، وانظر كالمو ُب إنكار  ٜٕٔ، إماـ ُب اٟتديث ، توُب رٛتو ا سنة « ا١تسند»اإلماـ اٟتافظ الفقيو ، شيخ اٟتـر ، صاحب  ىو ٖ

 (.ٙٔٙ/ٓٔ«)السَت». انظر ترٚتتو ُب  ٕٕٓص « اجتماع اٞتيوش»، و « العلو»مقالة اٞتهمية ُب 
« السَت»، انظر ترٚتتو ُب  ٕٕٔفظا صدوقا ، مات سنة يكفي ُب ترٚتتو أف حّدث عنو البخاري وأبو داود ، وكاف حا ٗ

(ٜ/ٕٕٙ.) 
٭تِت بن إبراىيم ىو العالمة ادث الفقيو ا١تالكي ، العادل باٟتديث ورجالو ، من أىل قرطبة ، وكاف جده موذل لرملة بنت عثماف  ٘

 (.ٖٗٔ/ٛللزركلي ، )« األعالـ»نظر ىجري ، ا ٜٕ٘بن عفاف ، لو مصنفات منها: شرح ا١توطأ ، وفضائل القرآف ، توُب سنة 
« السَت»، انظر ترٚتتو ُب  ٖٕٙىو اإلماـ اٟتافظ الكبَت الثبت ، أبو معمر ، إٝتاعيل بن إبراىيم الػُهذرل ا٢تروي ، توُب سنة  ٙ

(ٔٔ/ٜٙ.) 
 تقدمت ترٚتتو. ٚ
عرفة األزدي الواسطي ، صاحب التصانيف ،   ىو اإلماـ اٟتافظ النحوي العالمة األخباري ، أبو عبد ا ، إبراىيم بن ٤تمد بن ٛ

 (.٘ٚ/٘ٔ« )السَت»، انظر ترٚتتو ُب  ٖٕٖكاف ذا سنة ودين وفتوءة ومروءة ، توُب سنة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%8A%D9%87
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،  ٗ، وشيخ اإلسالـ أبو إٝتاعيل األنصاري ٖاإلماـ البيهقيو ،  ٕ، و٭تِت بن عمار ٔموىب ا١تالكي
، وإٝتاعيل بن ٤تمد « معادل التػنػزيل»ُب تفسَته  ٘، واإلماـ ٤تيي السنة اٟتسُت بن مسعود البغوي

 ٛرٛتهم ا ٚتيعا. وغَتىم،  ٚ، والشيخ عبد القادر اٞتيالين ٙالتيمي األصبهاين

 على إنكار القول بأن اهلل في كل مكان العلماءإجماع في حكاية  فصل

 : حيث قاؿ ابن بطة رٛتو اعلى إنكار القوؿ بأف ا ُب كل مكاف  العلماءإجماع حكى  وقد
أف ا تبارؾ وتعاذل  وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أىل العلم من المؤمنين

، وعلمو ٤تيط ّتميع خلقو ، ال يأىب ذلك وال ينكره  ٜى عرشو ، فوؽ ٝتاواتو ، بائن من خلقوعل
فمرقوا من هم الشياطُت ، ػهم ، واستهػوتػإال من انتحل مذىب اٟتلولية ، وىم قـو زاغت قلوب

، وىو ، وقالوا: إف ا ذاتو ال ٮتلو منو مكاف ، فقالوا: إنو ُب األرض كما ىو ُب السماء  الدين
                                                             

 . ٕٗٙص « العلو»تقدمت ترٚتتو ، وانظر كالمو ُب  ٔ
 تقدمت ترٚتتو. ٕ
 ، باب القوؿ ُب االستواء.« االعتقاد وا٢تداية إذل سبيل الرشاد»انظر كتابو  ٖ
من دل يعتقد أف ا ُب  لعنُ ، فنقل عنو قولو: أَ  ٙٛٔ، ص « اجتماع اٞتيوش»تقدمت ترٚتتو ، وقد نقل كالمو ابن القيم ُب  ٗ

 السماء.
ىو الشيخ اإلماـ العالمة القدوة اٟتافظ شيخ اإلسالـ ٤تيي السنة ، أبو ٤تمد ، اٟتسُت بن مسعود بن ٤تمد البغوي الشافعي  ٘

« معادل التنزيل»، وكالمو ُب إنكار مقولة اٞتهمية مثبت ُب  ٓٔ٘وغَته ، توُب سنة « شرح السنة»انيف كػ ا١تفسر ، صاحب التص
 (.ٜٖٗ/ٜٔ« )السَت». انظر ترٚتتو ُب ٗ٘، األعراؼ:  ٍب استوى على العرشعند تفسَت قولو تعاذل 

 ( وما بعده.ٕٔٔ/ٕ) « بياف اجةاٟتجة ُب»تقدمت ترٚتتو ، وكالمو ُب إنكار مقولة اٞتهمية مثبت ُب كتابو  ٙ
، حيث قاؿ: وال ٬توز وصفو بأنو ُب كل مكاف ، بل يقاؿ إنو ُب السماء على العرش ،  ٕ٘ٙص « العلو»تقدمت ترٚتتو ، وانظر  ٚ

 .الرٛتٰػن على العرش استوى، كما قاؿ 
 ا.للذىيب رٛتو ا ، وُب ا١تصادر ااؿ عليه« العلو»انظر أقوا٢تم ُب كتاب  ٛ
 بائن من خلقو أي منفصل عنهم ، غَت ٥تالط ٢تم وال ٦تازج ، ومنو بانت ا١ترأة من زوجها أي انفصلت عنو بالطالؽ. ٜ
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بذاتو حاؿ ُب ٚتيع األشياء ، وقد أكذُّم القرآف والسنة وأقاويل الصحابة والتابعُت من علماء 
 ٔا١تسلمُت.

 «: اإلبانة»الشيخ أبو بكر الباقالنػي ُب كتابو وقاؿ 
 فإف قيل: ىل تقولوف إنو ُب كل مكاف؟ 

مٰػن على العرش ػالرحعلى عرشو ، كما أخرب ُب كتابو فقاؿ  ، بل ىو مستوٍ  معاذ اهللقيل: 
. قاؿ: ولو كاف ُب ءأمنتم من ُب السماء، وقاؿ  إليو يصعد الكلم الطيب، وقاؿ  استوى

كل مكاف لكاف ُب بطن اإلنساف وفمو ، وُب اٟتشوش ، ولوجب أف يزيد بزيادة األمكنة إذا َخلق 
وىذا قد يػننا وامالنا ، إليو إذل ٨تو األرض ، وإذل خلفنا وٯت ٕمنها ما دل يكن ، ويصح أف ُيرغب

 ٖأجمع المسلمون على خالفو وتخطئة قائلو.
إجماع العلماء ومن أدلة بطالف مقولة اٞتهمية القائلُت: )إف ا ُب كل مكاف( ؛ : الرابعالوجو 

رىم ٜتسمائة عادل من علماء السلف ،  ر أئمة السلف اٞتهمية ، بل كفَّ ، فقد كفَّ  على تكفيرىم
 «:نونيتو»م رٛتو ا ُب كما قاؿ ابن القي

 عشر من العلماء ُب البلداف ولقد تػقلَّد كفػرىم ٜتسوف ُب
 بل حػكاه قبلو الطػرباين والاللكائي اإلماـ حكاه عنهم

                                                             
 (.ٖٙٔ/ٖ« )اإلبانة» ٔ
 وُتوجو األيدي إليو. ىأي ُيدع ٕ
 . ٖٕٛ، ص « العلو»أورده الذىيب ُب  ٖ



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٖٜ 

أو قاؿ أمة  -: إف ا ال ٬تمع أميت  وقد تقدـ أف إٚتاع العلماء حجة شرعية ، لقوؿ النيب 
 ٔاعة.على ضاللة ، ويد ا مع اٞتم - ٤تمد 

 وىذه بعض فتاوى علماء السلف ُب تكفَت اٞتهمية:
 ٕ، ال يعبدوف شيئا. كفارقاؿ يزيد بن ىاروف ُب اٞتهمية: ىم 

وقاؿ ابن خزٯتة رٛتو ا: من دل يقر بأف ا على عرشو ، استوى فوؽ سبع ٝتاواتو ، بائن من 
ى مزبلة لئال يتأذى بر٭تو ، يستتاب ، فإف تاب وإال ضربت عنقو ، وألقي عل كافرخلقو ؛ فهو 

 ٖأىل القبلة والذمة.
 اإلمام أحمدوىكذا أفىت اإلماماف أٛتد وأبو حنػيفة بكفر من أنكر أف ا ُب السماء ، فقد سئل 

 ٗ.الكفرعمن يقوؿ: إف ا تعاذل ليس على العرش ، فقاؿ: كالمهم كلو يدور على 
الفقو »صاحب  -اٟتكم بن عبد ا البلخي بلغنا عن أىب مطيع «: العلو»وقاؿ الذىيب ُب كتاب 

عمن يقوؿ: ال أعرؼ رىب ُب السماء أو ُب األرض ، فقاؿ: قد  أبا حنـيفةقاؿ: سألت  -« األكرب
 وعرشو فوؽ ٝتاواتو.  الرٛتٰػن على العرش استوى، ألف ا تعاذل يقوؿ  كفر

 ُب السماء أو ُب األرض.، ولكن ال يدري العرش  فقلت: إنو يقوؿ: أقوؿ على العرش استوى
 

                                                             
 تقدـ ٗتر٬تو. ٔ
 (.ٜٚٙٔ« )السنة»رواه عنو ا٠تالؿ ُب  ٕ
« حديثػعلـو ال»حاكم ُب ػورواه أيضا ال،  «الفتوى اٟتموية»سناده ابن تيمية ُب إوصحح « ـ وأىلوذـ الكال»ا٢تروي ُب  أخرجو ٖ

 . ٜٕ – ٕٛص « عقيدة السلف أصحاب اٟتديث»وعنو الشيخ أبو إٝتاعيل الصابوين ُب ، « نيسابور تاريخ» و
 عبد ا١تلك بن عبداٟتميد ا١تيموين.، رواية أيب اٟتسن « العلل ومعرفة الرجاؿ»انظر كتاب  ٗ



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٗٓ 

 ٕ.كفرُب السماء فقد  ٔقاؿ: إذا أنكر أنو
وروى الذىيب بإسناده عن اإلماـ موفق الدين بن قدامة ، عػبد ا بن أٛتد ا١تقدسي قاؿ: بلغٍت عن 

  ٖ.كفرأيب حنػيفة رٛتو ا أنو قاؿ: من أنكر أف ا عز وجل ُب السماء فقد 
 ؿ:علق ابن تيمية رٛتو ا فقا

ففي ىذا الكالـ ا١تشهور عن أيب حنيفة عند أصحابو أنو َكػػػػفَّر الواقف الذي يقوؿ: )ال أعرؼ ريب 
، الذي يقوؿ )ليس ُب السماء( ، أو  فكيف يكون الجاحد النافيُب السماء أـ ُب األرض( ، 

 ٗ)ليس ُب السماء وال ُب األرض(؟
، من أصحاب أٛتد ، حيث قاؿ:  ٘رماينو٦تن أفىت بكفر اٞتهمية أيضا حرب بن إٝتاعيل الكِ 

اٞتهمية أعداء ا ، وىم الذين يزعموف أف القرآف ٥تلوؽ ، وأنو ال يعرؼ  مكاف ، وليس على 
 ٙفاحذروىم. كفارعرش ، وال كرسي ، وىم 

: اتفق الفقهاء كلهم من ا١تشرؽ إذل ا١تغرب على -صاحب أيب حنػيفة  -وقاؿ ٤تمد بن اٟتسن 
ُب صفة الرب عز وجل من غَت  آف واألحاديث اليت جاء ُّا الثقات عن رسوؿ ا اإلٯتاف بالقر 

وفارق  فقد خرج مما كان عليو النبي ، فمن فسر شيئا من ذلك  وال تشبيوٍ  ٚوال وصفٍ  تفسَتٍ 
                                                             

 أي العرش. ٔ
 . ٖٙٔ -ٖ٘ٔللذىيب ، ص « العلو»ٕ 
 . ٖٙٔص « العلو»ٖ 
 (.ٛٗ/٘« )٣تموع الفتاوى» ٗ
ىو اإلماـ العالمة أبو ٤تمد ، حرب بن إٝتاعيل الِكرماين ، الفقيو ، تلميذ أٛتد بن حنبل ، لو رواية للحديث النبوي ، ولو كتاب  ٘

 (.ٖٛٛ/ٔ« )طبقات اٟتنابلة»( و ٕٗٗ/ٖٔ« )السَت». انظر ترٚتتو ُب ٕٓٛاإلماـ أٛتد ، توُب سنةعن « ا١تسائل»
 . ٗٓٔص للذىيب ، « العرش»ُب كتاب  كما« الرد على اٞتهمية»رواه ابن أيب حاًب ُب كتابو  ٙ
 يعٍت بالتفسَت والوصف أي التكييف والتمثيل. ٚ



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٗٔ 

، فإهنم دل يصفوا ودل يفسروا ، ولكن أفتوا ٔتا ُب الكتاب والسنة ٍب سكتوا ، فمن  وفارق الجماعة
 ٔ، ألنو قد وصفو بصفة ال شيء. فقد فارق الجماعة همٍ قاؿ بقوِؿ جَ 

تاريخ »، وا٠تطيب ُب  ٖ«السنة»مد ُب ػ، وعبد ا بن أح ٕ«الصفات»وروى الدارقطٍت ُب 
قولو: أشهد أنك فوؽ العرش ، فوؽ سبع ٝتاوات ، ليس   ٘، عن ٤تمد بن مصعب العابد ٗ«بغداد

 .الزنادقةليس كما يقوؿ أعداء ا 
 ٙنفاة العلو. بكفرأفىت  وىكذا األصمعي

، أبلغ نساءىم أهنن طوالق ال ٭تللن ٢تم ، ال تعودوا  كفار: اٞتهمية ٚوقاؿ خارجة بن مصعب
إذل قولو عز وجل  طػٰو * ما أنزلنا عليك القرآف لتشقى مرضاىم ، وال تشهدوا جنائزىم ، ٍب تال 

الرٛتٰػن على العرش استوى.ٛ 
 

                                                             
 (.ٓٛٗ/ٖ« )السنة واٞتماعة شرح أصوؿ اعتقاد أىل»رواه الاللكائي ُب  ٔ
 . ٖٚص  ٕ
 (.ٜٕٔرقم ) ٖ
ٗ (ٗ/ٗ٘ٔ.) 
٤تمد بن مصعب ، أبو جعفر الدَّعَّاء ، كاف أحد العباد ا١تذكورين ، والقراء ا١تعروفُت ، أثٌت عليو أٛتد بن حنبل ووصفو بالسنة ، لو  ٘

 (.ٔ٘ٗ/ٗ« )تاريخ بغداد». انظر ترٚتتو ُب  ٕٕٛلو رواية للحديث النبوي ، توُب سنة 
 . ٜ٘ٔص « العلو»أورد الذىيب كالمو ُب كتاب  ٙ
. انظر  ٛٙٔىو خارجة بن مصعب بن خارجة ، اإلماـ العادل ادث ، شيخ خراساف ، من رواة اٟتديث النبوي ، توُب سػنة  ٚ

 (.ٕٖٙ/ٚ« )السَت»ترٚتتو ُب 
 (.ٜٔٙٔ) «السنة»( ، ومن طريقو ا٠تالؿ ُب ٓٔ« )السنة»رواه عبد ا بن أٛتد ُب  ٛ



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٕٗ 

بشر بن ا١تريسي ُب صفتو ىذه ، قاؿ: ىو ُب كل  َكــَفــرَ ع قاؿ: بسنده عن وكي ٔوروى أبو داود
 . ٕشيء

 ىذه؟  ٖقيل لو: وُب قَػػلَنُسَوِتك
 قاؿ: نعم. 

 قيل لو: وُب جوؼ ٛتار؟ 
 ٗ قاؿ: نعم.

بن ا١تبارؾ رٛتو ا: إِنَّا لَنْحِكَي  عبد ا  تعاذل ا عما يقوؿ اٞتهمية علوا كبَتا ، وصدؽقلت: 
 ٙ، َوال نستطيع َأْف ٨َتِْكَي َكالـَ اٞتَْْهِميَِّة. ٘يَػُهوِد َوالنََّصاَرىَكالـَ الْ 

 وروى ابن أيب حاًب عن عبد ا بن ا١تبارؾ فقاؿ:
                                                             

 ىو أبو داود السجستاين. ٔ
 يعٍت ا تعاذل وتقدس. ٕ
 ، مادة: قلس.« لساف العرب»الَقػَلنسوة ىي الطاقية ، وىي لباس معروؼ من مالبس الرؤوس ، وانظر  ٖ
ط ( من ٖٗٔ – ٕٗٔ/ٚ( ، كتاب القرآف ، باب ما جاء ُب الدعاء ، وىو ُب )ٖٖٔ/ٙ« )التمهيد»أورده ابن عبد الرب ُب  ٗ

 ا١تغربية.
 يعٍت مثل قو٢تم: )إف ا ثالث ثالثة( ، وقوؿ اليهود )عزير ابن ا( ، و٨تو ذلك من األقواؿ الباطلة ، كمجرد حكاية ونقل. ٘
 (.ٖٕ« )السنة»( ، وعبد ا بن أٛتد ُب ٙٔٚٔ« )السنة»( ، وا٠تالؿ ُب ٓٔ/ٕ« )الشريعة»رواه اآلجري ُب  ٙ

 فائدة: 
 ا: قاؿ ابن تيمية رٛتو

وكاف أئمة ا١تسلمُت با١تشرؽ أعلم ْتقيقة قولو )أي اٞتهم بن صفواف( من علماء اٟتجاز والشاـ والعراؽ ، و٢تذا يوجد لعبدا بن 
جهمية أكثر ٦تا يوجد لغَتىم ، مع أف عامة أئمة ا١تسلمُت تكلموا ػمسلمُت با١تشرؽ من الكالـ َب الػا١تبارؾ وغَته من علماء ال

دل يكونوا ظاىرين إال با١تشرؽ ، لكن قوي أمرىم ١تا مات الرشيد وتوذل ابنو ا١تلقب با١تأموف با١تشرؽ ، وتلقى عن  فيهم ، ولكن
 ( ، باختصار.ٖٛٔ-ٕٛٔ/ٖٔ« )٣تموع الفتاوى»ىؤالء ما تلقاه. انتهى من 



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٖٗ 

 ٔإذل النار واشتق اٝتو من جهنم  عجبت لشيطاف أتى الناس داعيا
 «:بياف تلبيس اٞتهمية»وقاؿ ابن تيمية رٛتو ا ُب 
ُب نصوص األنبياء ، ٓتالؼ بدعة  والشيعة وا١ترجئة والقدرية ٢تا شبوٌ  وٚتيع البدع كبدع ا٠توارج

جهمية النفاة ، فإنو ليس معهم فيها دليل ٝتعي أصال ، و٢تذا كانت آخر البدع حدوثا ُب ػال
أىلها ، لعلمهم بأف حقيقة قو٢تم  بتكفيراإلسالـ ، و١تا أحدثت أطلق السلف واألئمة القوؿ 

 ا١تعطلة ، بل وينتصروف لو ويعظمونو. ٕصَت ٤تققوىم إذل مثل فرعوف ، ُمقدَّـتعطيل ا٠تالق ، و٢تذا ي
وا١تبطلوف يعارضوف نصوص الكتاب والسنة بأقوا٢تم ، وبياف فسادىا أحد ركٍت اٟتق وأحد 

، ولكن صالوا عليها صوؿ ااربُت  ٗ، فإف ىؤالء لو تركوا نصوص األنبياء لَػَهَدت وََكػَفت ٖا١تطلوَبُت
 ٘لرسولو ، فإذا ُدفع صيا٢تم وُبُت ضال٢تم كاف ذلك من أعظم اٞتهاد ُب سبيل ا.ااربُت  و 
 وقاؿ أيضا:

من لو عناية بآثار السلف يعلم علما يقينيا أف قوؿ النفاة إ٪تا حدث فيهم ُب أثناء ا١تائة الثانية ، وأف 
ف ، وكالـ السلف درىم واٞتهم بن صفواف ، وقد قتلهما ا١تسلمو أوؿ من ظهر ذلك عنو اٞتعد بن 

يخرُجُهم عن واألئمة ُب ذـ اٞتهمية أعظم وأكثر من أف يُذكر ىنا ، حىت كاف غَت واحد من األئمة 
                                                             

شرح أصوؿ اعتقاد أىل »ا كما ُب ذكره الاللكائي عن ابن أيب حاًب تعليق ، واألثر« جهنم»كلمة من  مشتق « جهم»ٝتو أف ا أي ٔ
 (.ٜٖٙ« )السنة

 هم.أي إمامُ  ٕ
 الركن األوؿ ىو الدعوة إليو ، والثاين الدفاع عنو وجهاد من صاؿ عليو. ٖ
 أي ٢تدت الناس إذل اٟتق وكفتهم. ٗ
 (.ٕٙٓ/ٗ« )الدرء»( ، وانظر ٕٜ٘/ٔ« )بياف تلبيس اٞتهمية» ٘

يع أىل البدع قد يتمسكوف بنصوص ، كا٠توارج والشيعة والقدرية والرافضة (: وٚتٙ٘٘/ٔ« )بياف تلبيس اٞتهمية»وقاؿ ُب 
 وا١ترجئة وغَتىم ، إال اٞتهمية فإهنم ليس معهم عن األنبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونو من النفي.



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٗٗ 

وعبد ا بن ا١تبارؾ: أصوؿ الثنتُت وسبعُت فرقة أربع:  ٔ، وقاؿ يوسف بن أسباط ِعداد األمة
 ا٠توارج والشيعة وا١ترجئة والقدرية.

 فقيل البن ا١تبارؾ: فاٞتهمية؟
 ٕ.  ليسوا من أمة محمدفأجاب بأف أولئك 

وقاؿ أيضا: أطلق السلف من القوؿ بتكفَتىم ما دل يطلقوه بتكفَت أحد ، وقالوا: اتفقت ا١تسلموف 
 ٖواليهود والنصارى على أف ا تعاذل فوؽ العرش ، وقالت اٞتهمية: ليس فوؽ العرش.

ـ صليت خلف اليهود والنصارى ، وال وقاؿ البخاري: ما أبارل صليت خلف اٞتهمي والرافضي أ
 ٘وال تؤكل ذبائحهم. ٗشهدوفناكحوف وال يُ م عليهم وال يُعاُدوف وال يُ سلَّ يُ 

، وتكفَتىم  ٙقاؿ الذىيب رٛتو ا: سائر أئمة السلف وا٠تلف على نفي ا٠تلقية عن القرآف
 ٚاٞتهمية.

 ن أفتوا بكفر اٞتهمية:وقاؿ الاللكائي بعدما سرد أٝتاء ا٠تمسمائة وٜتسُت عا١تا الذي

                                                             
. انظر ترٚتتو ُب  ٓٙٔ – ٔ٘ٔىو الشيخ الزاىد الواعظ ، من سادات ا١تشايخ ، لو رواية للحديث النبوي ، توُب ما بُت  ٔ

 (.ٕ٘٘ٔ/ٗ« )تاريخ اإلسالـ»( و ٜٙٔ/ٜ« )السَت»
 (.ٓٔٔ-ٜٓٔ/ٚ« )درء تعارض العقل والنقل» ٕ
 ( باختصار.ٕٚٔ/ٔ« )بياف تلبيس اٞتهمية» ٖ
 ليسوا عدوؿ. أي: ال تُطلب منهم الشهادة ، ألهنم فجارٌ  ٗ
 . ٔٔص ، « خلق أفعاؿ العباد» ٘
ـ كما قاؿ تعاذل غَت ٥تلوؽ  و كالـ ا أي نفي أف القرآف ٥تلوؽ ، بل ى ٙ وإف أحد من ا١تشركُت استجارؾ فأِجره حىت يسمع كال

 .ا
 (.ٛٚٗ/ٕٔ« )السَت» ٚ



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٗ٘ 

فهؤالء ٜتس مائة وٜتسوف نفسا أو أكثر مػن التابعُت وأتباع التابعُت واألئمة ا١ترضيُت ، سوى 
ين ، على اختالؼ األعصار ، َوُمِضيٍّ السنُت واألعواـ ، وفيهم ٨تو ِمن مائة إماـ ٦تن رِ ػػالصحابة ا٠تيٍّ 

بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤىم ألوفا   اشتغلتُ  ولونوا ٔتذاىبهم ، ػػػأخذ الناس بقو٢تم ، وتديَّ 
، لكٍت اختصرت وحذفت األسانيد لالختصار ، ونقلت عن ىؤالء عصرا بعد عصر ، ال  كثيرة

 ٔ.وِ أو صلبِ  وِ ، ومن أنكر قو٢تم استتابوه أو أمروا بقتلو أو نفيِ  رٌ عليهم منكِ  نكرُ يُ 
ة أف الـز ىذ ا١تقولة أف عباد األصناـ إ٪تا ومن وجوه بطالف ىذه ا١تقولة ا١تنكر  :الخامسالوجو 

، فمن عبد الصنم فقد  -على حد قو٢تم  -ُب ذاؾ الصنم  يعبدوف ا ُب اٟتقيقة ، ألف ا حلَّ 
 .، تعاذل ا عن ذلك علوا كبَتا عبد ا ، وىذا قوؿ ظاىر البطالف

رشو ، فوؽ ٝتاواتو ؛ فإ٪تا يعبد غَت قاؿ أبو سعيد الدارمي رٛتو ا: ومن دل يعرؼ أف إلٰػهو فوؽ عػ
ا ، ويقصد بعباداتو إذل إلػٰو ُب األرض ، ومن قصد بعباداتو إذل إلػٰو ُب األرض كاف كعابد وثن ، 

 ٕألف الرٛتٰػن على العرش ، واألوثاف ُب األرض.
 سبحانو أف نفػي العلو عن ا فيو تػنقص ومن وجوه بطالف ىذه ا١تقولة ا١تنكرة : السادسالوجو 

وتعاذل ، إذ العلو صفة كماؿ ، وأما السفل واال٩تفاض فصفة نقص ، فمن نفى عن ا العلو فقد 
تنقص ا ، وىذا ٥تالف ١تا ٬تب اإلٯتاف بو من أف ا تعاذل لو ا١تثل األعلى ُب كل الصفات ؛ قاؿ 

 . و ا١تثل األعلىتعاذل 
بعد ذكر بعض اآليات اليت تقرر « الرد على اٞتهمية والزنادقة»قاؿ اإلماـ أٛتد رٛتو ا ُب كتابو 

 علو ا عز وجل:

                                                             
 .ٖٗٗإذل  ٖٕ٘( ، وقد استغرؽ ذكر أولئك العلماء الصفحات من ٖٗٗ/ٕ)، « شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة» ٔ
 (.ٜٛٗ/ٔ« )الرد على بشر ا١تريسي» ٕ



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٗٙ 

فهذا خرب ا ، أخربنا أنو ُب السماء ، ووجدنا كل شيء أسفل منو مذموما بقوؿ ا جل ثناؤه 
إف ا١تنافقُت ُب الدرؾ األسفل من النار  ، وقاؿ الذين كفروا ربنا أرِنا الذين أضالنا من اٞتن
 .إلنس ٧تعلهما ٖتت أقدامنا ليكونا من األسفلُتوا

 قاؿ ابن تيمية رٛتو ا ُب معلقا على كالـ اإلماـ أٛتد:
وىذه اٟتجة من باب قياس األوذل ، وىو أف السفل مذمـو ُب ا١تخلوؽ ، حيث جعل ا أعداءه 

ا أف ٬تعلوىم ٖتت ُب أسفل السافلُت ، وذلك مستقر ُب فطر العباد ، حىت إف أتباع ا١تضلُت طلبو 
أقدامهم ليكونوا من األسفلُت ، وإذا كاف ىذا ٦تا ينػزه عنو ا١تخلوؽ ويوصف بو ا١تذمـو ا١تعيب من 
ا١تخلوؽ ؛ فالرب تعاذل أحق أف ينػزه ويقدس عن أف يكوف ُب السفل أو يكوف موصوفا بالسفل ، 

علي األعلى بكل وجو ، ىو أو شيء منو ، أو يدخل ذلك ُب صفاتو بوجو من الوجوه ، بل ىو ال
 و٢تذا يروى عن بشر ا١تريسي أنو كاف يقوؿ ُب سجوده: سبحاف ريب األسفل.

وكذلك بلغٍت عن طائفة من أىل زماننا أف منهم من يقوؿ: إف يونس عرج بو إذل بطن اٟتوت كما 
 ٔعرج ٔتحمد إذل السماء ، وأنو قاؿ: ال تفضلوين على يونس ، وأراد ىذا ا١تعٌت!

 بطة رٛتو ا:وقاؿ ابن 
يعٍت السماء  إف كتاب األبرار لفي عليُتٍب ذـ ربنا تعاذل ما سفل ، ومدح ما عال ، فقاؿ 

يعٍت األرض السفلى ، فزعم  إف كتاب الفجار لفي سجُتالسابعة ، وا تعاذل فيها ، وقاؿ 
، تعاذل ا عما  اٞتهمي واٟتلورل أف ا ىناؾ ، حيث يكوف كتاب الفجار الذي ذمو ا وسفلو

 يزعم ىؤالء علوا.

                                                             
 (.ٖٗ٘/ٕ« )اٞتهميةبياف تلبيس » ٔ



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٗٚ 

٧تعلهما ٖتت أقدامنا ليكونا فذـ األسفل ، وقاؿ  إف ا١تنافقُت ُب الدرؾ األسفل من الناروقاؿ 
 .من األسفلُت

 ٔوعاقب ا آدـ وحواء حُت عصيا بأف أىبطهما وأنػز٢تما.
اطلة من جهة ما يلـز منها ؛ بأهنا  (إف ا ُب كل مكاف)مقولة ومن وجوه بطالف : بعالساالوجو 

وىو أف يكوف ا سبحانو ُب اٟتشوش واألخلية وحوانيت ا٠تمر ودور البغاء وأجواؼ ا٠تنازير 
، بل ُب النار مع  -تعاذل ا عما يقولوف علوا كبَتا  -وأماكن النجاسات وسائر األمكنة القذرة ، 

يناُب وغَتىا ألف اٟتلوؿ ُب تلك األماكن أىل النار ، وُب ذات إبليػس ، وىذا من أبطل الباطل ، 
٭تل ُب  وُ ب  حِ ػويُ  وُ مُ رِ كَ ف أحدا ٦تن يُ إ) :عظمة ا عز وجل وتقديسو وتػنػزيهو ، ولو قيل لذاؾ اٟتلورل

 ٕلنػزىو عن ذلك ، فكيف با تعاذل؟ (ذات إبليس
ليس فيها من عظمة قاؿ اإلماـ أٛتد ُب معرض رده على اٞتهمية: قد عرؼ ا١تسلموف أماكن كثَتة 

 الرب شيء.
 فقالوا: أي مكاف؟

فقاؿ: أجسامكم وأجوافكم وأجواؼ ا٠تنازير واٟتشوش واألماكن القذرة ليس فيها من عظمة الرب 
 ٖشيء.

 قاؿ ابن تيمية رٛتو ا معلقا على كالـ اإلماـ أٛتد: 

                                                             
 (.ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٖ« )اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٔ
 (.ٜٖٔ/ٖانظر ا١تصدر السابق ) ٕ
 . ٗٗٔص « الرد على اٞتهمية والزنادقة» ٖ



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٗٛ 

رهتم اليت فطروا فهذا الذي ذكره متضمن إٚتاع ا١تسلمُت ، ويتضمن أف ذلك من ا١تعروؼ ُب فط
 عليها. 

 ، كلمة شديدة ، فإف اٝتو العظيم يدؿ على الِعظم الذي ىو قدره. ٕالرب( : )من عظمةٔوقولو
وذَكر األحشاش واألجواؼ ، ألف ِعلم ا١تسلمُت بذلك ببديهة حسهم وعقلهم ، وألف ُب ذلك ما 

، فكيف  ٖواحد من البشر٬تب تػنػزيو الرب عنو ، إذ كاف من أعظم كفر النصارى دعواىم ذلك ُب 
 يدعيو ُب البشر كلهم؟ ٗمن

وكذلك ما ذكره من أجواؼ ا٠تنازير واٟتشوش واألماكن القذرة فإف ىذا كما تقدـ ٦تا يعلم 
 بالضرورة العقلية الفطرية أنو ٬تب تػنػزيو الرب وتقديسو أف يكوف فيها أو مالصقا ٢تا أو ٦تاسا.

الذكر ؛ فيو اتباع لطريقة القرآف ُب األمثاؿ واألقيسة وٗتصيص ىذه األجساـ القذرة واألجواؼ ب
 ٘ا١تستعملة ُب باب صفات ا سبحانو.
ما أمر الشػارع باجتناُّا والتػنػزه عنها ، وتوعد على ذلك ػوقاؿ أيضا: وذلك أف النجاسات م

( ، ُب اٟتديث الصحيح: )تػنػزىوا عن البوؿ ، فإف عامة عذاب القرب منو بالعقاب ، كما قاؿ 
وىذا ٦تا علم باالضطرار من دين اإلسالـ ، وىي ٦تا ُفطرت القلوب على كراىتها والنفور عنها 
واستحساف ٣تانبتها لكوهنا خبيثة ، فإذا كاف العبد ا١تخلوؽ ا١توصوؼ ٔتا شاء ا من النقص 

رىا والعيب الذي ٬تب تػنػزيو الرب عنو ال ٬توز أف يكوف حيث تكوف النجاسات ، وال أف يباش
                                                             

 أي اإلماـ أٛتد رٛتو ا. ٔ
 .طركما ىو مذكور من كالـ اإلماـ أٛتد قبلو بأس، والصواب ما أثبتو ،   (م الربمن ِعظَ )ُب ا١تطبوع:  ٕ
 وىو عيسى عليو الصالة السالـ. ٖ
 لعل األوذل: ٔتن. ٗ
 (.ٖ٘٘/ٕ« )بياف تلبيس اٞتهمية» ٘



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٜٗ 

ويالصقها لغَت حاجة ، وإذا كاف ٟتاجة ٬تب تطهَتىا ، ٍب إنو ُب حاؿ صالتو لربو ٬تب عليو 
التطهَت ، فإذا أوجب الرب على عبده ُب حاؿ مناجاتو أف يتطهر لو ويتػنػزه عن النجاسة ؛ كاف 

ما ينػزه عنو تػنػزيو الرب وتقديسو عن النجاسة أعظم وأكثر ، للعلم بأف الرب أحق بالتػنػزيو عن كل 
 ٔغَته.

 وقاؿ أيضا:
ملعونا مبعدا مطرودا عن أف ٬تتمع ٔتالئكة ا ، أو يسمع منهم ما يتكلموف بو من  ٕفإذا كاف

عده عن ا أعظم ، فإذا كاف كثَت من األمكنة ٦تلوءا ، وكاف تعاذل ُب كل الوحي ؛ فمن ا١تعلـو أف بُ 
ن عنو وال مطرودين ، بل كانوا متمكنُت من ٝتع  مكاف ؛ كاف الشياطُت قريبُت منو ، غَت ُمبعدي

كالمو منو ، دع ا١تالئكة ، وىذا يعلم باالضطرار وجوب تػنػزه ا وتقديسو عنو أعظم من تػنػزيو 
 ٖا١تالئكة واألنبياء والصاٟتُت.
 «:الداء والدواء»وقاؿ ابن القيم رٛتو ا ُب 

، وال مكاف ُيرغب عن ذكره ، بل جعلو ُب  ُٗحشما قدر ا حق قدره من دل يصنو عن نػتػٍن وال 
كل مكاف ، وصانو عن عرشو أف يكوف مستويا عليو ، فصانو عن استوائو على سرير ا١تلك ٍب جعلو 

 ُ٘ب كل مكاٍف يأنف اإلنساف ، بل غَته من اٟتيواف أف يكوف فيو.
 قاؿ مقيده عفا ا عنو:

                                                             
 (.ٖٚ٘/ٕا١تصدر السابق ) ٔ
 أي الشيطاف. ٕ
 ( ، باختصار.٘ٗ٘/ٕ« )بياف تلبيس اٞتهمية» ٖ
 اٟتش ىو مكاف قضاء اٟتاجة ، والذي يسمى ُب زماننا باٟتماـ. ٗ
 ختصار.، با ٕٗٔ، ص « الداء والدواء» ٘



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖ٘ٓ 

 ، ويصيبو الريح والثلج والربد.تطلع على ا ا إذا طلعت فإهنومن لواـز قو٢تم أيضا أف الشمس 
 رجل أف يلقي قذرا أللقاه على ربو.أنو لو أراد ومن لواـز قو٢تم أيضا 

فيهم ستوحشوف منو ، نسأؿ ا العافية ، وصدؽ وىذا كلو باطل ، واٞتهمية يقولوف ىذا كلو وال ي
 ، َوال نستطيع َأْف ٨َتِْكَي َكالـَ اٞتَْْهِميَِّة. ٔوِد َوالنََّصاَرىإِنَّا لَنْحِكَي َكالـَ الْيَػهُ عبد ا بن ا١تبارؾ: قوؿ 

 جبا ١تن نزه ا عن علوه على عرشو ودل ينزىو عن اٟتشوش واألخلية! عف
  الرب عز وجل؟!ّتناب  أليقأيهما ويفكر بعقلو أال يشعر قائل تلك ا١تقولة 

لألدلة ونفي ذلك مناؼ ة ، والفطر  لالعقٔتقتضى  علو الرب تعاذل وبينونتو من خلقو ١تعلومةوا إف 
 وصدؽ ابن تيمية رٛتو ا إذ قاؿ: لفطرة ، لللعقل و السمعية و 

ونفاة الصفات كاٞتهمية وأشباىهم ال ٯتكنهم النفي إال إذا تركوا السمع والعقل ، وىذه حاؿ أىل 
 ٕ.لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ُب أصحاب السعَتالنار الذين قالوا 

 من الزيغ والضالؿ.رٛتٰػن فاللهم احفظ علينا عقولنا وفطرتنا اليت فطرتنا علينا ، وأعذنا يا 
أف ا عز وجل لو كاف ُب كل ومن وجوه بطالف مقولة )إف ا ُب كل مكاف( : الثامنالوجو 
ميع ما ُب ػلكاف متجليا لكل شيء ، وكذلك ج؛ ، ومع كل بشر وخلق كما يزعموف موضع  
؛ لو كاف متجليا ٞتميع أرضو ؛ سهلها ووعرىا ، وجبا٢تا وبراريها ، ومفاوزىا ومدهنا وقراىا األرض 
كما جعل ا اٞتبل الذي ٕتلى لو   ٞتعلها دكاها وٚتيع ما فيها من نبات وبناء ؛ ػها وخرابػوعمران

 ٖ.فلما ٕتلى ربو للجبل جعلو دكادكا ، قاؿ ا تعاذل 
                                                             

 يعٍت مثل قو٢تم: )إف ا ثالث ثالثة( ، وقوؿ اليهود )عزير ابن ا( ، و٨تو ذلك من األقواؿ الباطلة ، كمجرد حكاية ونقل. ٔ
 ( ، بتصرؼ يسَت.ٕٓ٘/ٕ« )بياف تلبيس اٞتهمية» ٕ

 ، باب ذكر استواء خالقنا ، باختصار يسَت. ٜٛٔ، ص « كتاب التوحيد»قالو ابن خزٯتة ُب ٖ 



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖ٘ٔ 

 :قاؿ اإلماـ أٛتد رٛتو ا
وقلنا للجهمية حُت زعموا أف ا ُب كل مكاف ، ال ٮتلو منو مكاف: أخربونا عن قوؿ ا جل ثناؤه 

فلما ٕتلى ربو للجبل  ِ؟ فلو كاف فيو كما تزعموف ؛ -بزعمهم  -يتجلى للجبل إف كاف فيو  مَ ػ؛ ل
يكن فيو ، ورأى  دل يكن يتجلى لشيء ىو فيو ، ولكن ا جل ثناؤه على العرش ، وٕتلى لشيء دل

 اٞتبل شيئا دل يكن رآه قبل ذلك.
 وقلنا للجهم: فا نور؟ 

 فقاؿ: ىو نور كلو. 
، فقد أخرب ا جل ثناؤه أف لو نورا ، فقلنا: أخربونا  وأشرقت األرض بنور رُّافقلنا: فا قاؿ 

ن النور الذي ىو فيو ، مظلم مػضيء البيت الال يُ  مَ لِ حُت زعمتم أف ا ُب كل مكاف وىو نور ، فَ 
 إف زعمتم أف ا ُب كل مكاف؟

 البيت يضيء؟ لَ دخِ وما باؿ السراج إف أُ 
 فعند ذلك تبُت للناس كذُّم على ا تعاذل.

فرحم ا من عقل عن ا ، ورجع عن القوؿ الذي ٮتالف الكتاب والسنة ، وقاؿ بقوؿ العلماء ، 
 ٔالشيطاف ، ودين جهم وشيعتو. وىو قوؿ ا١تهاجرين واألنصار ، وترؾ دين

 .ٕ«اإلبانة»وبنحوه قاؿ ابن بطة ُب 
حجابو النور كما سيأٌب تقريره ، فإذا كاف األمر كذلك ، فما باؿ تعاذل أف ا  ا١تعلـوقلت: ومن 

 حسب زعمهم؟ -ا١تظلم ال يضيء من ىذا النور طا١تا أف ا قد حلَّ فيو  ا١تكاف
                                                             

 ، باختصار يسَت. ٔٚٔ – ٓٚٔ، ص « الرد على اٞتهمية والزنادقة» ٔ
ٕ (ٖ/ٔٗٓ.) 



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٕ٘ 

ٓتمس كلمات فقاؿ: إف ا عز وجل ال يػناـ وال  رسوؿ ا  فعن أيب موسى قاؿ: قاـ فيػنا
يػنبغي لو أف يػناـ ٮتفض القسط ويرفعو ، يرفع إليو عمل الليل قبل عمل النهار ، وعمل النهار قبل 

 ٕ.وجهو ما انتهى إليو بصره من خلقو 1حاتبُ لو َكـشفو ألحرقت سُ عمل الليل ، حجابو النور ، 
 : ىل رأيت ربك؟  رسوؿ ا وعن أيب ذر قاؿ سألت 

 ٖقاؿ: نور ، أىن أراه؟
والشاىد من اٟتديث: كيف يصح أف يقاؿ بأف ا معنا ُب كل مكاف وال نرى من ذلك النور شيئا؟ 

 بو إذل السماء. جَ ِر لذات ا سبحانو وتعاذل ١تا عُ  ال سيما وأف ىذا النور حاَؿ دوف رؤية النيب 
ما قالو اإلماـ ٤تمد األمُت الف مقولة )إف ا ُب كل مكاف( ومن وجوه بط: التاسعالوجو 

 الشنقيطي رٛتو ا:
ألن ،  وجهل باهلل تعالىواعلم أف ما يزعمو اٞتهمية من أف ا تعاذل ُب كل مكاف ضالؿ مبيػن ، 

جميع األمكنة الموجودة أحقر وأصغر من أن يـِحل في شيء منها رب السماوات واألرض 
حيط بو ل شيء ، محـيط بكل شيء ، وال يُ ـــــــمن كل شيء ، وأعلى من ك الذي ىو أعظم

، ولو ا١تثل  ٗ، فالسماوات واألرض ُب يده جل وعال أصغر من حبة خردؿ ُب يد أحدناشيء 
األعلى ، فلو كانت حبة خردؿ ُب يد رجل فهل ٯتكن أف يقاؿ: إنو حاؿٌّ فيها ، أو ُب كل جزء من 

أصغر وأحقر من ذلك. فإذا علمت ذلك فاعلم أف رب السماوات واألرض  أجزائها؟ ال وكال ، ىي
أكرب من كل شيء ، وأعظم من كل شيء ، ٤تيط بكل شيء ، وال ٭تيط بو شيء ، وال يكوف فوقو 

                                                             
 «.النهاية»سبحات وجهو أي أنوار وجهو ، وقيل غَت ذلك. انظر  ٔ
 (.ٜٚٔرواه مسلم ) ٕ

 (.ٚٛٔرواه مسلم )ٖ 
 تقدـ ٗتريج ىذا اٟتديث ُب فصل: أدلة علو ا على خلقو. ٗ



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٖ٘ 

وال يعزب عنو مثقاؿ ذرة ُب السماوات وال ُب األرض وال أصغر من ذلك وال أكرب إال ُب  شيء ، 
يعلم ما ذل علوا كبَتا ال ٨تصي ثناء عليو ، وىو كما أثٌت على نفسو ، سبحانو وتعا كتاب مبيػن

 ٔ.بيػن أيديهم وما خلفهم وال ٭تيطوف بو علما
 وىكذا قاؿ أبو بكر ٤تمد بن موىب ا١تالكي ُب شرحو لرسالة ابن أيب زيد القَتواين رٛتهما ا.

أو يا  -فقاؿ: يا ٤تمد   إذل النيب ٕقلت: ومصداؽ ما تقدـ حديث ابن مسعود قاؿ: جاء حرب
، إف ا تعاذل ٯتسك السماوات يـو القيامة على إصبع ، واألرضيػن على إصبع ،  -أبا القاسم 

واٞتباؿ والشجر على إصبع ، وا١تاء والثرى على إصبع ، وسائر ا٠تلق على إصبع ، ٍب يهزىن 
وما اٟترب ، تصديقا لو ، ٍب قرأ تعجبا ٦تا قاؿ  فيقوؿ: أنا ا١تلك ، أنا ا١تلك. فضحك رسوؿ ا 

قدروا ا حق قدره واألرض ٚتيعا قبضتو يـو القيامة والسماوات مطويات بيميػنو سبحانو وتعاذل 
 ٖ.عما يشركوف

يقوؿ: يقبض ا األرض ويطوي السماوات  وعن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ ٝتعت رسوؿ ا 
 ٗوؾ األرض؟بيميػنو ٍب يقوؿ: أنا ا١تلك ، أيػن مل

قاؿ ابن تيمية رٛتو ا: فيجب أف يُعلم أف العادل العلوي والسفلي بالنسبة إذل ا٠تالق سبحانو 
 ٘اآلية. وما قدروا الّلو حق قدرهوتعاذل ُب غاية الصغر لقولو تعاذل 

                                                             
 ، باختصار يسَت. ٖنعاـ ، اآلية ، تقسَت سورة األ« أضواء البياف» ٔ
 أي عادل من علماء اليهود. ٕ
 ( واللفظ لو.ٕٙٛٚ( ومسلم )ٔٔٛٗرواه البخاري ) ٖ
 (.ٕٚٛٚ( ومسلم )ٕٔٛٗرواه البخاري ) ٗ
 (.ٓٓٙ - ٜ٘٘/ٙ« )٣تموع الفتاوى» ٘



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖ٘ٗ 

 وقاؿ أيضا: ففي ىذه اآلية واألحاديث الصحيحة ا١تفسرة ٢تا ، ا١تستفيضة ، اليت اتفق أىل العلم
على صحتها وتلقيها بالقبوؿ ما يبيػن أف السماوات واألرض وما بيػنهما بالنسبة إذل عظمة ا تعاذل 
أصغر من أف تكوف مع قبضو ٢تا إال كالشيء الصغَت ُب يد أحدنا ، حىت يدحوىا كما يدحو 

 ٔالكرة.
ياء ، فوؽ عرشو على األش مو ا: و٦تا يدؿ على أف الباري تبارؾ وتعاذل عاؿٍ ػوقاؿ الذىيب رح

وده حفظهما ئوسع كرسيو السماوات واألرض وال يُب األمكنة ؛ قولو تعاذل  جيد ، غَت حاؿ  ػا١ت
 ٕ.وىو العلي العظيم

والشاىد: إف كاف الكرسي الذي ىو موضع القدمُت وسع السماوات واألرض ، فماذا بقي حىت 
 ف ا ُب كل مكاف؟!إ :يصح أف يقاؿ

من تعدد  من إثباهتاما يلـز  (ف ا ُب كل مكافإ) :يدؿ على بطالف مقولةو٦تا : العاشرالوجو 
ذات ا ، ْتسب عدد األمكنة ، وىذا شر من قوؿ النصارى: إف ا ثالث ثالثة ، والواجب تػنػزيو 

 .قل ىو ا أحدا عن التعددية ، واإلٯتاف بأنو واحد ُب ذاتو كما قاؿ تعاذل 
 رٛتو ا عن وجو تبديع وتكفَت اٞتهمية ، فأجاب رٛتو ا: ٖبن عتيقوقد سئل الشيخ ٛتد 

                                                             
 (.ٕٙ٘/ٙ« )٣تموع الفتاوى» ٔ
 . ٙٓٔص « العلو» ٕ
بن علي بن ٤تمد بن عتيق ، من علماء ٧تد ُب القرف الثالث عشر ا٢تجري ، درس  ٛتد،  ىو الشيخ العادل العامل الورع الزاىػد ٖ

على الشيخ الكبَت عبد الرٛتٰػن بن حسن بن ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتهم ا ، أخذ عنو العلم كثَت من علماء ٧تد ، لو مؤلفات 
 . ٖٔٓٔ، توُب عاـ « تنديد باختصار شرح التوحيدإبطاؿ ال»نافعة ، من أشهرىا شرحو على كتاب التوحيد إلماـ الدعوة 

 –، وىي للشيخ إٝتاعيل بن سعد بن عتيق ، الناشر: دار الكتاب والسنة « التنديد»باختصار من ترٚتتو ا١تذكورة ُب مقدمة كتابو 
 باكستاف.



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖ٘٘ 

لقد كفر الذين قالوا إف ا ىو ا١تسيح ابن مرًنقاؿ ا تعاذل 
لقد  ُب موضعُت ، وقاؿ تعاذل  ٔ

كفر الذين قالوا إف ا ثالث ثالثة
 وال يأمركم أف تتخذوا ا١تالئكة والنبيُت أرباباً ، وقاؿ تعاذل  ٕ

أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلموف
ٖ . 

فإذا كاف ا قد كّفر مػن قاؿ إف ا ىو ا١تسيح بن مرًن ، ومن قاؿ إف ا ثالث ثالثة ، ومن اٗتذ  
ر من جعل ٚتيع ا٠تلق أربابًا ، وقاؿ )إف كل ٥تلوؽ ىو  ّّ ا١تالئكة والنبيُت أربابًا ؛ فكيف ال ُيكّف

قوؿ إف ا١تشركُت إ٪تا عبدوا ا ، ويقوؿ إف ا١تخلوقات اليت ُيستحيا ا( ، حىت يسجد للشمس ، وي
 من ذكرىا ىي ا؟ 

 !يا  العجب
ىؤالء أغلظ من كفر اليهود والنصارى ، وقد قاؿ ابن  ُكفرَ   ولقد أحسن من قاؿ من السلف: إفَّ 

 القيم رٛتو ا تعاذل: 
 الكفرافوىم اٟتمَت أئمة   حاشا النصارى أف يكونوا مثلهم 

 ٘ما صانوه عن حيواف ٗوُأالءِ   صوه با١تسيح وأمو ىم خصَّ 
أف النصوص الدالة على ومن وجوه بطالف مقولة )إف ا ُب كل مكاف( : الحادي عشرالوجو 

صعود األشياء إليو ونػزو٢تا من عنده تأىب أف يكوف ا ُب كل مكاف ؛ إذ كيف يصعد إليو شيء 
 وىو عنده؟! وىو معو؟ أو ُيرفع إليو عمل

                                                             
 . ٕٚ،  ٚٔا١تائدة:  ٔ
 . ٖٚا١تائدة:  ٕ
 . ٓٛآؿ عمراف:  ٖ
 أي: وىؤالء. ٗ
 (.ٖٙ٘-ٖ٘٘/ٖ)« الدرر السنية» ٘



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖ٘ٙ 

 -قاؿ أبو سعيد الدارمي ُب رده على من أنكر علو الرب على خلقو: فإذل من ُترفع األعماؿ ، وا 
مع العامل بنفسو ُب بيتو ومسجده ومنقلبو ومثواه؟! تعاذل ا عما يقولوف علوا   -بزعمكم الكاذب 

 ٔكبَتا.
كل مكاف كما يػزعم ىؤالء ، ما كاف   وقاؿ أيضا معلقا على حديث ا١تعراج: ولو كاف )أي ا( ُب

 -بزعمكم الكاذب  -لإلسراء والرُباؽ وا١تعراج إذًا من معٌت ، وإذل من يُعرج بو إذل السماء وىو 
 ٕمعو ُب بيتو ُب األرض ليس بيػنو وبيػنو سًت؟ تبارؾ اٝتو وتعاذل عما تصفوف!

 وقاؿ الذىيب رٛتو ا معلقا على حديث ا١تعراج: 
أيضا داؿ على أنو سبحانو وتعاذل فوؽ السماوات ، وفوؽ ٚتيع ا١تخلوقات ، ولوال  فهذا اٟتديث

، وأف جبػريل عال بو ،  ٖإذل فوؽ السماء السابعة إذل السدرة ا١تنتهى ذلك لكاف معراج النيب 
يئا حىت أتى بو إذل ا تعاذل ، وىذه ا١تقتضيات كلها اليت أفادتنا أنو فوؽ السماء ؛ باطلة ال تفيد ش

على زعم من قاؿ: إنو ُب كل مكاف بذاتو ، الذين يلـز من دعواىم أنو ُب الكنف والبطوف واألرحاـ 
وغَت ذلك ٦تا طبع ا بٍت آدـ على خالفو ، بل إ٪تا فطرىم على أنو فوؽ العرش ، فوؽ السماء 

ال داخل العادل وال السابعة ، وأرسل رسلو بتقرير ذلك ، ودل يرسلهم بأنو ليس على العرش ، وال بأنو 
 ٗخارجو.

 ما قالو اإلماـ أٛتد رٛتو ا:  (ف ا ُب كل مكاف)إ :ومن وجوه بطالف مقولة: الوجو الثاني عشر

                                                             

 . ٗٙص « الرد على اٞتهمية»ٔ 
 . ٚٙص « الرد على اٞتهمية»ٕ 
 ىكذا ُب ا١تطبوع ، واألشبو بالسنة: سدرة ا١تنتهى. ٖ
 ، باختصار. ٕٛ -ٕٚ، ص « العرش»كتاب  ٗ 



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖ٘ٚ 

وإذا أردت أف تعلم أف اٞتهمي كاذب على ا حُت زعم أف ا ُب كل مكاف ، وال يكوف ُب 
 مكاف دوف مكاف ؛ فقل: أليس ا كاف وال شيء؟ 

 عم. فيقوؿ: ن
فقل لو: حُت خلق الشي خلقو ُب نفسو أو خارجا من نفسو؟ فإنو يصَت إذل ثالثة أقواؿ ، ال بد لو 

 من واحد منها:
 ا٠تلق ُب نفسو كفر ؛ حُت زعم أف اٞتن واإلنس والشياطُت ُب نفسو. قَ لَ إف زعم أف ا خَ 

، حُت زعم أنو دخل ُب  هم خارجا من نفسو ٍب دخل فيهم ؛ كاف ىذا كفرا أيضا قَ لَ إف قاؿ: خَ و 
 .رديءٍ  قذرٍ  ش  كل مكاف ، وحُ 

أىل خارجا عن نفسو ٍب دل يدخل فيهم ؛ رجع عن قولو كلو أٚتع ، وىو قوؿ هم قَ لَ خَ وإف قاؿ: 
 ٔ.السنة

 وقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رٛتو ا:
الصحيحة ، قاعدة عظيمة ُب إثبات علوه تعاذل ، وىو واجب بالعقل الصريح والفطرة اإلنسانية 

وىو أف يقاؿ: كاف ا وال شيء معو ، ٍب خلق العادل ، فال ٮتلو ؛ إما أف يكوف خلقو ُب نفسو 
وانفصل عنو ، وىذا ٤تاؿ ، تعاذل ا عن ٦تاسة األقذار وغَتىا ، وإما أف يكوف خلقو خارجا عنو 

فيهما بُت أحد من ٍب دخل فيو ، وىذا ٤تاؿ أيضا ، تعاذل أف ٭تل ُب خلقو ، وىاتاف ال نزاع 
ا١تسلمُت ، وإما أف يكوف خَلقو خارجا عن نفسو الكرٯتة ودل ٭تل فيو ، فهذا ىو اٟتق الذى ال ٬توز 

 ٕغَته ، وال يليق با إال ىو.
                                                             

 (.ٔٗٔ-ٓٗٔ« )اإلبانة»، وبنحوه قاؿ ابن بطة ُب  ٙ٘ٔ-٘٘ٔص « الرد على اٞتهمية والزنادقة» ٔ
 (.ٕ٘ٔ/٘« )وى٣تموع الفتا» ٕ



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖ٘ٛ 

وىذه القاعدة ذكرىا اإلماـ أٛتد بن حنبل رٛتو ا ، وىي من حججو على اٞتهمية الذين ظهروا 
 ُٔب وقتو ، وعادوا أىل السنة.

لو أف ا يػِحل ُب ذوات ا١تخلوقُت من أولياء أو غَتىم ١تا أنكر ا على  :عشر الوجو الثالث
بن مرًن من االنصارى عبادهتم لعيسى عليو السالـ ، ألنو باعتقادىم ٭تل ُب األولياء ، وعيسى 

 ٕسادات األولياء ، بل من أورل العـز من الرسل.
لل ػػػػالف مقولة )إف ا ُب كل مكاف( أف ُب ذلك تشبو ببعض مػػػػ: ومن دالئل بطالرابع عشرالوجو 

، فالنصارى يقولوف إف ا حل ُب جسم  البشرالكفر ، القائلُت باٖتاد ا٠تالق مع من يؤ٢توهنم من 
عيسى عيسى عليو السالـ ، وىو ما يعرؼ عندىم باٖتاد الالىوت والناسوت ، وغالة الشيعة 

الصادؽ ، والسبئية والنصَتية يقولوف ْتلوؿ ا ُب علي بن أيب طالب  يقولوف ْتلوؿ ا ُب جعفر
ْتلوؿ ا ُب شخص اٟتاكم بأمر ا ، تعاذل ا عما يقوؿ  في ا عنو ، واإلٝتاعيلية يقولو رض

 الظا١توف علوا كبَتا.
ا١تعظمُت  والذين يقولوف إف ا ُب كل مكاف شاُّوا ىؤالء بل ىم أسوأ منهم ، فإف بعض ىؤالء

٦تن تقدـ ذكرىم ىم من خَتة الناس كعلي وجعفر الصادؽ و٨توىم ، أما اٟتلولية فيقولوف إف عُت 
 ٖالوجود ىو ا ٔتا فيو من ٧تاسات وقذارات ، فزادوا عليهم ُب الكفر با العظيم.

                                                             
 ، باب: بياف ما أنكرت اٞتهمية أف يكوف ا على العرش.« الرد على اٞتهمية والزنادقة»انظر كتابو  ٔ

 (.ٖٙٚ – ٖٖٚ/ٕ« )٣تموع الفتاوى»انظر ٕ 
 قسم اٟتلوؿ. -« ا١توسوعة ا١تيسرة ُب األدياف واألمذاىب واألحزاب ا١تعاصرة»انظر  ٖ



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٜ٘ 

 كوفمن جهة  ومن وجوه بطالف اٟتلوؿ أنو لو كاف كذلك ألشبو ا١تخلوقات : عشر الخامسالوجو 
،  -تعاذل ا عن ذلك  -ا١تخلوؽ على األرض ، وٖتيط بو األمكنة ، وىم قالوا ذلك ُب ا 

 ٔ، شاؤوا أـ أبوا. ا٠تالق با١تخلوؽفشبهوا 
أف كل ما ذكره ابن تيمية رٛتو ا ومن وجوه بطالف ىذه العقيدة الفاسدة عشر:  السادسالوجو 

اوات واألرض وما بينهما و٨تو ذلك فإهنا تبطل ىذا آية ُب القرآف تنص على أف  ما ُب السم
القوؿ ، فإنو إذا كانت السماوات واألرض وما بينهما وما فيهما ملُكو و٥تلوقو ؛ امتنع أف يكوف 
شيء من ذلك ذاتو ، فإف ا١تملوؾ ليس ىو ا١تالك ، وا١تربوب ليس ىو الرب ، وا١تخلوؽ ليس ىو 

 ٕا٠تالق.
ؿ االٖتادية بعدىم أف ا١تخلوؽ ىو ا٠تالق ، وا١تصنوع ىو الصانع ، ال ٍب قاؿ: و٢تذا كاف حقيقة قو 

يفرقوف بينهما ، حىت إنو ٯتتنع عندىم أنو يكوف ا رب العا١تُت ، إذ ليست ا١تخلوقات شيئا خارجا 
 عن نفسو عندىم. انتهى بتصرؼ يسَت.

تدؿ بو األشعري ُب عقيدة أف ا بكل مكاف ما اس و٦تا يدؿ على بطالف: عشر السابعالوجو 
ٍب ردوا إذل ا موالىم اٟتققولو تعاذل ب ٖ«اإلبانة»

ولو ترى إذ وقفوا على وقاؿ تعاذل ،  ٗ

                                                             
ص ، « اجتماع اٞتيوش»ي أيب القاسم خلف بن عبد ا ا١تقري رٛتو ا ، ونقلو ابن القيم ُب بتصرؼ ٦تا قالو اإلماـ األندلس ٔ

ٔٙٓ . 
  ( ، بتصرؼ يسَت.ٕ٘٘/ٕ« )بياف تلبيس اٞتهمية»نقال من  ٕ
 مصر. –، الناشر: دار الدعوة السلفية  ٕٔٔص  ٖ
 . ٕٙسورة األنعاـ:  ٗ



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٙٓ 

رُّم
رؤوسهم عند رُّم اولو ترى إذ اَّرموف ناكسو وقاؿ ،  ٔ

وعرضوا على وقاؿ تعاذل ،  ٕ
ربك صفا

ٖ. 
 قاؿ ابن تيمية رٛتو ا معلقا:

كما ىو ُب  ٘ ُب ا١تردود ٗذل ٚتيع األمكنة واحدة وال ٮتتص بالعلو ؛ لكاففإنو لو كانت نسػبتو إ
كما ىو فيمن نكس رأسو  ٚ كما ىو ُب ا١توقوؼ عليو ، وُب الناكس ٙ الواقفمردود إليو ، وُب ػال

فهذه النصوص تنفى مداخلتو للخلق وتوجب كما ىو ُب ا١تعروض عليو ،  ٛ عنده ، وُب ا١تعروض
؛ لكاف نسبة ذاتو إذل ٚتيع ا١تخلوقات  ٓٔمكن وجود موجود ال مباين وال ٤تاِيث، فلو أ ٜمباينتو ٢تم

 ٔٔا١تخلوقات نسبة واحدة ، وىو مناقض ١تا ذُكر.
إذل  اواٟتلوؿ باطل من جهة أف اٟتلوؿ ال يكوف إال إذا كاف اٟتاؿ مػفتقرً : عشر الثامنالوجو 

 ٕٔ.و، ألف ا ىو الغٍت سبحان الػَمِحل ، وىذا ال يقاؿ ُب ا تعاذل
                                                             

 . ٖٓسورة األنعاـ:  ٔ
 . ٕٔسورة السجدة:  ٕ
 . ٛٗورة الكهف: س ٖ
 أي: ا تعاذل. ٗ
 .ٍب ردوايشَت إذل قولو تعاذل  ٘
 .إذ وقفوايشَت إذل قولو تعاذل  ٙ
 .ناكسوايشَت إذل قولو تعاذل  ٚ
 .وعرضوايشَت إذل قولو تعاذل  ٛ
 و بائن.تقدـ بياف معٌت ا١تباينة وىي االنفصاؿ ، وضدىا االٖتاد واالختالط والتمازج ، ِمن باف يبوف فه 9

 (.ٜٕٙ/٘« )٣تموع الفتاوى»اايث ىو ا١تداخل واَّامع. انظر  ٓٔ
 (.ٖٕٓ – ٕٕٓ/ٙ« )درء تعارض العقل والنقل» ٔٔ
 (.ٜٗٔ/ٙ« )درء تعارض العقل والنقل»انظر  ٕٔ



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٙٔ 

ومن دالئل بطالف مقولة: )إف ا ُب كل مكاف( ؛ معرفة مؤدى تلك ا١تقولة ، عشر:  الوجو التاسع
وقد ذُكرت عنده  -فإف مؤدى مقولتهم أنو ليس ُب السماء إلػٰو يعبد ، فقد قاؿ ٛتاد بن زيد 

 ٔ: إ٪تا ٭تاولوف أف يقولوا: ليس ُب السماء شيء.-اٞتهمية 
لمت بشًرا ا١تريسي وأصحاب بشر ، فرأيت آخر كالمهم ينتهي إذل أف : كٕوقاؿ عباد بن العواـ

 ٖيقولوا: ليس ُب السماء شيء.
: إياكم ورأي جهم ، فإهنم ٬تادلوف أنو ليس ُب السماء شيء ، وما ٗوقاؿ وىب بن جرير األزدي

  ٘ىو إال من وحي إبليس ، وما ىو إال الكفر.

                                                             
، وعبد  (ٕٗ« )السنة»( ، و عبد ا بن أٛتد ُب ٜٗٔ/ٖالبن بطة )« االبانة»( ، و ٜ٘ٙٔ« )السػنة»رواه ا٠تالؿ عنو ُب  ٔ

ولفظو: إ٪تا يدوروف على أف يقولوا... اخل ، ورواه الذىيب « العلو»كما قاؿ الذىيب ُب « الرد على اٞتهمية»الرٛتٰػن بن أيب حاًب ُب 
 . ٛٙص « العرش»، وصححو ، وكذا ُب كتاب  ٜٕٔص « العلو»ُب 

ل الكاليب الواسطي ، من رواة اٟتديث النبوي ، توُب سنة ىو اإلماـ ادث الصػدوؽ ، عباد بن العواـ بن عمر بن ا١تنذر ، أبو سه ٕ
 (.ٔٔ٘/ٛ« )السَت»سنة بضع وٙتانُت ومائة ، انظر ترٚتتو ُب 

 (.ٖ٘ٚٔ« )السنة»( ، وا٠تالؿ ُب ٜٙ« )السنة»رواه عبدا بن أٛتد ُب  ٖ
« السَت» ، انظر ترٚتتو ُب ٕٙٓىو اٟتافظ اإلماـ الصدوؽ ، روى عنو أٛتد وإسحاؽ بن راىويو وخلق كثَت ، توُب سنة  ٗ

(ٜ/ٕٕٗ.) 
 . ٖٛص « العرش»رواه الذىيب ُب كتاب  ٘



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٕٙ 

، شيخ البخاري ، وأبو معمر  ٕبن علي بن عاصم، وعاصم  ٔوكذا قاؿ عبد الرٛتٰػن بن مهدي
 .ٖإٝتاعيل القطيعي

ذلك لعبد ا بن ا١تبارؾ ،  قاؿ: كنت أدعو على اٞتهمية فُأكثر ، فذكرتُ  ٭تِت بن إبراىيموعن 
 ٗيدخل قلبك ، فإهنم ٬تعلوف ربك الذي تعبد ال شيء.ودخل قليب من ذلك شيء فقاؿ: ال 

، وآخره ُسمٌّ ، وإ٪تا ٭تاولوف أف  ٙ: كالـ اٞتهمية أولو عسل٘ػيبٍّ وقاؿ جرير بن عبد اٟتميد الضَّ 
 ٚيقولوا: ليس ُب السماء إلػٰو.

 
 

                                                             
ىو اإلماـ الناقد سيد اٟتفاظ ، أبو سعيد ، عبد الرٛتٰػن بن مهدي بن حساف ، موالىم البصري ، من ا١تكثرين من رواية اٟتديث  ٔ

 (.ٕٜٔ/ٜ« )السَت». انظر ترٚتتو ُب  ٜٛٔالنبوي ، توُب رٛتو ا سنة 
( ، وعزاه لعبد الرٛتٰػن بن أيب حاًب ُب كتابو ٖ٘/٘« )٣تموع الفتاوى»، وىي ُب البن تيمية « الفتوى اٟتموية»ُب كالمو مثبت و 

 «.الرد على اٞتهمية»
« العلو»ذـ رأي اٞتهمية ُب انظر كالمو ُب ، و  ٕٕٔىو اٟتافظ الصدوؽ الذاب عن دين ا أياـ الفتنة ٓتلق القرآف ، توُب سنة  ٕ

 . ٚٙٔص 
للذىيب ، « العرش»، كما ُب « الرد على اٞتهمية»أبو معمر من شيوخ البخاري ومسلم ، وقد نقل كالمو ابن أيب حاًب ُب كتابو  ٖ

 (.ٗٚٔص « العلو»و  ٜ٘ص 
 (.ٛٔ« )السنة»رواه عبد ا بن أٛتد ُب  ٗ
 (.ٜ/ٜ« )السَت»، انظر ترٚتتو ُب  ٛٛٔ، توُب سنة ىو اإلماـ اٟتافظ القاضي ، روى عنو أٛتد وابن ا١تبارؾ وإسحاؽ وٚتاعة  ٘
لعلو يقصد أف مبتدأ كالمهم يدور حوؿ تنزيو الرب عن ٦تاثلة خلقو ، وىذا متفق عليو كمبدأ ، ٍب ١تا ضربوا تطبيقات ىذه القاعدة  ٙ

 القاعدة فإذا ُّم يشطحوف ُب تطبيقها بنفي الصفة ٘تاما ، وسلب ا٠تالق من صفاتو ، تعاذل ا عن ذلك.
 . ٜٗٔص « العلو»، و  ٘ٚص « العرش»، كما ُب كتاب « الرد على اٞتهمية»رواه ابن أيب حاًب ُب كتاب  ٚ



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٖٙ 

،  -الًتمذ  وكاف على معرب –قاؿ: قرأت على جهم القرآف  ٔوروى البيهقي عن أيب معاذ البلخي
اف يتكلم مع وكاف رجال كوُب األصل ، فصيح اللساف ، دل يكن لو علم وال ٣تالسة أىل العلم ، ك

 ا١تتكلمُت ، فقالوا لو: صف ربك الذي تعبده. 
، ٍب خرج عليهم بعد أياـ ذكرىا فقاؿ: ىو ىذا ا٢تواء ، مع   ٕقاؿ: فدخل البيت ال ٮترج كذا وكذا

 كل شيء ، وُب كل شيء ، وال ٮتلو من شيء.
 ٖا تعاذل ُب السماء كما وصف نفسو.، إف  كذب عدو اهللقاؿ أبو معاذ: 

عن يزيد بن ىاروف ، أنو سألو رجل من أىل « الرد على اٞتهمية»ابن أيب حاًب ُب كتابو  وأخرج
 بغداد فقاؿ: ٝتعت ا١تريسي يقوؿ ُب سجوده: سبحاف ريب األسفل!

 ٗفقاؿ يزيد: إف كنت صادقا ؛ إنو كافر با العظيم.
 ر ذلك ابن تيمية رٛتو اوخالصة القوؿ: أف اٞتهمية ال يؤمنوف أف ُب السماء رَبًّا ُيعبد كما قر 

حيث قاؿ: كاف اٞتهمية يدوروف على ذلك ، ودل يكونوا يصرحوف بو لوفور السلف واألئمة وكثرة 
أىل السنة ، فلما بُعد العهد وانقرض األئمة صرح أتباعهم ٔتا كاف أولئك يشَتوف إليو ويدوروف 

شتد أمرىا وتغلظت ، قاؿ: وأوؿ حولو ، قاؿ: ىكذا ظهرت البدع ، كلما طاؿ األمر وبعد العهد ا

                                                             
( ، وبلخ من مدف خراساف واليت تعرؼ اآلف ٔٓٔٔ/ٗ« )تاريخ اإلسالـ»ىو خالد بن سليماف ، فقيو أىل بَػْلخ. قالو الذىيب ُب  ٔ

 بأفغانستاف.
 أي كذا وكذا من األياـ. ٕ
شرح أصوؿ اعتقاد أىل »كما ُب « الرد على اٞتهمية»( ، ورواه ابن أيب حاًب ُب كتابو ٖٖٚ/ٕ« )ألٝتاء والصفاتا»كتاب  ٖ 

 ، وصححو الذىيب ىناؾ. ٜٚص « العرش»( و ٖ٘ٙ)برقم « السنة
 . ٜ٘، ص « العرش»ذكره الذىيب ُب كتاب  ٗ



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٙٗ 

بدعة ظهرت ُب اإلسالـ بدعة القػدر واإلرجاء ، ٍب بدعة التشيع ، إذل أف انتهى األمر إذل االٖتاد 
 ٔواٟتلوؿ وأمثا٢تما.

حثا عن ػقلت: وإنكار أف ا ُب السماء ىو عقيدة فرعوف لعنو ا ، و٢تذا قصد أسباب السماء ب
الذي قاؿ لو إف ا ُب السماء ، ويثبت أف ليس ىناؾ َربٌّ ُب  -بزعمو  –ا ، ليكذب موسى 

 السماء يُعبد أصال.
وقاؿ فرعوف يا ىاماف ابن قاؿ إماـ ا١تفسرين ابن جرير رٛتو ا حكاية عن فرعوف عند قولو تعاذل 

 اآلية: رل صرحا...
 ٖا أرسلو إلينا.: وإين ألظن موسى كاذبا فيما يقوؿ ويدعي من أف لو ُب السماء ربٕيقوؿ

وقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رٛتو ا: وكاف فرعوف جاحدا للرب ، فلوال أف موسى أخربه أف ربو 
١تا ُعرج بو إذل ربو َوفَػَرَض عليو الصلوات  ، و٤تمد  أطلع إذل إلػٰو موسىا قاؿ مَ ػلَ ؛ فوؽ العادل 

التخفيف على  وُ لْ سَ إذل ربك فَ  ارجع)ا٠تمس ؛ ذكر أنو رجع إذل موسى ، وأف موسى قاؿ لو: 
، كما تواتر ىذا ُب أحاديث ا١تعراج ، فموسى صّدؽ ٤تمدا ُب أف ربو فوؽ ، وفرعوف كذب  (أمتك

موسى ُب أف ربو فوؽ ، فالػُمِقروف بذلك متبعوف ١توسى و٤تمد ، وا١تكذبوف لذلك موافقوف 
 ٗلفرعوف.

                                                             
 . ٜٕٔ - ٕٛٔالبن القيم ، ص « اجتماع اٞتيوش االسالمية»نقال من  ٔ
 أي فرعوف. ٕ
 . ٖٚتفسَت سورة غافر ، آية  ٖ
 ( ، باختصار.ٗٚٔ-ٖٚٔ/ٖٔ« )٣تموع الفتاوى» ٗ



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٙ٘ 

و قوؿ فرعوف ، وىو جحد ا٠تالق وتعطيل  وقاؿ أيضا رٛتو ا: وحقيقة قوؿ اٞتهمية ا١تعطلة ى
 ٔكالمو ودينو ، كما كاف فرعوف يفعل.

وقاؿ ابن القيم رٛتو ا: فكذَّب فرعوف موسى ُب إخباره إياه بأف ربو فوؽ السماء ، وعند اٞتهمية 
 ال فرؽ بُت اإلخبار بذلك وبُت اإلخبار بأنو يأكل ويشرب.

ما ال يليق بو ، وكّذب موسى ُب إخباره بذلك ، إذ َمػن وعلى زعمهم يكوف فرعوف قد نػزَّه الرب ع
قاؿ عندىم إف ربو فوؽ السماوات فهو كاذب ، فهم ُب ىذا التكذيب موافقوف لفرعوف ، 

، قالوا: وىم شر من « فرعونية»، ولذلك ٝتاىم أئمة السنة  مخالفون لموسى ولجميع األنبياء
ل مكاف بذاتو( ، وىؤالء عطلوه بالكلية ، وأوقعوا عليو اٞتهمية ، فإف اٞتهمية يقولوف: )إف ا ُب ك

الوصف ا١تطابق للعدـ اض ، فأي طائفة من طوائف بٍت آدـ أثبتت الصانع على أي وجو ؛ كاف 
 ٕقو٢تم خَتا من قو٢تم.

وقاؿ موفق الدين بن قدامة رٛتو ا: وا١تخالف ُب ىذه ا١تسألة قد أنكر ىذا ، يزعم أف موسى  
ا بطريق القطع واليقُت ، مع ٥تالفتو لرب العا١تُت ، وٗتطئتو لنبيو الصادؽ األمُت ، كاذب ُب ىذ

وتركو منهػج الصحابة والتابعُت ، واألئمة السابقُت ، وسائر ا٠تلق أٚتعُت ، ونسأؿ ا تعاذل أف 
 ٖيعصمنا من البدع برٛتتو ، ويوفقنا التباع سنتو.

ابن رل صرحا لعلي أبلغ ي رٛتو ا ُب قولو تعاذل وقاؿ الشيخ عبد الرٛتٰػن بن ناصر السعد
 :األسباب * أسباب السماوات فأطلع إذل إلػٰو موسى وإين ألظنو كاذبا

                                                             
 (.٘ٛٔ/ٖٔ« )٣تموع الفتاوى» ٔ
 ، الوجو السادس عشر من ا١تثاؿ الثاين عشر. ٕٓٚ/ٕ« إعالـ ا١توقعُت» ٕ
 . ٙٗص « إثبات صفة العلو» ٖ



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٙٙ 

فهذا صريح ُب تكذيبو ١توسى ُب قولو: إف ا فوؽ السماوات وا٠تلق كلهم ، وتبع فرعوف على قولو 
ة واٞتماعة ، وقالوا )إف مذىبهم مذىب ىذا ٚتيع اٞتهمية الفرعونية ، ورَموا ببالئهم أىل السن

فرعوف الذي اعتقد علو ا على خلقو( ، وىذا من العجائب وقلب اٟتقائق ؛ فإنو ال يشك أحد 
أف مقالة فرعوف ا١تذكورة تكذيب ١توسى ورد لقولو ، وأف فرعوف أراد أف ٯتوه على قومو فيصعد 

مثبتُت لعلو رب ػدتو ، وموسى إماـ الالسماء ليصل إذل إلػٰو موسى الذي دعاه موسى إذل عبا
  ٔمُت ، وفرعوف إماـ كل معطل.ػالعال

 ٍب قاؿ رٛتو ا بعد ىذا بعدة أوراؽ:
ومن ا١تعلـو أف اٞتهمية أوذل بفرعوف ُب ىذه اٟتالة ، ألنو قا٢تا إنكارا ، وىو نفس مذىب اٞتهمية ، 

ك لتكذيبو لرسالة موسى ولعلو ا ، فإهنم أنكروا كالـ ا وعلوه على خلقو كما أنكر فرعوف ذل
وليس بينهم فرؽ إال أف فرعوف صرح باإلنكار وىم َمػػوَّىوا العبارات وزخرفوا األلفاظ ، وقػػبَّحوا 
اٟتسن وحسنوا القبيح ، وَسػمَّوا أنفسهم أىل اٟتق ، وَسػمَّوا غَتىم أىل الباطل ، فا٩تدعوا ٢تذه 

 ٕالزخارؼ وخدعوا غَتىم.
؛ داللة على أف موسى قد كاف  وإين ألظنو من الكاذبُتٯتة رٛتو ا: وُب قولو وقاؿ ابن خز 

 اىػ. ٖأعلمو أف ربو جل وعال أعلى وفوؽ.
 

                                                             
 «.ملة ١تؤلفات الشيخ عبد الرٛتٰػن بن ناصر السعدي رٛتو ااَّموعة الكا»، من  ٖٖٙص « توضيح الكافية الشافية» ٔ
 . ٕٖٗا١تصدر السابق ، ص  ٕ
 (.ٕٔٓ، )ص « التوحيد»كتاب  ٖ 



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٙٚ 

وقاؿ الذىيب رٛتو ا: يعٍت: أظن موسى كاذبا أف إلٰػهو ُب السماء ، ولو دل يكن موسى عليو 
كاف موسى قاؿ لو )إف اإللػٰو الذي أدعوؾ إليو ُب السماء ١تا قاؿ ىذا ، إذ لو   السالـ يدعوه إذل إلػٰوٍ 

 ٔليس ُب السماء( ؛ لكاف ىذا القوؿ من فرعوف عبثا ، ولكاف بناؤه القصر جنونا.
،  ٕ«اٟتجة ُب بياف اجة»وىكذا قاؿ الشيخ إٝتاعيل بن ٤تمد التيمي األصبهاين ، ُب كتابو 

 وغَتىم رٛتهم ا.
 وجنوف ، وصدؽ ابن تيمية رٛتو ا إذ قاؿ:  قلت: وىذا الذي تعتقده اٞتهمية خبل

ونفاة الصفات كاٞتهمية وأشباىهم ال ٯتكنهم النفي إال إذا تركوا السمع والعقل ، وىذه حاؿ أىل 
 ٖ.لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ُب أصحاب السعَتالنار الذين قالوا 

لعلم ّتهة صدورىا ، فإهنا ما ؛ ا (إف ا بكل مكاف) :ومن أدلة بطالف مقولة: العشرون الوجو
ومن ن حثالة الناس وجها٢تم ، عصدرت عن أناس مشهود ٢تم با٠تَت والفضل والعلم ، بل صدرت 

فاٞتهم بن صفواف ىو صاحب تلك ا١تقالة ، قاؿ الذىيب ا١تشهود ٢تم بالزندقة واٞترأة على األنبياء ، 
ا رًّ ما علمتو روى شيئا ، لكنو زرع شَ ُب ترٚتتو: ضاؿ مبتدع ، ىلك ُب زماف صغار التابعُت ، و 

 ٗعظيما.
 ٘.ىػ ٕٛٔوكاف مقتل اٞتهم سنة 

                                                             

 . ٗٔ، ص « العرش»كتاب  ٔ 
 (.ٛٔٔ/ٕانظر: فصل ُب بياف أف العرش فوؽ السماوات ، ) ٕ
 ( ، بتصرؼ يسَت.ٕٓ٘/ٕ« )بياف تلبيس اٞتهمية» ٖ
 «.ميزاف االعتداؿ» ٗ
 ترٚتة اٞتهم بن صفواف.،  «لساف ا١تيزاف»انظر  ٘



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٙٛ 

س  الضاللة ، ورأس اٞتهمية ، كاف ينكر الصفات ، ويقوؿ ٓتلق القرآف ، وقاؿ أيضا ُب اٞتهم: أُ 
 ٔويقوؿ إف ا ُب األمكنة كلها.

صفة بال  جهػمقاؿ: إف كالـ  ٕالعزيز بن أيب سلمةأف عبد « خلق أفعاؿ العباد»وذكر البخاري ُب 
أف  قبلامرأتو  طلقمعٌت ، وبناء بال أساس ، ودل يُعد قط ُب أىل العلم ، ولقد سئل جهم عن رجل 

فما لكم عليهن من يدخل ُّا ، فقاؿ )عليها العدة( ، فخالف كتاب ا ّتهلو ، وقاؿ ا تعاذل 
 ٖ.عدة تعتدوهنا

ترؾ الصالة أربعُت كافرا جاحدا ، م ومن قاؿ بقولو ، كاف  جهػ: لعن ا الٗوقاؿ يزيد بن ىاروف
 يوما ، يزعم أنو يرتاد دينا ، وذلك أنو شك ُب اإلسالـ.

 ٘بن أحوز التميمي على ىذا القوؿ. مُ لْ قاؿ يزيد: قتلو سَ 
 ٙٓتراساف. «َمْرو»بن أحوز ىو أمَت الشرطة ُب آخر دولة بٍت أمية ، ونائبهم على  مُ وسلْ 

 عن أيب نعيم البلخي قاؿ: « خلق أفعاؿ العباد»ُب  وروى البخاري
 ، ٍب قطعو وجفاه فقيل لو: دل جفوتو؟  ٚصديقا ٞتهم« مرو»كاف رجل من أىل 

                                                             
 ( ، باختصار.ٕٚ/ٙ« )سَت أعالـ النبالء» ٔ
ىو اإلماـ ا١تفيت الكبَت ، عبد العزيز بن عبد ا بن أيب سلمة بن ا١تاِجشوف ، موالىم ا١تدين ، صاحب رواية للحديث النبوي ،  ٕ

ح: )ال يفيت الناس إال مالك ، وعبد العزيز بن أيب سلمة(. انظر قاؿ ابن وىب: حججت سنة ٙتاف وأربعُت ومئة ، وصائح يصي
 (.ٜٖٓ/ٚ« )السَت»ترٚتتو ُب 

 . ٛص  ٖ
 تقدمت ترٚتتو ُب قسم التوطئة من ىذا الكتاب. ٗ
  (.ٕٕٗ/ٖ« )شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة»( ، والاللكائي ُب ٜٚٔبرقم )« السنة»رواه عبد ا بن أٛتد ُب  ٘
 ىػ ، مقتل اٞتهم بن صفواف. ٕٛٔ، أحداث سنة « والنهاية البداية»وانظر  ٙ
 أي جهم بن صفواف ، مؤسس مذىب اٞتهمية الباطل ، وإليو ُنِسب ىذا ا١تذىب. ٚ



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٜٙ 

فقاؿ: ما كاف أظرؼ  –نسيها ٭تِت  –قرأت يوما آية كذا وكذا ، فقاؿ: جاء منو ما ال ٭ُتتمػل 
 ٤تمدا ، فاحتملُتها.

اؿ ﴿الرٛتٰػن على العرش استوى﴾ ، قاؿ: أما وا لو وجدت سبيال إذل ، فلما ق سورة طػٰوٍب قرأ 
 ٔها.حكها ٟتككتها من ا١تصحف ، فاحتملتُ 

ٍب قرأ سورة القصص ، فلما انتهى إذل ذِكر موسى قاؿ: )ما ىذا؟ ذكر قصة ُب موضع فلم يتمها ، 
 ٕت عليو.ٍب ذكرىا ىاىنا فلم يتػمها( ، ٍب رمى با١تصحف من ِحجره برجليو ، فوثب

 فهذا كالـ شيخ النافُت لعلو الرب على عرشو ، ومباينتو من خلقو ، نعوذ با من ا٠تذالف.
 :وعن ٖ«البداية والنهاية»وأما شيخ اٞتهم بن صفواف فهو اٞتعد بن درىم ، قاؿ ابن كثَت ُب 

١تسألة عن صفات ا عز وجل ، فقاؿ لو وىب يوما: )ويلك يا جعد ، أقصر ا ٗوكاف يسأؿ وىبا
من ا٢تالكُت ، لو دل ٮتربنا ا ُب كتابو أف لو يدا ما قلنا ذلك ، وأف لو عينا  ألظنكعن ذلك ، إين 

ما قلنا ذلك ، وأف لو نفسا ما قلنا ذلك ، وأف لو ٝتعا ما قلنا ذلك( ، وذكر الصفات من العلم 
 والكالـ وغَت ذلك ، ٍب دل يلبث اٞتعد أف صلب ٍب قتل.

                                                             
قلت: ما استطاع ا٠تبيث أف ٭تك آية االستواء من ا١تصحف ، ولكنو حكَّ معناىا من قلوب أتباعو ، بتعطيل مدلوؿ اآلية ،  ٔ

 وىو االستيالء. وٖتريفو إذل معٌت آخر
 (. ٘٘« )خلق أفعاؿ العباد»رواه البخاري ُب  ٕ

عن ٭تِت بن أيوب بو ، كما نقل ذلك « الرد على اٞتهمية»( ، وكذا ابن أيب حاًب ُب ٜٛٔ« )السنة»وكذا عبد ا بن أٛتد ُب 
 . ٘٘ٔ -ٗ٘ٔص « العلو»عنو الذىيب ُب 

 ىػ. ٕ٘ٔحوادث سنة  ٖ
صحيفتو منها ىػ ، وروايتو للحديث قليلة ،  ٖٗي ثقة كما قاؿ العجلي ، ولد ُب زمن عثماف سنة أي وىب بن منبو ، وىو تابع ٗ

،  وإ٪تا غزارة علمو ُب اإلسرائيليات ، ومن صحائف أىل الكتاب، « صحيفة وىب بن منبو»ا١تشهورة عن أيب ىريرة رضي ا عنو 
 (.٘ٗ٘/ٗ« )السَت»انظر و 



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٚٓ 

، ونقل عن أيب اٟتسن ا١تدائٍت قولو: كاف  ٔترٚتة اٞتعد بن درىم: مبتدع ضاؿ وقاؿ الذىيب ُب
 ٕاٞتعد زنديقا.

 ٖوقاؿ ابن حجر: وللجعد أخبار كثَتة ُب الزندقة.
 قاؿ الذىيب رٛتو ا قبل سرده ٞتملة من أقواؿ التابعُت ُب إثبات العلو:

، وكذلك أنكر  ٘ىو اٞتعد بن درىمأوؿ وقت ُٝتعت مقالة من أنكر أف ا فوؽ العرش ،  ٗوىو
ٚتيع الصفات  تعاذل ، من السمػع والبصر والكالـ واليد والوجو وغَت ذلك ، فقتلو خالد بن عبد 

 ا القسري ، وقصتو مشهورة.
وأخذ ىذه ا١تقالة عنو اٞتهم بن صفواف إماـ اٞتهمية ومنتسبهم ، فأظهرىا ، واحتج ٢تا بالشبػهات 

قولو ا تعاذل أنو )استػوى على العرش( ٔتعٌت: استوذل ، وكاف ذلك ُب آخر عصر العقلية ، وأّوؿ 
التابعُت ، فأنكر مقالتو أئمة ذلك العصر مثل األوزاعي وأيب حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري 

 انتهى كالـ الذىيب. ٙوٛتاد بن زيد وٛتاد بن سلمة وابن ا١تبارؾ ومن بعدىم من أئمة ا٢تدى.

                                                             
 (.٘ٓٔ/ٕ« )لساف ا١تيزاف» ٔ
 (.ٕٛٔ/ٖ« )ريخ اإلسالـتا» ٕ
 «.ميزاف االعتداؿ»انظر ترٚتتو ُب  ٖ
 أي وقت التابعُت. ٗ
 يقصد الذىيب: وىو أوؿ وقت ٝتعت فيو مقالة من أنكر أف ا فوؽ العرش ، وقائلها ىو اٞتعد بن درىم.. اخل. ٘
 . ٜٙص ، « العرش»كتاب  ٙ 



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٚٔ 

يسي ، قاؿ ابن أيب حاًب: ٝتعت ىشاـ بن عبيد رٍّ مِ ػال شرٌ ف جهم ُب نشر عقيدتو الضالة بِ ٍب خل
يقوؿ: ا١تريسي عندنا خليفة جهم بن صفواف الضاؿ ، وىو ورل عهده ، وَمثلو عندنا َمثل بلعم  ٔا

 ٕ .واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منهابن باعورا الذي قاؿ ا فيو: 
عن أيب يعقوب ، إسحاؽ بن إبراىيم « تاريخ بغداد»ن اللطائف ما رواه ا٠تطيب البغدادي ُب وم

لؤلؤ قاؿ: مررت ُب الطريق فإذا بشر ا١تريسي والناس عليو ٣تتمعوف ، فمر يهودي فأنا ٝتعتو يقوؿ: 
 !أبوه علينا التوراةأفسد د عليكم كتابكم كما فسِ ال يُ 

 ٖيعٍت أف أباه كاف يهوديا.
أعداء أىل السنة  صل األمر إذل أٛتد بن أيب دؤاد ، ُب أوائل القرف الثالث ، وىو من ألدٍّ ٍب و 

واٞتماعة ، وكاف شديد العداوة لإلماـ أٛتد بن حنبل ، وىو الذي أوقع بو عند ا١تأموف ، فسجنو 
  وضربو ، وحصل بسببو بالء كثَت على ا١تسلمُت ، قاؿ ابن األعرايب العادل اللغوي ا١تشهور:

ٔتعٌت:  الرٛتٰػن على العرش استوىأرادين ابن أيب دؤاد أف أطلب ُب بعض لغات العرب ومعانيها 
 ٗاستوذل ، فقلت: وا ما يكوف ىذا وال أصيبو.

وقد وصل اٟتد بالضالؿ عند أيب دؤاد أف جعل األنبياء موسى وعيسى و٤تمد عليهم الصالة 
 قاؿ قبحو ا:  !عاذلوالسالـ مشبهة ، ألهنم أثبتوا صفات ا ت

                                                             
« السَت»، انظر ترٚتتو ُب  ٕٕٔ، وكاف من ْتور العلم ، مات سنة ىو الفقيو ، أحد أئمة السنة ، لو رواية للحديث النبوي  ٔ

(ٔٓ/ٗٗٙ.) 
 (.ٗٗٙ)برقم « شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة»قالو الاللكائي ُب  ٕ
 (.ٖٚ٘/ٚ« )تاريخ بغداد» ٖ
 (.ٚٙٔ-ٙٙٔ/ٖ« )اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية»أورده ابن بطة ُب  ٗ



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٕٚ 

تعلم ما ُب نفسي وال أعلم ما بن مرًن عليو السالـ حيث يقوؿ اشبهة: عيسى ثالثة من األنبياء مُ 
حيث قاؿ:  ، و٤تمد  رب أرين أنظر إليك، وموسى عليو السالـ حيث يقوؿ  ُب نفسك

 ٔإنكم تروف ربكم.
 إسحاؽ ، ابن عم اإلماـ أٛتد:وقاؿ حنبل بن 
سنة إحدى وعشرين ، فرأيت ُب ا١تسجد اٟتراـ كسوة البيت من الديباج ، وىي حجػجت ُب 

فلما  ، ليس كمثلو شيء وىو اللطيف ا٠تبَت ٕاراتب ُب الدَّ تِ ػخاط ُب صحن ا١تسجد ، وقد كُ ػتُ 
عن بعض األخبار فأخربتو بذلك ، فقاؿ أبو عبد ا: قاتلو ا ،  ٖقدمت سألٍت أبو عبد ا

 ٘.السميع البصَتيعٍت: أزاؿ  -يعٍت ابن أيب دؤاد - ٗإذل كتاب ا فغَتها٠تبيث عمد 
وأٛتد بن أيب دؤاد القاضي ىو رأس اٞتهمية ُب عصر اإلماـ أٛتد بن حنبل ، ورل القضاء للمعتصم 
والواثق ، قاؿ الدارقطٍت: )ىو الذي كاف ٯتتحن العلماء ُب زمانو( ، يعٍت ُب القوؿ ٓتلق القرآف ، 

ميزاف »من فالِػٍج أصابو ، انظر ترٚتتو ُب  ٕٓٗلذىيب: )جهمي بغيض( ، ىلك سنة قاؿ ا
 «.لساف ا١تيزاف»و « االعتداؿ

                                                             
 . ٜٔٔللذىيب ، ص « العلو»عن ابن أيب دؤاد بالغا ، كما ُب « هميةالرد على اٞت»رواه ابن أيب حاًب ُب  ٔ
، مادة )دارة( ما ٤تصلو: الدارة ىي ما ٭تيط بالوجو من جوانبو ، وكل موضع يدار بو شيء ٭تجزه فاٝتو « تاج العروس»قاؿ ُب  ٕ

 دارة.
 فلعلها ُب الكالـ ىنا تعٍت دوائر زخرفية ُب الكسوة يكتب فيها ما يكتب.

 عٍت اإلماـ أٛتد.ي ٖ
، ألف اٞتهمية ال يؤمنوف بأف ا ٝتيع بصَت ، فضاؽ صدره ُّا ،  ليس كمثلو شيء وىو السميع البصَتر اآلية من ػػأي أنو غيَّ  ٗ

 فحرؼ القرآف ٖتريفا لفظيا ، قاتلو ا.
، أحداث « تاريخ اإلسالـ»ره الذىيب ُب ، ترٚتة حنبل بن إسحػاؽ بن حنبل ، وذك« طبقات اٟتنابلة»ذكره القاضي أبو يعلى ُب  ٘

 ىجري عن ا٠تالؿ تعليقا ، عن عصمة بن عصاـ ، عن حنبل بن إسحاؽ ، فذكره. ٕٕٔسنة 
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 فصل في بيان أصل التعطيل وتطوره الزمني
منتشرا ُب الفالسفة ، ٍب كاف أصل داء تعطيل صفات الرب عن معانيها   ا وإياكم أف اعلموا رٛتٍت

اف بالعراؽ ، وىي بالد ذل أف تلقاه اٞتعد بن درىم الذي استوطن حرَّ سرى الداء إذل الصابئة ، إ
الصابئة ، ٍب نشرىا بُت ا١تسلمُت ، قبحو ا ، فأنكر صفات الرب جل وعال ، وزعم أف ا دل 

 .م موسػى تكليماكلٍّ يتخذ إبراىيم خليال ودل يُ 
ف بن ٝتعاف ، وقد كاف أخذىا أباف قاؿ ابن تيمية رٛتو ا: وقد قيل إف اٞتعد أخذ مقالتو عن أبا

عن طالوت ابن أخت لبيد بن األعصم ، وأخذىا طالوت من لبيد بن األعصم اليهودي الساحر 
 . الذي سحر النيب 

من أىل حراف ، وكاف فيهم خلق كثَت من الصابئة  -فيم قيل  -وكاف اٞتعد بن درىم ىذا 
ذين صنف بعض ا١تتأخرين ُب سحرىم ، فكانت والفالسفة ، بقايا أىل دين ٪ترود والكنعانيُت ال

الصابئة إال قليال منهم إذ ذاؾ على الشرؾ ، وعلماؤىم ىم الفالسفة ، وكانوا يعبدوف الكواكب 
، فيكوف اٞتعد قد  ويبنوف ٢تا ا٢تياكل ، وىؤالء الصابئة ىم الذين بعث إليهم إبراىيم ا٠تليل 

 أخذ مقالتو عن الصابئة الفالسفة.
مأخوذا عن تالمذة ا١تشركُت والصابئُت  -أي مقالة التعطيل والتأويل  -أصل ىذه ا١تقالة فإذا كاف 

أف يأخذ سبيل ىؤالء ا١تغضوب عليهم أو  -بل نفس عاقل  -واليهود ، فكيف تطيب نفس مؤمن 
 ٔالضالُت ، ويدع سبيل الذين أنعم ا عليهم من النبيُت والصديقُت والشهداء والصاٟتُت؟

 رٛتو ا: وقاؿ أيضا

                                                             
، « ٣تموع الفتاوى»البن تيمية ، وىي مطبوعة مستقلة ، وتقع بطو٢تا ُب أوؿ اَّلد ا٠تامس من « الفتوى اٟتموية الكربى» ٔ

 ، باختصار. ٕ٘ – ٕٓالصفحات ر من اَّلد ا١تذكو والكالـ مقتبس من 
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اٞتعد بن درىم ُب أوائل ا١تائة الثانية ، فضحى بو خالد بن  ٔوكاف أوؿ من ابتدع ىذا ُب اإلسالـ
، وكاف قد أخذ ىذا ا١تذىب عنو اٞتهم بن  ٕ«واسط»عبد ا القسري أمَت العراؽ وا١تشرؽ بػ 

 أمَت خراساف ُّا.، حوز م بن ألْ صفواف ، فأظهره وناظر عليو ، وإليو أضيف قوؿ اٞتهمية ، فقتلو سَ 
ن ، وظهر قو٢تم أثناء خالفة ا١تأموف ، حىت امُتحِ  -أتباع عمرو بن عبيد  -ٍب نَقل ذلك إذل ا١تعتزلة 

 أئمة اإلسالـ ، وُدعوا إذل ا١توافقة ٢تم على ذلك.
ن وأصل قو٢تم ىذا مأخوذ عن ا١تشركُت والصابئة من الربا٫تة وا١تتفسلفة ومبتدعة أىل الكتاب ، الذي

يزعموف أف الرب ليس لو صفات ثبوتية أصال ، وىؤالء ىم أعداء إبراىيم ا٠تليل عليو السالـ ، وىم 
، ويبنوف ا٢تياكل للعقوؿ والنجـو وغَتىا ، وىم ينكروف ُب اٟتقيقة أف يكوف  ٖيعبدوف الكواكب

 ٗإبراىيم خليال وموسى كليما.
عن ابن أيب  في أحداث سنة أربعين ومائتين« ريخالكامل ُب التا»ُب كتابو  رٛتو اقاؿ ابن األثَت 

 دؤاد:
وكاف داعيًة إذل القوؿ ٓتلق القرآف وغَته من مذاىب ا١تعتزلة ، وأخذ ذلك عن بشر ا١تريسي ، وأخذ 
بشر من اٞتهم بن صفواف ، وأخذه جهم من اٞتعد بن درىم ، وأخذه اٞتعد من أباف بن ٝتعاف ، 

، وأخذه طالوت من لبيد بن األعصم  ٘وِ ػػنِ تَ خَ بيد األعصم وَ ل بن أختِ  من طالوتَ  وأخذه أبافُ 

                                                             
 أي إنكار صفة ابة  تعاذل. ٔ
 واسط مدينة بناىا اٟتجاج بُت البصرة والكوفة. ٕ
 أي: الصابئة والفالسفة. ٖ
 ( ، باختصار.ٚٙ-ٙٙ/ٓٔ« )٣تموع الفتاوى» ٗ
 ختنو أي زوج ابنتو ، وقيل غَت ذلك. ٘
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، وأوؿ من صنف ُب ذلك  ٔخلق التوراةػ، وكاف لبيد يقوؿ ب اليهودي ، الذي سحر النيب 
 ٕ.انتهىطالوت ، وكاف زنديقا فأفشى الزندقة.

 قلت: فتبا ١تن كانت ىذه سلسة مشاٮتو.
 :ٖ«يةالفتوى اٟتمو »وقاؿ ابن تيمية رٛتو ا ُب 

ٍب ىؤالء ا١تتكلموف ا١تخالفوف للسلف إذا ُحػػقٍّق عليهم األمر دل يوجد عندىم من حقيقة العلم با 
وخالص ا١تعرفة بو خرب ، ودل يقعوا من ذلك على عُت وال أثر ، كيف يكوف ىؤالء اجوبوف 

وصفاتو ، وأحكم ُب باب ؛ أعلم با وأٝتائو  ٗا١تفضولوف ا١تنقوصوف ا١تسبوقوف اٟتيارى ا١تتهوٍّكوف
ذاتو وآياتو من السابقُت األولُت ، من ا١تهاجرين واألنصار والذين اتبعوىم بإحساف ، من ورثة 
األنبياء وخلفاء الرسل وأعالـ ا٢تدى ومصابيح الدجى ، الذين ُّم قاـ الكتاب وبو قاموا ، وُّم 

ما برزوا بو على سائر أتباع األنبياء ، نطق الكتاب وبو نطقوا ، الذين وىبهم ا من العلم واٟتكمة 
فضال عن سائر األمم الذين ال كتاب ٢تم ، وأحاطوا من حقائق ا١تعارؼ وبواطن اٟتقائق ٔتا لو 

 ُٚتعت حكمة غَتىم إليها الستحيا من يطلب ا١تقابلة؟

                                                             
بقولو: ال تقـو الساعة حىت تأخذ أميت بأخذ القروف قبلها ، شربا  ليت أخرب عنها النيب ُب ىذا تنبيو إذل مسألة التشبو باليهود ، وا ٔ

 بشرب وذراعا بذراع.
؟  فقيل: يا رسوؿ ا ، كفارس والرـو

 فقاؿ: ومن الناس إال أولئك؟
 ( عن أيب ىريرة رضي ا عنو.ٚرواه مسلم )

 ىػ. ٕٕٗٔ،  ٔبَتوت ، ط -عرفة ( ، ٖتقيق خليل مأموف شيحا ، الناشر: دار ا١تٚٗ٘/٘) ٕ
من اَّلد ا١تذكور ، والكالـ مقتبس « ٣تموع الفتاوى»مطبوعة مستقلة ، وتقع بطو٢تا ُب أوؿ اَّلد ا٠تامس من  تقدـ الكالـ أهنا ٖ

 . ٕٔ-ٔٔالصفحات من 
 ، مادة َىَوَؾ.« ٥تتار الصحاح»التهو ؾ ىو التحي ػر ، انظر  ٗ
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و وآياتو ال سيما العلم با وأحكاـ أٝتائ -ٍب كيف يكوف خَت قروف األمة أنقص ُب العلم واٟتكمة 
من ىؤالء األصاغر بالنسبة اليهم ، أـ كيف يكوف أفراخ ا١تتفلسفة ، وأتباع ا٢تنػد واليوناف ، وورثة  -

ؿ اليهود والنصارى والصابئُت ، وأشكا٢تم وأشباىهم أعلم با من ورثة اَّوس وا١تشركُت ، وُضالَّ 
 !األنبياء ، وأىل القرآف واالٯتاف؟

ألف من استقرت ىذه ا١تقدمة عنده ؛ عرؼ طريق ا٢تدى أين ىو ُب ىذا  وإ٪تا قدَّمت ىذه ا١تقدمة
الباب وغَته ، وَعِلم أف الضالؿ والتهو ؾ إ٪تا استوذل على كثَت من ا١تتأخرين بنبذىم كتاب ا وراء 
ظهورىم ، وإعراضهم عما بعث ا بو ٤تمدا من البينات وا٢تدى ، وتركهم البحث عن طريقة 

بعُت ، والتماسهم علم معرفة ا ٦تن دل يعرؼ ا ، بإقراره على نفسو ، وبشهادة السابقُت والتا
األمة على ذلك ، وبدالالت كثَتة ، وليس غرضي واحدا معينا ، وإ٪تا أصف نوع ىؤالء ونوع 

 ىؤالء.
من أو٢تا إذل آخرىا ، ٍب  وإذا كاف كذلك ؛ فهذا كتاب ا من أولو إذل آخره ، وسنة رسولو 

مة كالـ الصحابة والتابعُت ، ٍب كالـ سائر األئمة ؛ ٦تلوء ٔتا ىو إما نص وإما ظاىر ُب أف ا عا
سبحانو وتعاذل ىو العلي األعلى ، وىو فوؽ كل شيء ، وعليٌّ على كل شيء ، وأنو فوؽ العرش ، 

 وأنو فوؽ السماء. انتهى.
 فصل

ىل السنة ٢تم با١ترصاد ، فردوا عليهم بردود  و١تا استفحل شر اٞتهمية وتطاولوا على الشريعة ؛ كاف أ
انطالقا ، « الرد على اٞتهمية»عدة باسم  ابً تُ كثَتة ، وذبوا عن حياض العقيدة ، وألفت األئمة كُ 

عدواف أىل األىواء والبدع ، وٛتالت التشويو والتحريف ، ومن من مبدأ الدفاع عن دين ا من 
 تلكم ا١تصنفات:
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همية فيما شكوا فيو من متشابو القرآف وتأولوه على غَت تأويلو ، لإلماـ الرد على الزنادقة واٞت .ٔ
 أٛتد بن حنبل.

 كتاب السنة والرد على اٞتهمية ، لعبد ا بن أٛتد بن حنبل. .ٕ
 اري.خخلق أفعاؿ العباد والرد على اٞتهمية وأصحاب التعطيل ، مد بن إٝتاعيل الب .ٖ
كتاب »كتابا أٝتاه:   «صحيح البخاري»عروؼ بػ ا١توقد عقد البخاري أيضا ُب آخر كتابو  .ٗ

 .كما ُب بعض النسخ« الرد على اٞتهمية»، ُّذه الزيادة  «التوحيد والرد على اٞتهمية
 الرد على اٞتهمية ، لعثماف بن سعيد الدارمي. .٘
 لو.« اإلبانة»الرد على اٞتهمية ، لعبيد ا بن بطة العكربي ، ويقع ضمن كتاب  .ٙ
، ٢تبة ا بن اٟتسن بن منصور الاللكائي ، وقد «أىل السنة واٞتماعةشرح أصوؿ اعتقاد » .ٚ

اٞتهمية ، كما روى عن على أورد آثارا كثَتة ُب تقرير العلو عن الصحابة والتابعُت ُب الرد 
 أكثر من ٜتسمائة عادل من علماء السلف فتواىم بتكفَت اٞتهمية.

 نوري.يبة الديلعبد ا بن مسلم بن قت االختالؼ ُب اللفظ والرد على اٞتهمية وا١تشبهة ، .ٛ
 الرد على اٞتهمية ، مد بن إسحاؽ بن مندة. .ٜ

 ٔالرد على اٞتهمية ، لعبد الرٛتٰػن بن أيب حاًب. .11
إذل رسالة لعبد العزيز بن أىب سلمة « اٞترح والتعديل»وقد أشار ابن أيب حاًب ُب كتابو  .ٔٔ

 (.ٖ٘/ٙ، انظر )« الرد على اٞتهمية»ا١تاجشوف ُب 

                                                             
وقد سألت أحد ا١تتخصصُت عن ىذا الكتاب فأفاد أنو ال يعلمو مطبوعا وال  ، «العرش»و  «العلو»تابيو قد أشار إليو الذىيب ُب ك ٔ

 ٥تطوطا ، فهو ُب حكم ا١تفقود.
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 ( أبوابا ُب الرد على اٞتهمية.ٛٔٔ/ٔ« )مسنده»وقد أفرد أبو عوانة ُب  .ٕٔ
 «.الرد على اٞتهمية»بابا ٝتاه « سننو»كما أفرد أبو داود ُب  .ٖٔ
كتاب الرد على اٞتهمية ، لإلماـ أيب عبد ا إبراىيم بن عرفة النحوي ، ا١تسمى نفطويو ،  .ٗٔ

 . ٕٙٔ، ص « العلو»وقد أشار إليو الذىيب ُب كتابو 
، ىػ( ، صاحب الشافعي  ٕٓٗلعبد العزيز بن ٭تِت الكناين )« الرد على اٞتهمية»كتاب  .٘ٔ

 . ٜٔ، ص « العرش»ُب كتابو الذىيب   وقد ذكر
ولشيخ اإلسالـ ابن تيمية رٛتو ا اليد الطوذل ُب الرد على اٞتهمية ، فلشيخ اإلسالـ ردود  .ٙٔ

، وىو مطبوع ُب  «م الكالميةبياف تلبيس اٞتهمية ُب تأسيس بدعه»عدة ، منها كتاب 
 .عشر ٣تلدات

اجتماع »، وكذا كتاب « الصواعق ا١ترسلة على اٞتهمية وا١تعطلة»ولتلميذه ابن القيم كتاب  .ٚٔ
 «.اٞتيوش اإلسالمية على غزو ا١تعطلة واٞتهمية

، أشار إليو « الرد على اٞتهمية»وللقاضي أيب يعلى ، ٤تمد بن اٟتسُت بن الفراء كتاب  .ٛٔ
 .ٔ«السَت»الذىيب ُب 

من صولة اٞتهمية ، وكشفوا وىكذا غَتىم من العلماء ، قاموا بواجب الدفاع عن العقيدة اإلسالمية 
 فرٛتهم ا وعفا عنهم.خطأ منهجهم ُب فهم أٝتاء ا تعاذل وصفاتو ، 

قد دوَّف صولة اٞتهمية بالردود العلمية فحسب ، بل  دينهم منودل يقف دفاع أىل السنة عن 
 يسلمَ ولِ عقوبة ٢تم على تنق صهم  تعاذل ، ،  من قِػَبِل والة اٟتق اإلسالمي قتل رموزىم خالتاري

                                                             
ٔ (ٔٛ/ٜٔ.) 



 حث السابع: شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمب

 بطالن مقولة إن اهلل في كل مكان من عشرين وجها

 ٖٜٚ 

قاؿ نعيم بن ٛتاد ا٠تزاعي رٛتو ا ُب  تعزيرىم كما سيأٌب ، كما شِهد التأريخالناس من شرىم ،  
 ٔبة.لهم بال استتاتُ ػػاٞتهمية: أرى أف جهادىم عندي أفضل من جهاد الرـو ، وأرى أف أق

ىجري ٤تبوسا ُب فتنة خلق  ٕٕٛمهما ا ، توُب سنة ػماد ىو شيخ البخاري رحػونعيم بن ح
 دفن ُب قيوده ، وقاؿ: إين ٥تاصم.القرآف ، وأوصى بأف يُ 

من قتل اٞتهم ىػ  ٕٛٔسنة بن أحوز أمَت الشرطة ُب آخر دولة بٍت أمية  مُ ما قاـ بو َسلْ  ذلكفمن 
 .لكذ ، وقد تقدـ ذكرُ  بن صفواف

ومن ذلك أيضا ما قاـ بو خالد بن عبد ا القسري بالكوفة وارل العراؽ آنذاؾ حُت خطب الناس 
فقاؿ: )أيها الناس ، ارجعوا ىػ ،  ُٕٗٔب خالفة أياـ ىشاـ بن عبد ا١تلك ، سنة يـو عيد األضحى 

وجل دل يكلم موسى ح  باٞتعد بن درىم ، فإنو زعم أف ا عز وا تقبل ا منكم ، فإين ُمضَ ح  فضَ 
تكليما ، ودل يتخذ إبراىيم خليال ، سبحانو وتعاذل عما يقوؿ اٞتعد بن درىم( ، ٍب نزؿ إليو 

 ٕفذْتو.
 ٖقاؿ ابن تيمية رٛتو ا: وشكر لو علماء ا١تسلمُت ما فعلو ، كاٟتسن البصري وغَته.

  ٗمغَتة الكذاب. وُ وقاؿ الذىيب رٛتو ا: ىذه من حسناتو ، ىي وقتلُ 

                                                             
، ٖتقيق ناصر بن  ٕٚٗ، ص « مسائل اإلماـ أٛتد بن حنبل وإسحاؽ بن راىويو»رواه حرب بن إٝتاعيل الكرماين عنو كما ُب  ٔ

 الرياض. –، الناشر: مكتبة الرشد  سعود السالمة
 -( ، الناشر: دار ابن كثَت ٖٕٗ/ٓٔ) ٕٙٔ( ، وأحداث سنة ٕ٘ٓ/ٓٔىػ ) ٕٗٔ، أحداث سنة « البداية والنهاية»انظر  ٕ

 دمشق.
 . ٖٔٔص « العلو»( ، والذىيب ُب ٜٓٙٔبرقم )« السنة»وقد روى القصة ا٠تالؿ ُب 

 (.ٚٚٔ/ٖٔ« ))٣تموع الفتاوى»انظر  ٖ
 من اَّلد نفسو. ٕٙٗوانظر قصة قتلِو ١تغَتة ُب صفحة ،  (ٕ٘ٗ/٘« )السَت»ر انظ ٗ
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 ٖٛٓ 

 :٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو ا وقاؿ الشيخ
ودل يُعلم أف أحدًا من العلماء أنكر ذلك عليو ، بل ذكر ابن القيم إٚتاعهم على استحسانو ، 

 :ٔفقاؿ
 ٕ در ؾ من أخي قرباف شكر الضحية كل  صاحِب سنةٍ 
 رٛتو ا:  ٖوقاؿ الشيخ عبد الرٛتٰػن بن ٭تِت ا١تعلمي

إف أىل العلم والدين شكروا خالدا عليها ، وال يزالوف شاكرين لو إذل يـو وأما قضية اٞتعد ف
 ٗالقيامة.

                                                             
 «.نونيتو»أي ُب  ٔ
 بَتوت. -، الدليل ا٠تامس: ما وقع ُب زمن التابعُت ، الناشر: مؤسسة الرسالة  ٘٘ص «  ٥تتصر سَتة الرسوؿ »انظر  ٕ
القضاة ّتيزاف  با١تملكة العربية السعودية ، ولقب بشيخ اإلسالـ ، ٍب  بن ٭تِت ا١تعلمي العتمي ، توذل رئاسةالرٛتٰػن عبد ىو الشيخ  ٖ

ىػ وعمل ُب دائرة ا١تعارؼ العثمانية ْتيدر آباد مصححا كتب اٟتديث والتاريخ ، وبقى ىناؾ  ٖ٘ٗٔسافر إذل ا٢تند حوارل سنة 
 ٕٖٚٔسنة  مكتبة اٟتـر ا١تكيػعُت أمينا لىػ ف ٖٔٚٔمكن من علم اٟتديث والرجاؿ سنة ػزىاء ربع قرف ، ٍب عاد إذل مكة وقد ت

 .ىػ ٖٙٛٔرٛتو ا عاـ  توُب، وبقي فيها إذل أف  ىػ
أضواء على »األنوار الكاشفة ُب الرد على كتاب »، وكتاب التنكيل ٔتا ُب تأنيب الكوثري من األباطيل »لو تصانيف منها 

وحقق كثَتا من كتب األمهات ، منها أربع ،  «إذل تصحيح العقائدالقائد »كتاب ، و  «العبادة»مود أيب رية ، وكتاب  ««السنة
،  البن أيب حاًب «اٞترح والتعديل»للسمعاين وكتاب  «األنساب»، وأربع ٣تلدات من  البن ماكوال «اإلكماؿ»٣تلدات من كتاب 

 . «التاريخ الكبَت»ثالث ٣تلدات من و  «تذكرة اٟتفاظ»و 
د بن إبراىيم والشيخ ٤تمد حامد الفقي والشيخ أٛتد شاكر و٤تمد ناصر الدين األلباين رٛتهم أثٌت عليو علماء عصره كالشيخ ٤تم

 اٟتديث حفاظ أسالفهم بسَت الناُُّت تذكَت»وكتاب ، رٛتو ا  ٠تَت الدين زركلي «األعالـ»انظر ترٚتتو ُب كتاب ا ٚتيعا. 
 للشيخ ربيع بن ىادي ا١تدخلي حفظو ا. «والالحقُت السابقُت

 الرياض. –، الناشر: مكتبة ا١تعارؼ  ٕ( ، تعليق األلباين ، ط ٕٚٗ/ٔ« )التنكيل ٔتا ُب تأنيب الكوثري من األباطيل»انظر  ٗ
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 ٖٛٔ 

وللعلم ، فقد قوي أمر اٞتهمية ١تا مات الرشيد وتوذل ابنو ا١تلقب با١تأموف با١تشرؽ ، فتلقى عن 
 اٞتهمية ما تلقاه ، وكتب وىو بالثغر إذل نائبو ببغداد كتابا يدعو الناس فيو إذل بعض مقوالت

 ٔاٞتهمية.
و١تا توذل ا١تتوكل أظهر السنة ، وزجر عن تلك ا١تقوالت ، وكتػب بذلك إذل األمصار ، واستقدـ 

 ٕا أحاديث الرؤية والصفات.وْ وَ م ، ورَ هِ ػادٍّثُت إذل سامراء ، وأجزؿ صالتِ 
 ٖ.وقد أفىت عبد الرٛتٰػن بن مهدي اإلماـ ا١تشهور باستتابة نفاة العلو وإال ُضربت أعناقهم

وبالرغم من جػهل اٞتهم وُفحش مقالتو ؛ فقد تلقف الناس مقالتو عرب القروف ، فلكل قـو وارث ، 
، إما تقليدا أو معاندة  (ف ا ُب كل مكافإ) خبيثةػالمقالتو  لَ مَ ػحَ ُوِجَد من ففي عصرنا ىذا 

 ، فإذل ا ا١تشتكى.ومكابرة 
الرد على »بشار بن موسى ا٠تفاؼ ُب كتابو  فقد روى ابن أيب حاًب بإسناده عن وأما التعزير

إذل أيب يوسف فقاؿ لو: تنهاين عن الكالـ ، وبشر ا١تريسي  ٗأنو جاء بشر بن الوليد« اٞتهمية
 وعلي األحوؿ وفالف يتكلموف؟ 

 فقاؿ: وما يقولوف؟ 
 قاؿ: يقولوف: إف ا ُب كل مكاف. 

                                                             
 (.ٖٛٔ/ٖٔ« )٣تموع الفتاوى»انظر  ٔ
 (.ٖٗ/ٕٔ« )السَت»قالو الذىيب ُب  ٕ
 . ٜ٘ٔص « العلو»( ، وصححو الذىيب ُب ٓ٘« )السنة» بن أٛتد بإسناده عنو ُب كتاب رواه عبد ا ٖ
ىو بشر بن خالد بن الوليد ، اإلماـ العالمة ادث الصادؽ ، قاضي العراؽ ، أبو الوليد الكندي اٟتنفي ، ٝتع من مالك  ٗ

 .(ٖٚٙ/ٓٔ« )َتالس». انظر ترٚتتو ُب  ٖٕٛوالقاضي أيب يوسف ، وتفقو عليو ، مات سنة 
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 ٖٕٛ 

 –د قاـ بشر ، فجيء بَِعِلي  األحوؿ والشيخ فبعث أبو يوسف فقاؿ: عليَّ ُّم ، فانتهوا إليو ، وق
، فأمر بو إذل  ٔفنظر أبو يوسف إذل الشيخ وقاؿ: لو أف فيك موضع أدب ألوجعتك –يعٍت اآلخر 

 ٕبو. ؼَ اٟتبس ، وضرب عليا األحوؿ وطوَّ 
، فقد جيء إليو برجل حبس ُب التجه م فتاب ، فامتحنو  ٖوكذا فعل ىشاـ بن عبيد ا الرازي

 : أتشهد أف ا على عرشو ، بائن من خلقو؟ قائال
 قاؿ: ال أدري ما بائن من خلقو.
 فقاؿ: رد وه ، فإنو دل يتب بعد.

وىشاـ ىذا من أئمة الفقو على مذىب أيب حنيفة ، أخذ عن ٤تمد بن اٟتسن وغَته ، وىو معروؼ 
 ٗعند الفقهاء.

                                                             
 .الضرببالتأديب ألنو شيخ كبَت ال ٭تتمل  ٔ
 . ٔ٘ٔص « العلو»، و  ٓٛص « العرش»نقل القصة بإسنادىا الذىيب ُب كتاب  ٕ
 تقدمت ترٚتتو. ٖ
 . ٜٗللذىيب ، ص « العرش»، كما ُب كتاب « الرد على اٞتهمية»روى القصة بإسناده ابن أيب حاًب ُب كتابو  ٗ
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 تنبيه هام

قال بعضهم: أنا أؤمن بأن اهلل فوق العامل بذاته ، ولكين ال أنكر على من قال: إن اهلل يف كل 
 مكان!

: من رأى منكم منكرا فليغريه  اجلواب: أن إنكار املنكر من مقتضيات اإلميان ، كما قال النيب و 
 1اإلميان.بيده ، فإن مل يستطع فبلسانه ، فإن مل يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف 

الدين ، عياذا باهلل ، ومن العجيب أنك  ضعففعدم إنكار األقوال املبتدعة كهذه املقولة دليل على 
ال  -كهذه املقالة   –جتد أحدهم يزعم أنه حيب اهلل تعاىل ، وإذا مسع مقالة ال يرضاها اهلل تعاىل 

، وعدم الغرية على العقيدة ،  وجود اخللل يف حمبة اهللوهذا دليل على وال يستقبحها ، يتمعر وجهه 
  عياذا باهلل من اخلذالن.

 

                                                           
 .رضي اهلل عنهأيب سعيد اخلدري ( عن 94رواه مسلم ) 1



 شبهاث في عقيدة العلى والجىاب عنهاالمبحث السابع: 
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    في ارأر    تااى  اهلل ن  ذى  نلواا كيررااحلول اهلل تقررأحاديث مكذوبة فصل في ذكر 
 واىجواب ننها

ها مستند ـإىل أحاديث ليس ل (بكل مكان ُحلول اهلل)الـُحلول استند بعض من يعتقد عقيدة 
 ، ومن تلك األحاديث: ، إما ضعيفة أو موضوعة على النيب صحيح 

  رمحو اهلل فقال: 1الًتمذياحلديث الذي رواه 
حدثنا شيبان ، قالوا: حدثنا يونس بن زلمد  –ادلعٌت واحد  –حدثنا عبد بن محيد ، وغَت واحد 

 بن عبد الرمحـٰن ، عن قتادة قال: حدث احلسن عن أيب ىريرة قال:
 : جالس وأصحابو إذ أتى عليهم سحاب ، فقال نيب اهلل  بينما نيب اهلل 

 ىل تدرون ما ىذا؟
 فقالوا: اهلل ورسولو أعلم.

 عونو.األرض ، يسوقو اهلل تبارك وتعاىل إىل قوم ال يشكرونو وال يد   3اياو  ، ىذه ر   2نانـــقال: ىذا الع  
 قال: ىل تدرون ما فوقكم؟

 قالوا: اهلل ورسولو أعلم.
 .5مكفوف زلفوظ ، وموجٌ  ، سقفٌ  4قال: فإهنا الرقيع

                                                             
 (.3298رقم ) 1
 مادة: عنن.« النهاية»ان ىو السحاب ، واحدهتا عنانة أي سحابة. انظر العن 2
 مادة: روى.« النهاية»روايا األرض أي حوامل ادلاء لًتوي األرض. انظر  3
 مادة: رقع.« النهاية»الرقيع ىي السماء ، مجعها أرقعة. انظر  4
القاىرة( يف شرح قولو )موج مكفوف(: أي شلنوع  –تيمية ( )الناشر: مكتبة ابن 9/186« )حتفة األحوذي»قال ادلباركفوري يف  5

 من االسًتسال ، حفظها اهلل أن تقع على األرض ، وىي معلقة بال عمد كادلوج ادلكفوف.
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 ذكر أحاديث ضعيفت ومىضىعت يتمسك بها بعض الُحـــلُىليت والجىاب عنها
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 مث قال: ىل تدرون كم بينكم وبينها؟
 قالوا: اهلل ورسولو أعلم.

 قال: بينكم وبينها مسَتة مخس مئة سنة.
 مث قال: ىل تدرون ما فوق ذلك؟

 قالوا: اهلل ورسولو أعلم.
، ما  -سبع مساوات  د  ـــحىت ع   -قال: فإن فوق ذلك مساءين ، ما بينهما مسَتة مخس مئة سنة ، 

 بُت كل مساءين كما بُت السماء واألرض.
 رون ما فوق ذلك؟مث قال: ىل تد

 قالوا: اهلل ورسولو أعلم.
 قال: فإن فوق ذلك العرش ، وبينو وبُت السماء بعد ما بُت السماءين.

 مث قال: ىل تدرون ما الذي حتتكم؟
 قالوا: اهلل ورسولو أعلم.

 قال: فإهنا األرض.
 مث قال: ىل تدرون ما الذي حتت ذلك؟

 قالوا: اهلل ورسولو أعلم.
، بُت كل  –ُت ض  حىت عد سبع أر   -ضا أخرى ، بينهما مسَتة مخس مئة سنة ، قال: فإن حتتها أر 

 ُت مسَتة مخس مئة سنة.ض  أر  
 يتم رجال حببل إىل األرض السفلى ذلبط على اهلل. مث قال: والذي نفس زلمد بيده ؛ لو أنكم دل  

 .ىو األول واآلخر والظاىر والباطن وىو بكل شيء عليممث قرأ 
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 1عن شيبان عن قتادة بو.« األمساء والصفات»قي يف وأخرجو البيه
 2عن احلكم بن عبد ادللك عن قتادة بو.« ادلسند»وأخرجو أمحد يف 

 3«.العلل ادلتناىية يف األحاديث الواىية»وكذا ابن اجلوزي يف 
 4وأخرجو البزار عن أيب جعفر الرازي عن قتادة بو.

 5عن قتادة معضال!« تفسَته»وابن جرير يف 
 عن أيب ذر فقال:« األمساء والصفات»جو البيهقي يف وأخر 

أخربناه أبو عبد اهلل احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال: ثنا أبو العباس زلمد بن يعقوب ؛ ثنا 
صر عن أيب ذر قال: قال رسول اهلل ـجبار ؛ ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب نـأمحد بن عبد ال

 : 
سَتة مخسمائة سنة ، وغلظ السماء الدنيا مسَتة مخسمائة سنة ، وما ما بُت األرض إىل السماء م

بُت كل مساء إىل السماء اليت تليها مسَتة مخسمائة سنة ، واألرضُت مثل ذلك ، وما بُت السماء 
 صاحبكم مث دليتموه لوجدمت اهلل عز وجل مث.السابعة إىل العرش مثل مجيع ذلك ، ولو حفرمت ل  

 6بو محزة السكري وغَته عن األعمش يف ادلقدار.قال البيهقي: تابعو أ
 7عن البيهقي بو.« العلل ادلتناىية يف األحاديث الواىية»ورواه ابن اجلوزي يف 

                                                             
1 (2/287( ، )849.) 
2 (2/373.) 
 (.8( ، )رقم 1/27) 3
 ادلدينة. –، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم  9557، رقم  17ج  4
 . 3سورة احلديد:  5
 (.853( ، )رقم 2/289) 6
 (.7( )رقم 1/26) 7
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 1عن األعمش بو.« العظمة»وأبو الشيخ يف كتاب 
احلديث أنو ضعيف بطريقيو ، فأما رواية أيب ىريرة فقد قال أبو عيسى الًتمذي: ىذا واجلواب عن 

 ث غريب من ىذا الوجو.ىذا حدي
 قال: ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد ، قالوا: مل يسمع احلسن من أيب ىريرة.

 2وضعفو البيهقي بعدما روى احلديث.
 «: ادلسند»وقال زلققو 

إسناده ضعيف ، احلكم بن عبد ادللك رلمع على تضعيفو ، وقتادة مدلس ومل يصرح بسماعو من 
 احلسن مل يسمع من أيب ىريرة.احلسن البصري ، و 

 3«.ضعيف اجلامع الصغَت»وضعفو األلباين كما يف 
عبد اهلل بن زلمد « األمساء والصفات»وأما الرواية األخرى عن أيب ذر فقد قال زلقق كتاب 

احلاشدي: إسناده ضعيف ومتنو منكر ، وأعلو بأمحد بن عبد اجلبار وىو العطاردي ، ضعيف ، 
 : رلهول ال يعرف.وكذا بأيب نصر فقال

 4 وأعلو البيهقي باالنقطاع.
 5 وقال الذىيب: وأبو نصر عن أيب ذر ال يدرى من ىو.

 6خرب منكر.«: العلو»وقال يف 
                                                             

 . 81ص  1
 (.849( ، رقم )2/287) 2
 (.6394رقم ) 3
 (.849( ، رقم )2/287) 4
 . 114ص « العلو»، ترمجة أيب نصر ، وقالو أيضا يف « ميزان االعتدال» 5
 . 114ص « العلو» 6
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  1وقال ابن كثَت يف رواية البزار والبيهقي: يف إسناده نظر ، ويف متنو غرابة ونكارة.
 2و.تيل  ، وذكر ع   (ىذا حديث منكر)جلوزي: وقال ابن ا

                                                             
 . 3، سورة احلديد ، آية « تفسَت القرآن العظيم» 1
 (.7رقم )( ، 1/26) 2
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 قال اهلل تعاىل: ما وسعٍت مسائي وال أرضي ، بل وسعٍت قلب عبدي ادلؤمن.آخر يثحد : 
عن وىب بن منبو « الزىد»، فقد رواه أمحد يف  واجلواب أن ىذا احلديث ليس ثابتا عن النيب 

، فقال  -أو كما قال –حىت نظر إىل العرش  1زقيلح  ـقال: إن اهلل عز وجل فتح السماوات ل
لٍت ، ق أن حتم  ط  ، فقال اهلل: إن السماوات واألرض مل تُ  ما أعظمك يا رب  حزقيل: سبحانك

 2عٍت قلب ادلؤمن الوادع اللُت.وس  و عٍت ، من أن تس   قن  وض  
،  3من كالم وىب بن منبوىو ، وإمنا  ليس مرفوعا إىل النيب كما يرى القارىء الكرًن احلديث  و 

ور يف اإلسرائيليات ، وليس لو إسناد معروف عن ولذا قال الزركشي: قال بعض احلفاظ: ىذا مذك
  .4النيب 

 5وقال: مل أر لو أصال.« األحاديث اليت ال أصل ذلا يف اإلحياء»وذكره العراقي يف كتاب 
متييز الطيب من اخلبيث فيما يدور على »وكذا ذكره العالمة عبد الرمحـٰن الشيباين الشافعي يف كتابو 

 6«.ألسنة الناس من احلديث
 7بأنو موضوع.« تذكرة ادلوضوعات»يف بل حكم عليو اذلندي 

                                                             
 حزقيل نيب من أنبياء بٍت إسرائيل. 1
 لإلمام أمحد ، زىد يوسف عليو السالم.« الزىد»كتاب  2
 ، روايتوىو اإلمام العالمة اإلخباري القصصي الثقة ، أبو عبد اهلل ، وىب بن منبو بن كامل ، األبناوي اليماين الذماري الصنعاين  3

، وقيل غَت ذلك قريبا منها. انظر ترمجتو يف  114العلم يف اإلسرائيليات ، تويف سنة للحديث النبوي قليلة ، وإمنا كان غزير 
 (.4/544« )السَت»

 (.111، برقم ) 89، ص « الآلىلء ادلنثورة يف األحاديث ادلشهورة» 4
 «.موسوعة األحاديث واآلثار الضعيفة»( ، نقال من 331« )األحاديث اليت ال أصل ذلا يف اإلحياء» 5
 . 153ص  6
 . 33انظر ص  7
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 .ومن األحاديث الباطلة يف ىذا الباب حديث: القلب بيت الرب 
 1قال الزركشي والسخاوي والسيوطي: ال أصل لو.

 2ليس لو أصل يف ادلرفوع.«: كشف اخلفاء»وقال العجلوين يف 
وقال: ال أصل « وعة يف األحاديث ادلوضوعةموضـالفوائد ال»يف كتابو  3وذكره الشيخ مرعي الكرمي

  .4لو ، ونقل عن ابن تيمية قولو: ليس ىو من كالم النيب 

  حديث: قلب ادلؤمن عرش اهلل.يف ىذا الباب ومن األحاديث ادلكذوبة أيضا 
 5قال الصغاين: موضوع.

  حديث فيو أن رسول اهلل ىذا الباب يف ومن األحاديث ادلكذوبة اهلل ، أين  قيل لو: يا رسول
 اهلل؟ 

 قال: يف قلوب عباده ادلؤمنُت.
 6وىذا احلديث ال أصل لو كما قال العراقي.

 .ومن األحاديث الواردة أيضا يف ىذا الباب حديث: أنا من اهلل ، وادلؤمنون مٍت 

                                                             
 (.1884( برقم )2/129« )كشف اخلفاء»( ، و 1256( برقم )1/395« )إتقان ما حيسن من األخبار الدائرة على األلسن» 1
 (.1885( برقم )2/129) 2
بلة ىو الشيخ مرعي بن يوســف بن أيب بكر الكرمي ادلقدسي احلنبلي ، زلدث فقيو مؤرخ أديب ، كان أحد أكابر علماء احلنا 3

أقاويل الثقات يف تأويل »يف فروع الفقو احلنبلي ، و « دليل الطالب لنيل ادلطالب»بالقاىرة ، لو مصنفات كثَتة ، من أىـمها 
 .«معجم ادلؤلفُت»، رمحو اهلل رمحة واسعة. باختصار من  1333، وغَتىا ، تويف مبصر سنة « األمساء والصفات

 (.84برقم ) 132ص  4
 (.1886للعجلوين ، برقم )« ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس كشف اخلفاء»انظر  5
 (.331« )األحاديث اليت ال أصل ذلا يف اإلحياء»انظر  6
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ادلقاصد ». نقلو عنو تلميذه السخاوي يف كتابو كذب سلتلقابن حجر رمحو اهلل إنو  واجلواب ما قالو 
 .1«سنة يف بيان كثَت من األحاديث ادلشتهرة على األلسنةاحل

ثبت يف الكتاب والسنة أن  لكنمرفوعا( ،  ىذا اللفظوقال بعض احلفاظ: )ال يعرف مث قال: 
ي األشعريُت: )ىم مٍت وأنا منهم( ، وقولو لعلي: حل السنة قولو ويف ادلؤمنُت بعضهم من بعض ، 

 : )ىذا مٍت وأنا منو( ، وكلو صحيح. )أنت مٍت وأنا منك( ، وقولو للحسن
آذى  عند الديلمي بال إسناد عن عبد اهلل بن جراد: أنا من اهلل عز وجل ، وادلؤمنون مٍت ، فمنبل 

 اىـ. .مؤمنا فقد آذاين... احلديث
كما ذكره غَته ،   2«الفوائد اجملموعة يف األحاديث ادلوضوعة»وقد ذكر الشوكاين ىذا احلديث يف 

 3الضعيفة. األحاديث شلن صنف يف
، لكن  وقال ابن تيمية: قولو: )أنا من اهلل وادلؤمنون مٍت( ؛ فال حُيفظ ىذا اللفظ عن رسول اهلل 

، أي أنتم  بعضكم من بعضلعلي: )أنت مٍت وأنا منك( ، كما قـال اهلل سبحانو  قال النيب 
يف صفاهتما ، وىي اجلنود اجملندة  تُت تتفقانلنوع واحد ، متفقون يف القصد واذلدي ، كالروحُت ال

 : األرواح جنود رلندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف.  اليت قال النيب 
، يقولو أعداء اهلل النصارى ، ومن غال  فهذا كفر صريحوأما أن يكون اخللق جزءا من اخلالق تعاىل 
ده فهو كافر ، والرب رب ، والعبد عبد ، ليس يف ذاتو من الرافضة وجهال ادلتصوفة ، ومن اعتق

شيء من سللوقاتو ، وال يف سللوقاتو شيء من ذاتو ، وليس أحد من أىل ادلعرفة باهلل يعتقد حلول 
 الرب تعاىل بو أو بغَته من ادلخلوقات وال احتاده بو.

                                                             
 (.193حديث رقم ) 1
 . 326ص  2
 (.6261( ، )6263( ، )6259، برقم )« موسوعة األحاديث واآلثار الضعيفة وادلوضوعة»انظر للتوسع  3
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قو األفاكون من وإن ُسـمع شيء من ذلك منقول عن أكابر الشيوخ فكثَت منو مكذوب ، اختـل
 1االحتادية ، الذين أضلهم الشيطان ، وأحلقهم بالطائفة النصرانية.

 حملمد بن علي البعلي: 2«سلتصر الفتاوى ادلصرية»وقال أيضا رمحو اهلل كما يف 
فكذب على قائلو أو مفًتيو لعنو اهلل  (أنا من اهلل وادلؤمنون مٍت) :قال وكذلك من يقول إنو 

وجبت استتابتو فإن تاب ، بل من اعتقد صحة رلموع ىذه األحاديث ، النار وليتبوأ مقعده من 
وىذا كلو واضح عند من عرف اهلل وكان مؤمنا حنيفا ، وإمنا يقع يف ىذه اجلهاالت من ، ل ت  ــوإال قُ 

واهلل علينا وعليهم شهيد ووكيل وحسيب. ، نقص علمو واستكرب على احلق حىت صار مبنزلة فرعون 
 اىـ.

 بيت روى يف الصخرة اليت باليت تروى يف ىذا الباب ؛ احلديث الذي يُ  ادلكذوبةألحاديث ومن ا
اهلل األدىن ، يريد من افًتى ىذا احلديث تقرير أن اهلل على عرشو يف األرض ،  ادلقدس أهنا عرشُ 

 تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبَتا.
« ادلنار ادلنيف يف الصحيح والضعيف»بو ما قالو ابن القيم رمحو اهلل يف كتااحلديث  عن ىذاواجلواب 

 : وقد ذكر فيو مجلة من األحاديث ادلكذوبة على النيب 
 ومن ذلك: احلديث الذي يروى يف الصخرة أهنا عرش اهلل األدىن ، تعاىل اهلل عن كذب ادلفًتين.

 واألرض وسع كرسيو السماواتودلا مسع عروة بن الزبَت ىذا قال: سبحان اهلل! يقول اهلل تعاىل 
 3وتكون الصخرة عرشو األدىن؟

                                                             
 ( ، باختصار يسَت.74 - 11/73« )ع الفتاوىرلمو » 1
 ، حتقيق: عبد اجمليد سليم ، الناشر: دار الكتب العلمية. 316ص  2
( عن عروة بن الزبَت قال: قدمت على عبد ادللك ، فُذكرت عنده 192-191)ص « التوحيد»روى حنوه ابن خزدية يف كتاب  3

 خرة الرمحـٰن اليت وضع عليها رجلو. الصخرة اليت ببيت ادلقدس ، فقال عبد ادللك: ىذه ص
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رون زو  مُ ـوكل حديث يف الصخرة فهو كذب مفًتى ، والقدم الذي فيها كذب موضوع شلا عملو ال
 .1سواد الزائرين ر  ثُـ ـــجون ذلا ليكرو  ــــالذين يُ 

اهلل  وأرفع شيء يف الصخرة أهنا كانت قبلة اليهود ، وىي يف ادلكان كيوم السبت يف الزمان ، أبدل
 هبا األمة احملمدية الكعبة ، البيت احلرام.

األسرار ادلرفوعة يف األخبار »ىذا ما قرره العالمة ابن القيم ، ونقلو عنو ادلال علي القاري يف 
 .2«ادلوضوعة

ادلنار »وللفائدة ؛ فقد ورد يف الصخرة أهنا من اجلنة ، وىذا اخلرب ضعيف ، ذكره ابن القيم أيضا يف 
 3«.ادلنيف

  احلديث الذي رواه  (:بأن اهلل يف كل مكان)من األحاديث اليت استند عليها بعض من قال و
الًتمذي وأبو داود عن أيب موسى رضي اهلل عنو: يا أيها الناس ، إنكم ال تدعون أصم وال غائبا ، 

 4إن الذي تدعونو بينكم وبُت أعناق ركابكم.
 ولفظ الًتمذي: بينكم وبُت رؤوس رحالكم.

فقد ذكر الشيخ األلباين رمحو اهلل أن احلديث متفق عليو عند ، : أن ىذا لفظ ضعيف واجلواب
عونو بينكم وبُت أعناق ركابكم( ، فتكون ىذه اللفظة البخاري ومسلم ، دون قولو: )إن الذي تد  

                                                                                                                                                                       

يا سبحان اهلل!  ، وتقول: وضع رجـلو على ىذه؟ وسع كرسيو السماوات واألرضفقلت: سبـحان اهلل! يقول اهلل تبارك وتعاىل 
 نسف نسفا ، فيذرىا قاعا صفصفا. إمنا ىذه جبل ، قد أخربنا اهلل أنو يُ 

 !طائلةالالسُّحت قلت: فيجمعون من وراءىا أموال  1
 . 435ص  2
 . 152ص  3
 .(3374الًتمذي )و  (1526رواه أبو داود ) 4
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ربعوا اداود والًتمذي ، ولفظهما: يا أيها الناس ،  أضبط من أيب اومسلمً  ، ألن البخاري   1منكرة
 2لى أنفسكم ، فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا ، إنكم تدعون مسيعا قريبا ، وىو معكم.ع

  رضي اهلل وي عن ابن عباس مبا رُ  (ن اهلل يف كل مكانإ) مقولة لتصحيحاعتمد بعضهم رمبا و
: على مجيع بريتو ، فال خيلو منو الرمحـٰن على العرش استوىأنو قال يف تفسَت قولو تعاىل عنهما 

 ن!مكا
، قالو ابن عبد الرب رمحو اهلل ، رضي اهلل عنهما منكر اإلسناد عن ابن عباس األثر أن ىذا : واجلواب

جهولون ضعفاء ، فأما عبد اهلل بن داود الواسطي وعبد الوىاب بن رلاىد ـمث قال: ونـ ق ل ـُتو م
  3فضعيفان ، وإبراىيم بن عبد الصمد رلهول ال يُعرف.

                                                             
 «.صحيح أيب داود»انظر  1
 ( ، وقولو: وىو معكم: أي بعلمو وإحاطتو.6862( ومسلم )6384رواه البخاري ) 2
 ادلغربية.( من ط 7/132( ، كتاب القرآن ، باب ما جاء يف الدعاء ، وىو يف )6/126البن عبد الرب )« التمهيد» 3
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 فصل

أحاديررر  هن ررا  هررا أ رر، نل ررعل   اررا ي ه رر   ررال    « نلوصرر ا نلىرر  »ذكررا ن ررم ة ر ررا  يفرر  ن    
  ال:ف كفا   كرا ع  نلش خ  يف  ن   نل اطع أهنا كذب ههبتان    ،

هقررع ي ولررون نررم ألررونل نلىفررا نررا يرراههن ف رر  حررعينا   ننرر، حررعير ياههلرر :   ن ن  ي رر ل عشرر ا عافررا 
  ه ررذن نررم أعلرر  نلىررذب ع ررج ن  ه  ررول   2رشاة(ر  يصررافا نلاك رران هيهررال  نلرر 1ه قر، أرع ررج  رر

                                                           
 نجلر، نأله ق  و نأل  ا نملائ، ل سوند. 1
أيفع  م ع ي قال: حعث ا ع ي نأل ونزي  أيبعم  إ  اده (  نل اشا: دن  نلفىا( 22/593«  ةا يخ دنش » ه  ن م عساكا    2

ع ع ن  حعث ا   أ و حمرع ع ع ن   م نحلسم  م غالب  م نهل ن  نل اضي  هافا   حعث ا م  م أيب نلس عيان  أطان  س  م نحلس
هك ع عم أيب  زيم  م ل  ط  م عانا قال: قال   ول عم يفاد  م   را حعث ا    ع ا  م خالع قال: حعث ا  م حمرع نل غوي 

 مج، أه ق   ع      ا صوف أنام نل اس. :  أيت  يب مبىن ع ع نل فا ع ج ن  
هأ و حمرع ...  حعير نوضول ال أص، ل  ه و  كت   أ و  ىا نخلط ب نحلافظ عم نأل ونزي نتهج ا نم لىا ة  قال ن م عساكا:  

  ذن هن م أيب نلس عيان غري نهاه  نلهعنلا   هنأل ونزي نته . نلتهج.
 حلسم  م ع ي  م   ان      نملهاهف  أيب ع ي نأل ونزي:  ةامجا ن« ةا يخ نال الم»هقال نلذ يب   

  ذن كذب ع ج ن  ه  ول    قع نهت  ن م عساكا أ ا ع ي نأل ونزي كرا ةا    ه و ع عي آمث ظامل لاهنيت  نن،  ذن نل اط،.
فأ ان ا حىت عاقت   مث ل  حعير   ن ن  ملا أ ند أن خي   لفس  خ   نخل ، « نلصفات»مث قال: هأط  نا لأل ونزي   كتاب 

خ   لفس  نم ذلك نلهاق(   ه ذن خ  ن طول  وضه    لهم ن  هنضه  هنهت عه   نع أل  شيء نستح ،   نله ول  ال عيها. 
 نلتهج.
 (: 513 ص « ة    كذب نملفرتي»عم ن م عساكا قول    كتا   نلذ يب هل ، 

 ك نحلىايات   ف ع كان نم أكذب نل اس ف را يععي نم نلاهنيات    ا ، كذب نأل ونزي ف را أه ده نم ة ست هعن  ال ي  
 نل انءنت.

 (   نل اشا: دن  نلغاب نإل الني.366-9/326«  ةا يخ نإل الم»نللا 
 . 159  ص « نملوضوعات»ق ت: هقع ذكاه ن م نجلوزي   

ة  ي  نلشايها نملافوعا عم »(   هنلى اين   269«  عانأل ان  نملافوعا   نألخ ا  نملوضو »ل   نملال ع ي نل ا ي  ىل هضه     كرا
 .(3556  «نلضه فا»  هكذن نألل اين    (153 ص « نألخ ا  نلش  ها نملوضوعا
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   هقائ ر  نرم أعلرر  نل رائ   ع رج ن  غررري نحلر    همل يراه  ررذن نحلرعير أحرع نررم ع رراء نملسرر ر  
   أصررال    رر، أمجررع ع ررراء نملسرر ر  هأ رر، نملهافرررا  احلررعير ع ررج ألرر  نىررذهب ع ررج   رررول ن  

نله رر  كررا م قت  ررا هغررريه أ   ررذن هأننالرر   اررا هضرره  نل لادقررا نلىفررا  ل شرر  ون  رر  ع ررج أ رر، هقررال أ رر، 
  هن  ياههن نن،  ذن(. :نحلعير   هي ولون

رررر     1اهكرررذلك حرررعير آخرررا ف ررر  ألررر   أ    ررر  حررر  أفررراي نرررم ن دلفرررا  شررري أنرررام نحلجررر   هع  ررر    
 . ي ال ي ول  نم عاف ن  ه  ول    أه نا يش    ذن نل هتان هنالفرتنء ع ج ن  نلذ 2صوف

ه ىذن حعير ف   أن ن   شي ع ج نأل ي   فإذن كان نوضع خ ضاة قرالون:   رذن نوضرع قعن ر (   
 ررذن أيضررا كرررذب    فرراللا  ىل آثرررا   يفررا ن  ك ررض ب رري نأل ي  هرررع نوهترراهي رراءهن قولرر  ةهرراىل 

ه يفتر    را    آثرا   يفرا ن ن (   ه ارا قرال  طرج اةفاق نله راء   همل ي ، ن   فراللا  ىل آثرا  خ  
 نل  ات.

 أ    رر    نلطررونف   ه   هضررها ألرر   آه ه ررو خررا   نررم  ه ىررذن أحاديررر    هضررها أن حمرررعن 
 نىا   ه   هضها أل   آه    ها  ىك نملعي ا    ىل ألونل أخا.

اةفررراق نملسررر ر  هع ررررائه    فهرررو كرررذب     نأل ي أ    ررر   ه  ررر   هكررر، حرررعير ف ررر  أن حمررررعن 
 ذن شيء مل ي    أحع نم ع راء نملس ر    هال  هنه أحع نر ه    ه ارا كران نل ر نل  ر  نلصرحا ا   

 ررر،  أ    ررر  ل  رررا نملهررران    فىررران ن رررم ع ررراس  ضررري ن  ع هررررا هأكنرررا ع رررراء نلسررر ا  أن حمررررعن 
ضي ن  ع هرا هطائفرا نههرا ة ىرا ذلرك    أ      ل  ا نملهان    هكالت عائشا    ي ولون  ن حمرعن 

                                                                                                                                                               

 (.95-2/92«  د ء ةها ي نله ، هنل  ،»هنللا نا قال  ن م ة ر ا    ذن نل اب   
 «.نملهج  نلو  ط»ق نلن اب. نجل ا أ ثوب  ا غ   هن ع نلى ر    نش وق نمل عم   ي  س فو  1
   اب ل هل ن  يوم عافا ه كو   مجال أيفا    166 – 129  ص « نملوضوعات» ه  ن م نجلوزي حعين  قاي   ن     كتا    2

   قال ن م نجلوزي ع ب ذكاه حعير أمساء:  ذن نألهل عم أيب أنانا نل ا  ي هنلناين عم أمساء   هكالمها نىذه ان ع ج نل يب 
 حعير ال يشك أحع   أل  نوضول.
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شرر  ا هال  ررألت  عررم ذلررك   هال ل  رر،   ذلررك  همل ةرراه عائشررا  ضرري ن  ع هررا   ذلررك عررم نل رريب 
ف ررال:  لهرر (    عررم نلصررعي   ضرري ن  ع رر    كرررا ياههلرر  لرراس نررم نجلهررال أن أ ا ررا  ررأل نل رريب 

 ء.هقال لهائشا:  ال(   فهذن نحلعير كذب  اةفاق نله را
هكررذلك نحلررعير نلررذي  هنه أ رر، نله رر  ألرر  قررال:   أيررت  يب   صررو ة كررذن هكررذن(   ي رراه  نررم طايرر  
ن ررم ع رراس هنررم طايرر  أم نلطف رر، هغريمهررا   هف رر :  ألرر  هضررع يررعه  رر  كتهف رري حررىت ه ررعت  رراد ألان رر  

 نحلرعير   ه  2   ذن نحلرعير مل يىرم ل  را نملهران    فرإن  رذن نحلرعير كران  املعي را 1ع ج صع ي(
أن نل يب لام عم صالة نلص ا   مث خا   ل ه  هقال:   أيت كذن هكذن(   ه و نم  هنيرا نرم مل ي ص ر،  

  هنملهان   اا كان نم نىرا  اةفراق أ ر، نله ر  ه ر ر نل راآن  5خ ف   ال  املعي ا   كأم نلطف ، هغري ا
ه لر ال نرم نملسرجع نحلرانم  ىل نملسرجع   حان نلذي أ ا   ه رعهنلس ا نملتونةاة   كرا قال ن  ةهاىل 

 .نألقصج
فه    أن  ذن نحلعير كان  ؤيا ن ام  املعي ا   كرا  اء نفسان   كنري نم طاقر  ألر  كران  ؤيرا ن رام   

 نع أن  ؤيا نألل  اء هحي   مل يىم  ؤيا ي لا ل  ا نملهان .
هأن ن  مل ي رر ل لرر   ىل نأل ي    مل يررا   رر   ه   رر    نأل ي   هقررع نةفرر  نملسرر رون ع ررج أن نل رريب 

   رر، نألحاديررر نلصررح حا   ن ن   قررط حررعير ف رر  أن ن  لرر ل لرر   ىل نأل ي هلرر س عررم نل رريب 
ث ررر نل  رر، ن،خررا   ف  ررول:   ه   هنيررا:   ىل مسرراء نلررعل ا   كرر، ل  ررا حرر  ي  ررج  5يررعلو عشرر ا عافررا(

 (؟غفاين فأغفا ل فأعط     نم يست يسأليننم يععوين فأ تج ب ل    نم 
                                                           

 (   هصحح  نألل اين  يف  ن .5255«   انع نلرتنذي»نحلعير    1
 قال   املعي ا    هع حادثا نإل انء هنملهان   ىنري   هع ج  ذن ف ىون نمل صود  ؤيا ن ان ا   كرا   أيت ة اياه. أي أن نل يب  2
( عم أم نلطف ،   نناأة أيب  م كهب   قالت: مسهت 5563«  ن،حاد هنملناين» عاص          نمل ام  هن ا ن م أيب  ؤيا نل يب  5

 ي ول:  أيت  يب ع  ه ،   نمل ام   أحسم صو ة.   ول ن  
   أيت ختاجي . 5
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راء نلررعل ا   ف  ررا ي نملالئىررا  أ رر، رهث ررت   نلصررح ا أن ن  يررعلو عشرر ا عافررا   ه   هنيررا:  ىل  رر
 1؟عافا   ف  ول: نللاهن  ىل ع ادي   أةوين شهنا غ ن   نا أ ند  ؤالء

 2نله  .هقع  هي أن ن  ي  ل ل  ا نل صض نم شه ان  ن صا نحلعير   فإن  ذن اا ةى   ف   أ ، 
را لررر ل نرررم حرررانء ة رررع  لررر    ررر  ع رررج كا ررري  ررر  نلسرررراء رلررر هكرررذلك نرررا  ه   هضررره  أن نل ررريب 
   رر، نلررذي   نلصررحال أن نلررذي ة ررع  لرر  نمل  ررك نلررذي  رراءه  5هنأل ي أ غ ررط  اةفرراق أ رر، نله رر 

ج هعحبانء   أهل ناة   هقال ل :  نقاأ(   ف  ت:  لست   ا ئ(   فأخذين فغطين حرىت   رغ نرين نلرر
5 

مث أ   ين   ف ال:  نقاأ(   ف  ت:  لست   ا ئ(   فأخذين فغطين حىت   غ نرين نجلهرع مث أ  ر ين   
نقاأ  ا     ك نلذي خ   * خ   نإللسان نم ع   * نقاأ ه  رك نألكرام * نلرذي ع ر   رال    ف ال 

 .* ع   نإللسان نا مل يه  
  .3فهذن أهل نا ل ل ع ج نل يب 

ر   قرال: ف   را ألرا أنشري  ذ مسهرت صروةا نرم نلسرراء   فافهرت  3ث عرم ف ررتة نلروحيع  مث  ه، نل ريب ب 
 انء  الس ع ج كا ي    نلسراء هنأل ي.حه ر صاي فإذن نمل  ك نلذي  اءين  

 
                                                           

 ( عم  ا ا  ضي ن  ع  .9/135( عم عائشا  ضي ن  ع ها   هصح ا ن م ح ان  1556نللا صح ا نس     1
فإل  يفه  كرا فه  غريه نم نألحادير   كحعير نل  هل  ىل نلسراء نلعل ا  – ن صا  –ل  هل ل  ا نل صض نم شه ان حعير ن 2

 هنلعلو نم ع اده   ه و ل هل كرا ي    جباللت  هعلرت    هلىم ال ي ال  ل  ل هل  ىل نأل ي قطها.
 (.223 - 3/223 « د ء ةها ي نله ، هنل  ،»نللا ل فائعة نا قال  ن م ة ر ا    5
 نجلهع أي نلتهب. 5
 ا.ر ضي ن  ع ه م ع ع ن    ا ا(   عم 131( هنس    5نللا نل صا   صح ا نل خا ي   3
« نلفتا»قال نحلافظ     هنع  ذن ف ع كان   ي، ي  ل ع       ع ج نل يب  ةأخا ف ها ل هل نل اآنفرتة نلوحي  ي نملعة نليت  3

ث ا"  ه"نهقْرا ْأ" ه ي نا    ل هل  –هل س نملاند  فرتة نلوحي نمل ع ة  نالث     :  (5شال نحلعير  ق    ا نْلر ع  ععم جميء  –"ي ا أ يّره 
   ي،  ل      ، ةأخا ل هل نل اآن ف ط. نلتهج.
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 1  هنه  ا ا  ضي ن  ع     نلصح ح .
    فوقررع    هررا ن ررب فررأخ  أن نمل  ررك نلررذي  رراءه حبررانء  آه  رر  نلسررراء هنأل ي   هذكررا ألرر    عهرر

   ه ذن غ ط ه اط،. ن نلاهنيات نمل  ك   فلم نل ا ئ أل  نمل هك   هأل  
 أ    رر   ه   رر    نأل ي   هف رر  ألرر  لرر ل لرر   ىل نأل ي    ه اجلر ررا أن كرر، حررعير ف رر  أن نل رريب 

هف   أن  يراي نجل را نرم خطرونت نحلر    هف ر  ألر  هطرر ع رج صرخاة   رت نمل رعس أ كر،  رذن كرذب 
  اط،  اةفاق ع راء نملس ر  نم أ ، نحلعير هغري  .

هكررذلك كرر، نررم ندعررج ألرر   أ    رر   ه   رر  ق رر، نملرروت فررععونه  اط ررا  اةفرراق أ رر، نلسرر ا هنجلراعررا   
ألهن  نةف رون مجر هه  ع رج أن أحرعن نرم نملرؤن   ال يرا    ر   ه رين  أ ر  حرىت  روت   هث رت ذلرك   

ألر  ملرا ذكرا نلرع ال قرال: هنع ررون أن أحرعن نر ى   نل ريب  عم نل ونس  م مسهران عرمصح ا نس   
 2لم يا      حىت  وت.

 هلر  أن أحرعن نر ه  لرم نم ه وه أ خا برذ  أنتر  فت را نلرع ال   ه ر    هكذلك   هي  ذن عم نل يب 
 يا      حىت  وت   فال يل م أحع أن  ذن نلع ال نلذي  آه  و    .

 رران نررم نملهافررا  ررا  هي رر  نل  رروب هنشررا عهتا ه   اهتررا  ررو ع ررج هلىررم نلررذي ي ررع أل رر، ح ررائ  نإل
ملررا  ررأل    يرر، ع  رر  نلسررالم عررم نإلحسرران أ قررال: نإلحسررران أن ةه ررع  نانةررب كنرررية   قررال نل رريب 

 5ن  كألك ةانه   فإن مل ةىم ةانه فإل  يانك.
 مث قال:

                                                           
 (.131( هنس    3 هنه نل خا ي   1
  هل س عم نل ونس  م مسهان  ضي ن   ل يب  ها أصحاب نعم  اب نلفنت    اب ذكا ن م ص اد   و   صح ا نس     كت 2

 ع     ف ع ه   نلش خ  يف  ن .
   لفس نلىتاب هنل اب. ه هنه أيضا عم ن م عرا  ضي ن  ع هرا

 (   عم عرا  م نخلطاب  ضي ن  ع  .6 هنه نس     5
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أيضرررا ل  رررراس   عاصرررات نل  انرررا   كرررررا لهررر     ؤيرررا ن   األ صررررا   ررري ل ررررؤن     نجل ررررا   ه ررري 
  ح رررر قررال:  لىررر   رررتهن   ىررر  كرررا ةررراهن نلشرررس   نللهررررية  ةررونةات نألحاديررر عرررم نل رريب 

 1ل س دههنا  حاب   هكرا ةاهن نل را ل  ا نل ع  صحون ل س دهل   حاب.
ن نرم فضرا   هقال:   رات نلفرادهس أ  رع أ نث تران نرم ذ رب   حه  تهررا هآل تهررا هنرا ف هررا   هث ترا

حه  تهرا هآل تهرا هنا ف هرا   هنا    نل وم ه   أن ي لاهن  ىل  هب   ال  دنء نلى ياء ع رج ه هر    
 2  ات ععن.

:  ذن دخر، أ ر، نجل را نجل را أ لراد  ن رادأ: يرا أ ر، نجل را    ن لىر  ع رع ن  نوعرعن يايرع أن  هقال 
  كروه. جه ي  

                                                           
ن ها حعير أيب  اياة  ضي ن  ع   أن نل اس قالون: يا    نألحادير نملن هرتا لاؤيا نملؤن   لاهب  يوم نل  انا نتونةاة عم نل يب  1

   ول ن     ، لا     ا يوم نل  انا.
 قال:  ، متا هن   نل را ل  ا نل ع  ل س دهل  حجاب؟

 قالون: ال يا   ول ن .
 قال: فه، متا هن    ؤيا نلشرس ل س دههنا  حاب؟

 قالون: ال.
 قال: فإلى  ةاهل  كذلك.

 (.162( هنس    663  هنه نل خا ي 
(: هأ ، نله    احلعير يه رون أن أحادير نلاؤيا نتونةاة أعل  2/56«  د ء ةها ي نله ، هنل  ،»قال ن م ة ر ا  يف  ن    

نم ةونةا كنري اا يل ول  نتونةان   هقع نحت    ىذن   نملط ول   هله، نلصونب: أخا ( أصحاب نلصح ا ن ها أكنا اا خا  وه 
لشُّرفها هنلطالق هنلفانئا ه جود نلسهو هن اقب عنران هع ي هحتامي نملاأة ع ج عرتها هخالتها هنملسا ع ج نخلف  هنإلمجال   ن

 هخ  نلونحع هنل  اس   هغري ذلك نم نأل ونب نلذيم ي ولون  ن أحادينها نتونةاة.
 ها أكنا اا ف ها نم  ذه نأللونل. نلتهج كالن .فأحادير نلاؤيا أعل  نم حعير ك، لول نم  ذه نأللونل   ه  نلصحال ن 

(   حوه   166(   هنس    261«  نإل ان» هنه نلعن ني          كتاب نلاقاق    اب:     ات نلفادهس   هن م ن عه    2
 عم ع ع ن   م ق س  ضي ن  ع  .
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 ؟الا نم نل ا جه رعخ  ا نجل ا   هي  ، نونزي  ا   هي     رن  ره و  ا   هي   اْ    ر   رأمل ي   ؟ف  ولون: نا  و
 1ف ىشض نحلجاب   ف  لاهن  ل     فرا أعطا   ش  ا أحب  ل ه  نم نل لا  ل     ه ي نل يادة.

ه ذه نألحادير هغري ا   نلصحال   هقع ة  ا ا نلس ض هنألئرا  ال  ول   هنةف  ع  هرا أ ر، نلسر ا 
ها نجلهر ررا هنررم ةرر هه  نررم نملهت لررا هنلانفضررا ه ررو     نلرررذيم ف  حا  رهبررا أه ي رر ب  ه اررا ي ىررذ  هنجلراعررا   

  ون  صفات ن  ةهاىل ه اؤيت  هغري ذلك   ه   نملهط ا شان  نخل   هنخل   ا.ىذ  ي  
    ن،خراة   ه ر  ةصرعي  نلغال را  ألر  ي را  هديم ن  ه ط    ةىذيب  ؤالء مبا أخ   ر    رول  

  اله ون   نلعل ا   هكالمها  اط،.
ون  ىل ذلرك ه ؤالء نلذيم ي ع  أحع   أل  يانه  ه ين  أ     نلعل ا    ض راّلل كررا ة رعم   فرإْن ض ررُّ 

أه  هرا نمل روك أه غرري   أ  2ادنننلررر  أهن  ياهل     ها نألشخاص    نا  ها نلصاحل  أه  ها 
ضرر، نررم نل صررا   نلررذيم ي عرررون أهنرر   أهه   صررو ة ع سررج هكفررا     هكررالون ح   ررذ أع ل رر  ضررالهل  

 ،    أض، نم أة ال نلع ال نلذي يىون   آخا نل نران   هي رول ل  راس:  ألرا   ىر (   ن م نامي   
رْا ا  5:  أخا ي ك وزك(   فتت ه  ك وز ا.5هيأنا نلسراء فترطا   هنأل ي فت  ت   هي ول ل خه

                                                           
(   هنل سائي   2332  هنحلعير  هنه نلرتنذي    هزيادةل ذيم أحس ون نحلسىنأي نل يادة نملذكو ة   قول ن  ةهاىل ف ال  1

(   عم صه ب  ضي ن  ع     هصحح  نألل اين 13/521(   هن م ح ان  3/13   ةفسري  و ة يولس(   هأيفع  « نلى  »
 «.نملس ع»هحم  و 

 «.نلهابلسان »نملادنن مجع أناد ه و نلشاب نلذي  عن شا    ه  غ خاه  حل ت  همل ة ع. نللا  2
ا ا  ي نوضع نخلانب. نللا  5  «.نملهج  نلو  ط»نلرخه
 ( عم نل ونس  م مسهان  ضي ن  ع  .2952نللا صح ا نس     5
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أنترر    هقررال: نررا  رر  خ رر  آدم  ىل ق ررام نلسرراعا فرررت ا أعلرر  نررم    ن رر  نل رريب ه ررذن  ررو نلررذي حرررذ  
 1نلع ال.

هقررال:  ذن ةشررهع أحررعك  ف  سررتهذ  ررا  نررم أ  ررع   ي ررول: نل هرر   ين أعرروذ  ررك نررم عررذنب  هرر     
 2هنم عذنب نل     هنم فت ا نحمل ا هنملرات   هنم شا فت ا نملس ا نلع ال.

:   لر  أعرو    ه ن   ىر   م هبا نخل     حىت قال ف   نل ريب رت  تأ فر  عج نلا و  ا   هأةج  ش هافهذن ند  
 5   ةه رون أل  لم يا  أحع ن ى      ع  ه ، حىت  وت(. 5ل س  أعو (

 ررأن نررم نل رراس نررم ي ضرر،   ف  جررو ز أن  فررذكا هلرر  عالنترر  ظررا اة  يهافهرررا مج ررع نل رراس   له ررر  
رررت رررعهن ذلرررك   ه رررؤالء قرررع ي  الء نلضرررالل نلرررذيم يهيرررا    ررر    نلرررعل ا   صرررو ة نل شرررا   كهرررؤ  ون ر  س 

 3نلتهج كالن   يف  ن . . ول ا هنالحتاديانحل  

                                                           
(   2/13«  نلط  ات نلى  »(   ه   هنيا:  أك  نم نلع ال(   هن م  هع   22/125«  نملهج  نلى ري» هنه نلط نين    1

 .عم  شام  م عانا  ضي ن  ع  
 ( عم أيب  اياة  ضي ن  ع  .366 هنه نس     2
 ( عم ألس  ضي ن  ع  .2955(   هنس    2151 هنه نل خا ي   5
 ة عم ختاجي  قاي ا. 5
     اختصا  هةصاف يسري. (592 – 5/563«  جمرول نلفتاه »ه و نن ت    نلتهج نل  ، عم نلش خ  يف  ن    3
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 والجواب عنها شبهة

لول اهلل يف ذات عبده موا منها ح  أخطأ بعض الناس يف فهم بعض األحاديث الصحيحة ، ففه  
: إن اهلل  منها حديث أيب هريرة قال: قال رسول اهلل  –س تعاىل اهلل عن ذلك وتقد   –املؤمن 

يل مما افرتضت حرب ، وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إـقال: من عادى يل وليا فقد آذنته بال
عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه ، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به ، 
وبصره الذي يبصر به ، ويده اليت يبطش هبا ، ورجله اليت ميشي هبا ، وإن سألين ألعطينه ، ولئن 

، يكره املوت ، وأنا استعاذين ألعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس املؤمن 
 1أكره مساءته.

ل به!   فظنوا أن قوله )كنت مسعه الذي يسمع به... إخل( تفيد أن اهلل جزء من املخلوق أو يـح 
 من وجوه: ه الشبهةواجلواب عن هذ

يه تفريق بني اهلل وبني وليه وبني ـــــحديث: )من عادى يل وليا( ، ففـأن اهلل تعاىل قال يف ال .1
 على مباينة كل واحد منهم لآلخر.  عدوه ، فدل ذلك

أنه ذكر يف احلديث عبدا ومعبودا ، ومتقرِّبا ومتقر با إليه ، وحم با وحمبوبا ، وسائال ومسئوال ،  .2
وم عط يا وم عَطى ، ومستعيذا وم ستعاذا به ، وم عيذا وم عاذا ، فاحلديث يدل على اثنني ، مباين كل 

ذلك مل يدل احلديث على أن اخلالق جزء من املخلوق أو واحد منهما لآلخر ، فإذا كان األمر ك
 حيل يف املخلوق.

                                                           
 (.2002رواه البخاري ) 1
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، ومل يقل كنت إياه ، فدل ذلك أيضا على مباينة  (إذا أحببته كنت مسعه... إخل)أنه قال:  .4
 . اخلالق للمخلوق

 قال ابن تيمية رمحه اهلل: 
كنت إياه ، وال فيه أن ف عل ، فلم يقل   (فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به.. إىل آخره)قوله: و 

أحدمها هو فعل اآلخر ، ولكن أخرب أن إحساس العبد وفعله يقع باهلل ، ألن العبد إذا صار هلل فيما 
ا يرضى ، ويأمر مبا يأمر ، وينهى مبا حيبه ويرضاه ، وحيب ما حيب ، ويبغض ما يبغض ، ويرضى مب

 إحساسه وأفعاله تقع به.؛ صار اإلميان به ومعرفته وتوحيده يف قلبه ، ف ينهى
وهذا األمر الذي يقع يف القلب نظري قوله تعاىل فيما للسان: )أنا مع عبدي ما ذكرين وحتركت يب 

، فقال: )حتركت يب( ، وإمنا تتحرك بامسه ، كذلك قوله: )يب يسمع ويب يبصر ويب يبطش  1شفتاه(
ملثال العلمي ، وهذا كثري يف الكالم ،  ويب ميشي( ، أي مبا يف قلبه من اإلميان يب ، وقد يسمى هذا ا

 كقول القائل:
 لست أنساه فأذكره   ساكن يف القلب يعمره 

 وقال آخر:
نُّ إليهم   وأسأل عنهم من لقيت وهم معي ومن عجيب أين أح 
 ويشتاقهم قليب وهم بني أضلعي دها اوتطلبهم عيين وهم يف سو 

                                                           
 قال: قال اهلل تعاىل: أنا مع عبدي حيثما ذكرين وحتركت يب شفتاه. حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه لفظه: أن النيب  1

( 4972، ورواه ابن ماجه ) ال حترك به لسانك لتعجل بهرواه البخاري معلقا جمزوما به ، كتاب التوحيد ، باب قول اهلل تعاىل 
 حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن.«: املسند»( ، وقال حمققو 2/030وأمحد )

ل يف شفيت من ذكره   تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا. -والشاهد أن الباء للمصاحبة ، وليس املقصود أن اهلل يـح 
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عارف احملب ، وقد غلط بعض الناس فظن أن وقد يسمى هذا حلوال ، حللول معرفته وحمبته يف ال
ذات املعلوم احملبوب حمل ، وهذا غلط ، كما غلط من قال حبلول ذات الرب يف بعض عبيده ،  

 1كالنصارى ، ومن ضاهاهم من غالة الشيعة ، وجهال الصوفية.
ا ، قال مقيده عفا اهلل عنه: املخلوق إذا أحب خملوقا آخر حمبة تامة حصل بينهما حنو من هذ

فيحب ما أحبه أخوه ، ويبغض ما أبغضه ، ويتأمل بأمله ، ويلتذ بلذته ، يدل لذلك حديث النعمان 
: مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد ، إذا  بن بشري قال: قال رسول اهلل 

 2اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى.
ملؤمنني ال ي فيد حلول بعضهم يف أجساد بعض ، أو أن ذات أحدهم هي فهذا االحتاد املعنوي بني ا

 بعينها ذات اآلخر ، فمن باب أوىل أال يفيد ذلك حلول اخلالق يف ذات املخلوق.
ل  بَ أن اهلل رت   .3 هذه األمور )كنت مسعه وبصره ويده ورجله( بعد حمبته للعبد ، ولو كان اهلل يـح 

 4ان ذلك قبل احملبة وبعدها. لك -كما يقولون   -يف املخلوقني 
 ؟افإن قيل: وما معنى الحديث إذ  

د عبده الكثري التقرب بالنوافل يف حواسه وجوارحه ، أي يف فاجلواب: أن املعىن أن اهلل تعاىل ي سدِّ 
ويده اليت يبطش هبا ، ورجله اليت ميشي عليها ، فيكون ذلك هلل إخالصا ، وباهلل ، مسعه وبصره 

  3هلل شرعا واتباعا.استعانة ، ويف ا
 وقال ابن تيمية رمحه اهلل:

                                                           
 (.220 - 1/212« )االستغاثة يف الرد على البكري»بتصرف من  1
 ( واللفظ له.2022( ومسلم )2011رواه البخاري ) 2
 (.2/492« )جمموع الفتاوى»بتصرف من  4
 ، للشيخ الراحل حممد بن صاحل بن عثيمني رمحه اهلل. 12، ص « إزالة الستار عن اجلواب املختار هلداية احملتار»بتصرف من  3
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والعبد العارف باهلل تتحد إرادته بإرادة اهلل ، حبيث ال يريد إال ما يريده اهلل ، أمرا به ورضا ، وال 
العاذلني ، ولوم  1حبه اهلل ، وال يبغض إال ما يبغضه اهلل ، وال يلتفت إىل عذلـحيب إال ما ي

فسوف يأيت اهلل بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنني أعزة على ه الالئمني ، كما قال سبحان
 .2الكافرين جياهدون يف سبيل اهلل وال خيافون لومة الئم

ده اهلل يف مسعه سدِّ فاحلاصل أن املعىن الصحيح هلذا احلديث وما شاهبه من األحاديث ؛ أن ويل اهلل ي  
بل وحياته كلها هلل ، كما قال تعاىل لنبيه له له وبه ، وبصره ومشيه ، فيبقى إدراكه هلل وباهلل ، وعم

 قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملني * ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول
فلم يبق يف مسعه نصيب لغري اهلل ، وال يف بصره نصيب لغريه ، وال يف سائر أعضائه  ،  املسلمني

ه اهلل مساعه جتنب مساعه ، وما أحب اهلل رؤيته رآه ، ، وما كر  عه كذلك ، فما أحب اهلل مساعه مس  
ر من ـميز به احلق من الباطل ، والبـوما كره اهلل رؤيته مل ينظر إليه ، فيكون يف مسعه وبصره نورًا ي  

يقول يف دعائه: اللهم اجعل يف قليب نوراً ، ويف بصري نوراً ، ويف مسعي  اإلمث ، وهلذا كان النيب 
، وعن مييين نورًا ، وعن يساري نورًا ، وفوقي نورًا ، وحتيت نورًا ، وأمامي نورًا ، وخلفي نورًا ،  نوراً 

 4واجعل يل نوراً.

 

 

 
                                                           

 .«املعجم الوسيط»العذل هو اللوم. انظر  1
 (.11/99« )جمموع الفتاوى» 2
 بد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما. ( عن ع924( واللفظ له ، ومسلم )2412رواه البخاري ) 4
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 والجواب عنها شبهة
ن يقول حبلول اهلل يف خلقه ؛ الـج ه ال ممسيء فهمها أيضا واستند عليها بعض ومن األحاديث اليت أ  

: إن اهلل عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن  ال: قال رسول اهلل قرضي اهلل عنه حديث أيب هريرة 
 دين.آدم مرضت فلم تع  

 قال: يا رب ، كيف أعودك وأنت رب العاملني؟ 
 ده؟ أما علمت أنك لو ع ـْدته لوجدتين عنده؟ قال: أما علمت أن عبدي فالنا مرض فلم تع  

 طعمين.يا ابن آدم ، استطعمتك فلم ت  
 طعمك وأنت رب العاملني؟ كيف أ  قال: يا رب ، و 

طعمته لوجدت ذلك طعمه؟ أما علمت أنك لو أَ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم ت  
 عندي؟ 

 يا ابن آدم ، استسقيتك فلم تسقين.
 سقيك وأنت رب العاملني؟ أَ قال: يا رب ، كيف 

 1ندي.قال: استسقاك عبدي فالن فلم تسقه ، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك ع
 سقين ابن آدم.ئت فلم يَ دين ابن آدم ، وظم  ويف لفظ آخر أنه قال: مرضت فلم يع  

 فقلت: أمترض يا رب؟ 
مرض العبد من عبادي ممن يف األرض فال ي عاد ، فلو عاده كان ما يعوده يل ، ويظمأ يف ـقال: يَ 

 2األرض فال ي سقى ، فلو س قي كان ما سقاه يل.

                                                           
 (.2027رواه مسلم ) 1
 «.املسند»( ، وصححه حمققو 2/303رواه أمحد ) 2
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ه لوجدتين عنده؟( وقوله: )أما علمت دتَ تعاىل: )أما علمت أنك لو ع   وقد ظن بعض الناس أن قوله
أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟( ؛ يفيد حلول ذات اهلل يف العبد أو يف األرض أو يف كل 

 مكان!
 وهذا الزعم باطل من مخسة وجوه: 

مته لوجدت ، وقال: )لو أطع (لوجدتين إياه) :أنه قال: )لو عدته لوجدتين عنده( ، ومل يقل .1
 .(لوجدتين أكلته)ذلك عندي( ، ومل يقل: 

ففي احلديث تفريق بني اهلل وبني عبده املريض وكذا اجلائع ، فدل ذلك على أن الرب ليس هو العبد 
ل فيه ، وال صفته صفته ، وال فعله فعله.  وال يـح 

)يا ابن  أن اخلطاب غري متوجه للرب مطلقا ، بل مرتدد بني الرب والعبد ، فالرب يقول: .2
خطاب ليس صادرا عن ذات ـأن الآدم...( ، وابن آدم يقول: )يا رب...( ، فدل ذلك على 

ل يف اآلخر ، بل وعليه فذات الرب وذات العبد ، بل عن ذاتني متباينتني ، ،  واحدة أحدمها ال يـح 
 مباين له ، مغاير.

ل يف املريض لقال اهلل: نعم ، جوابا لقول العب .4 د )أمترض يا رب؟( ، بل قال: لو كان اهلل يـح 
فال يـ عاد ، فدل ذلك على أن اهلل يف السماء ، وأنه ال  ممن في األرضميرض العبد من عبادي 

 حيل يف املريض وال يف األرض.
أنه عرب يف أول احلديث بلفظ )مرضت( ، مث فسره يف متامه بأن )عبدي فالنا مرض ، فلو  .3

 والرب.عدته لوجدتين عنده( ، فميز بني العبد 
نقص ، ينزه اهلل عنها ،  ميرض ، ألن هذه صفةأن الرب ال  ب  خاطَ م  ـأيضًا فقد عل م ال .0

 .فاملقصود هو العبد قطعا ال الرب ، فلم يكن هناك تلبيس من جهة السمع وال من جهة العقل
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 ؟افإن قيل: فما المقصود من الحديث إذ  
ريض ، وإطعام الفقري ، وبيان عظيم مقصود من احلديث إظهار شرف عيادة املـفاجلواب: أن ال

، ويظمأ يف األرض  كان ما يعوده ليىل قوله تعاىل: فلو عاده إاستمع و أجرمها ، وكبري فضلهما ، 
 .كان ما سقاه ليفال ي سقى ، فلو س قي 

 «: صحيح مسلم»يف شرحه على  رمحه اهلل قال النووي
، ويدل عليه قوله تعاىل يف متام احلديث: )لو قالوا: ومعىن )وجدتين عنده( أي وجدت ثوايب وكراميت 

  1أطعمته لوجدت ذلك عندي ،... ، لو أسقيته لوجدت ذلك عندي( ، أي ثوابه. واهلل أعلم.
 «:إبطال التأويالت ألخبار الصفات»وقال أبو يعلى الفراء يف كتابه 

إىل تفسريه ؛ وذلك يف بعضه ، فوجب الرجوع  اعلم أن هذا اخلرب قد اقرتن به تفسري من النيب 
واستسقائه  ه  يِّ ل  ، على أنه إشارة إىل مرض وَ  (سقيت  استَ )و (طعمت  استَ )و (ضت  مر  )ر قوله: س  أنه فَ 

وأضاف ذلك إلى نفسه إكراما لوليه ورفعة لقدره ، وهذه طريقة معتادة في واستطعامه ، 
 الخطاب ، يخبر السيد عن نفسه ويريد عبده إكراما له وتعظيما.

 2قوله: )لو عدته لوجدتين عنده( ، معناه: وجدت رمحيت وفضلي وثوايب وكراميت يف عيادتك له.وأما 
 إال كل عمل ابن آدم له  و قوله تعاىل:ــــحديث القدسي حديث قدسي آخر ، وهـنظري هذا الو 

  4وأنا أجزي به. الصوم ، فإنه يل

                                                           
1 (2  /120 - 122.) 
 ( باختصار.220 – 1/223) 2
 ( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.1101( ومسلم )0729رواه البخاري ) 4
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ابن آدم هلل ، ولكن هذه  على عظيم شرف الصوم ، وإال فإن كل عمل« فإنه يل»فدل قوله: 
اإلضافة هلل تفيد خصوصية شرف وفضل لعبادة الصوم ، فكذلك عيادة املريض وإطعام اجلائع ، 

 أضافها اهلل إىل نفسه إلظهار فضلها وشرفها ، واهلل أعلم. 
: من تصدق بعدل مترة  حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ونظير هذا أيضا 

ب ، وال يقبل اهلل إال الطيب ، وإن اهلل يتقبلها بيمينه مث يربيها لصاحبه كما يريب من كسب طي
 2حىت تكون مثل اجلبل. 1أحدكم فـ لـ و ه

ق تصد  م  ـيف ذات ال يعين قبول اهلل لتلك الصدقة وتنميته هلا ، ال أن اهلل حل   (يتقبلها بيمينه)فقوله: 
 .عليهق دِّ ص  عليه ملا ت  

، فبيعة الصحابة للرسول  إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهلليضا يف قوله تعاىل وقل مثل ذلك أ
  أضافها اهلل لنفسه إضافة تشريف لعظمها ، وليس  –واليت تسمى بيعة الرضوان  –يوم احلديبية

ملا بايعه الصحابة بيعة الرضوان وصافحوه بأيديهم ، بل  املقصود أن اهلل حل  يف ذات الرسول 
إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون ملقصود إظهار شرف تلك البيعة ملا أضافها اهلل إىل نفسه فقال ا

 ، واهلل أعلم. اهلل

 

 

 
                                                           

 هر الصغري ، صغري احلصان.م  ـالف ـلـ ْو هو ال 1
 ( ، عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.1013( ومسلم )1310البخاري )رواه  2

 ورواه مالك يف كتاب الصدقة ، باب الرتغيب يف الصدقة ، عن سعيد بن يسار رضي اهلل عنه.
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 فائدة
رأى بـ صاقا يف جدار  أن رسول اهلل رضي اهلل عنهما حديث عبد اهلل بن عمر  فإن قيل: ما معىن

اهلل وجهه ، فإن  ق ـــَبلَ صلي فال يبصق كم ي  ه مث أقبل على الناس فقال: إذا كان أحد القبلة فحك  
  1إذا صلى. وجهه ل  ب  ـــق  

 فاجلواب من ثالثة وجوه:
وجه املصلي ،  لَ بَ ـــ  على ظاهره ، فاهلل سبحانه فوق العرش ، وهو ق ن هذا احلديث حق  أ: أوال
حاال معه على  وجه اإلنسان كانقـــ َبَل فوقه ، فليس كل ما كان  كونهمع  ربه  مصلي يناجيـوال

فوقه ، فإذا كان هذا الوصف جائز  كوهناوجه املصلي مع  قـــ َبَل األرض ، فالسماء والشمس والقمر 
يف حق املخلوقات ، فمن باب أوىل هو جائز يف حق اهلل تعاىل ، ألن اهلل أعلى من كل 

 2املخلوقات.
؛  (وجه املصليقـــ َبَل إن اهلل ) :لهيف قو  أن القرائن والنظائر هلذا احلديث تبني أن مقصوده : ثانيا

  أنه بني يدي اهلل.
قال: إذا قام أحدكم يصلي فال  أن رسول اهلل رضي اهلل عنهما فحديث ابن عمر  فأما القرائن

 4تبارك وتعاىل. فإنما يناجي ربهيبصق يف قبلته ، 

                                                           
 (.039( واللفظ له ، ومسلم )302رواه البخاري ) 1
« شرح العقيدة الواسطية»بن عثيمني رمحه اهلل يف ( ، وبنحوه قال ا0/109« )جمموع الفتاوى»، كما يف « الفتوى احلموية»انظر  2

 . 323البن القيم رمحه اهلل ، ص « خمتصر الصواعق»(، وانظر 2/32)
 «.املسند»( ، وصححه حمققو 2/42رواه أمحد ) 4
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فإنما ق أمامه فال يبص  قال: إذا قام أحدكم إىل الصالة  عن النيب رضي اهلل عنه وعن أيب هريرة 
ما دام يف مصاله ، وال عن ميينه فإن عن ميينه ملكا ، وليبصق عن يساره أو حتت قدمه  يناجي اهلل

 1فيدفنها.
،  فإن ربه أمامهقال: إذا كان أحدكم يف صالته فال يبصق أمامه ،  ويف لفظ أن رسول اهلل 

 2وليبصق عن يساره أو حتت قدمه. 
فإنه يناجي : إذا كان أحدكم يف الصالة  قال: قال رسول اهلل اهلل عنه  رضيوعن أنس بن مالك 

 4... احلديث. قن  ، فال يبز   ربه عز وجل
أن ميسكها بيده ،  3كان يعجبه العراجني  أن رسول اهلل رضي اهلل عنه وعن أيب سعيد اخلدري 

جد فحتهن به حىت فدخل املسجد ذات يوم ويف يده واحد منها ، فرأى خنامات يف قبلة املس
أنقاهن ، مث أقبل على الناس م غضبا فقال: أحيب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق يف وجهه؟ إن 

، وامللك عن ميينه ، فال يبصق بني يديه وال  يستقبل ربه عز وجلأحدكم إذا قام إىل الصالة فإمنا 
رة فليقل هكذا ، ورد  عن ميينه ، وليبصق حتت قدمه اليسرى أو عن يساره ، فإن عجـ لت به باد

 0ه.كَ ــــلَ بعضـه على بعض ، وتفل حيىي يف ثوبه ، ودَ 

                                                           
 (.312رواه البخاري ) 1
 «.املسند»( ، وصححه حمققو 4/20رواه أمحد ) 2
 : إسناده صحيح على شرط الشيخني.«املسند»( ، وقال حمققو 4/294رواه أمحد ) 4
 «.النهاية يف غريب احلديث»العراجني ؛ مجع ع رجون ، وهو العود الذي فيه مشاريخ العذق  3
 إسناده قوي.«: املسند»( ، وقال حمققو 4/23رواه أمحد ) 0
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رأى يف قبلة املسجد خنامة  أن رسول اهلل رضي اهلل عنهما ويف لفظ عن جابر بن عبد اهلل 
ها بالعرجون مث أقبل عليهم فقال: أيكم حيب أن ي عرض اهلل عنه؟ قال: فخشعنا ، مث قال: فحك  

 عرض اهلل عنه؟ قال: فخشعنا ، مث قال: أيكم حيب أن يعرض اهلل عنه؟ أيكم حيب أن ي
 قلنا: ال ، أيُـّنا يا رسول اهلل؟ 

فال يبصقن ق بل وجهه وال عن ل وجهه ، فإن اهلل تبارك وتعالى ق ب  قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي 
مث طوى  -ثوبه هكذا ميينه ، وليبصق عن يساره حتت رجله اليسرى ، فإن عجلت به بادرة فليـقل ب

 1.-ثوبه بعضه على بعض 
، فليس من بني يدي ربه فاألحاديث كلها تدل على شيء واحد وهو: أن اإلنسان يف الصالة 

عن مشاله حتت قدمه اليسرى ، تعظيما هلل عز وجل ، وإكباراً  يبصقبني يديه ، بل  يبصقالالئق أن 
 حلقه سبحانه وتعاىل.

قد خفض و أيضا أن يرفع املصلي بصره ، بل يقف بذل بني يدي العزيز  وللفائدة ؛ فليس من الالئق
 2.تلقاء وجهه أو إىل موضع سجوده، إما بصره 

رضي ففي يوم القيامة يناجي املؤمن ربه مع أنه فوقه ، كما يف حديث عدي بن حامت  وأما النظائر
ليس بينه وبينه  اهللفن أحدكم بين يدي ليق  يقول:... مث  قال: مسعت رسول اهلل اهلل عنه 

 4ماال. كَ وت  حجاب وال ترمجان يرتجم له ، مث لَيقولـن له: أمل أ  

                                                           
 (.320( واللفظ له ، وأبو داود )4013رواه مسلم ) 1
)سورة  والذين هم يف صالهتم خاشعونيف وصف املؤمنني يف صالهتم سري قوله تعاىل انظر ما قاله ابن جرير رمحه اهلل يف تف 2

 (.2املؤمنون: 
 (.1012( ومسلم )1314رواه البخاري ) 4
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يف احلديث املتقدم:  فالشاهد قوله: )ليقفن أحدكم بني يدي اهلل( ، فهذه اللفظة نظرية قوله 
 احلمد هلل.ل وجهه( ، وقوله )فإن ربه أمامه( ، وقوله )فإمنا يستقبل ربه عز وجل( ، و ـــ)فإن اهلل ق ـبَ 

البن عباس رضي اهلل عنهما: )احفظ اهلل تجده أمامك( ،  فإن قيل: وما معنى قول النبي 
 وفي رواية )تجده ُتجاهك(؟

 فاجلواب ما قاله ابن رجب رمحه اهلل تعاىل:
معناه أن من حفظ حدود اهلل ، وراعى حقوقه ؛ وجد اهلل معه يف مجيع األحوال ، حيوطه وينصره 

ه ويؤيده ويسدده ، فإنه قائم على كل نفس مبا كسبت ، وهو تعاىل مع الذين اتقوا وحيفظه ويوفق
 والذين هم حمسنون.

غلب ، واحلارس الفئة اليت ال ت   ه  عَ مَ قال قتادة رمحه اهلل: من يتق اهلل يكن معه ، ومن يكن اهلل معه فَ 
 الذي ال ينام ، واهلادي الذي ال يضل.

ن ختاف؟ وإن كان عليك فمن م  فإن كان اهلل معك فم  ، ما بعد له: أ خ  كتب بعض السلف إىل أَ 
 ترجو؟ والسالم.

جاهه على كل حال ، فاستأنس به واستغىن به عن ـفمن حفظ اهلل وراعى حقوقه وجده أمامه وت  
 1خلقه.

فأينما تولوا فثم وجه اهللفإن قيل: ما معنى قوله تعالى 
، أال يفهم منه أن اهلل في كل 2

 مكان؟
 واب من وجوه:فاجل

                                                           
 . 22 – 22، ص « البن عباس نور االقتباس يف مشكاة وصية النيب »باختصار من  1
 . 110البقرة:  سورة 2
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األول: أهنـــا نزلـــت قبـــل أن تفـــرض القبلـــة إىل املســـجد احلـــرام ، لـــتعلمهم أن هلـــم التوجـــه إىل أي جهـــة 
شــاؤوا يف الشــرق أو الغــرب ، ألن اهلل لــه املشــرق واملغــرب ، مث نســخ بالتوجــه إىل القبلــة ، روى ذلــك 

 ابن جرير عن قتادة.
منه بأن يصلي التطوع حيث توجه وجهه من شـرق  إذنا وقال آخرون: نزلت هذه اآلية على النيب 

 أو غرب ، روى ذلك ابن جرير عن ابن عمر.
وقال آخـرون: بـل نزلـت هـذه اآليـة يف قـوم عميـت علـيهم القبلـة فلـم يعرفـوا شـطرها فصـلوا علـى أحنـاء 

ريـر عـن يتم وجوهكم فهي قبلـة ، روى ذلـك ابـن ج ول  خمتلفة فقال اهلل هلم: يل املشرق واملغرب ، فأّن  
 .1عامر بن ربيعة

ـــازع  ـــه مـــات قبـــل أن يصـــلي إىل القبلـــة ، فتن وقـــال آخـــرون: بـــل نزلـــت اآليـــة يف النجاشـــي ، حيـــث أن
الصــحابة يف أمــره ، وحــال صــالته ، حيــث أنــه كــان ال يصــلي إىل القبلــة ، فــأنزل اهلل هــذه اآليــة إيــذانا 

د وجـه اهلل ، روى ذلـك ابـن جريـر عـن بقبول صالته سواء كانت إىل املشرق أو املغرب ، طاملا أنه يريـ
 قتادة.

وقيـل: فأينمــا تولـوا مــن أرض اهلل فـثم قبلــة اهلل الـيت توجهــون وجـوهكم إليهــا ، ألن الكعبـة ممكــن لكــم 
 التوجه إليها منها ، روى ذلك ابن جرير عن جماهد.

لــك ابــن كم ، روى ذوجهــي ، أســتجيب لكــم دعــاءَ  كَ وقيــل: فأينمــا تولــوا وجــوهكم يف دعــائي فهنال ــ
 جرير عن جماهد.

هــذه هــي وجــوه التفســري املســندة عــن الصــحابة والتــابعني يف تفســري اآليــة ، وكلهــا تــدور علــى التوجــه 
 .ها أدّن متمسك ملن قال غري ذلكللقبلة ، وليس في

                                                           
« السري»ن مالك ، من السابقني األولني ، وهاجر اهلجرتني ، وشهد بدرا ، انظر ترمجته يف هو الصحايب عامر بن ربيعة بن كعب ب 1

(2/444.) 
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 من خلف عا ابتدوكل شـر يف         وكل خري يف اتباع من سلف                     

 :فأينما تولوا فثم وجه اهلليف قوله تعاىل  قال ابن تيمية رمحه اهلل
أن العبد حيث استقبل فقد استقبل قبلة اهلل ، ليبني أنه حيث أ مر العبد االستقبال والتولية  رَ ـخبَ أَ 

فقد استقبل ووىل قبلة اهلل وو جهته ، وهلذا ذكروا أن هذه اآلية نزلت فيما ال يتعني فيه استقبال 
يف السفر ، فإنه يصلي حيث توجهت به راحلته ، والعاجز الذي ال يعلم  الكعبة ، كاملتطوع الراكب

 1جهة الكعبة ، أو ال يقدر على استقبال الكعبة ، فإنه يصلي حبسب إمكانه إىل أي جهة أمكن.

 والجواب عنها شبهة

استشهد بعض الناس بقوله تعاىل ﴿وما رميت إذ رميت ولكن اهلل رمى﴾ ؛ على أن اهلل حل يف 
 .يوم بدر ملا رمى املشركني رسول ذات ال

 واجلواب من ثالث وجوه:
أن تفسري اآلية ال يقتضي ذلك ال من جهة اللغة وال من جهة الواقع ؛ )فإن اهلل تعاىل قال  .1

أخذ حفنة من تراب وغريه ، فرمى هبا  ﴿وما رميت إذ رميت ولكن اهلل رمى﴾ ألن النيب 
ذلك ، بل اهلل تعاىل أوصل  ا ، ومل يكن يف قدرة النيب املشركني فأصابت عيوهنم ، وهزمهم اهلل هب

فعل  ذلك إليهم ، والرمي له طرفان ؛ حذف باملرمي ، ووصول إىل العدو ونكاية فيهم ، والنيب 
األول ، واهلل فعل الثاين ، واملعىن: ما أوصلت الرمي إذا حذفته ، ولكن اهلل أوصله وهزمهم به ، 

ري الذي نفاه عنه ، وقد اثبت له رميا بقوله ﴿إذ رميت﴾ ، ونفى عنه رميا فالذي أثبته اهلل لنبيه غ

                                                           
 ( ، بتصرف يسري.320-2/307« )بيان تلبيس اجلهمية» 1
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فكان هذا غري هذا ، لئال يتناقض فأثبت لرسوله املبدأ ، ولنفسه املنتهى ، بقوله ﴿وما رميت﴾ ، 
 1الكالم.

 قال ابن جرير الطربي رمحه اهلل يف تفسريه لقوله تعاىل ﴿وما رميت إذا رميت ولكن اهلل رمى﴾:
 -َجل ثناؤه  -فأضاف الرمي إىل نيب اهلل مث نفاه عنه ، وأخرب عن نفسه أنه هو الرامي ، إذ كان 

 إىل الذين ر موا به من املشركني ، واملسبب الرمية لرسوله. انتهى. 2هو الـم وصل املرمي به
رين لعثمان « تارخيه»وروى ابن جرير يف  جارة ، كانوا يرمونه باحل  –رضي اهلل عنه  –أن احملاص 

 فسأهلم: أال تتقون اهلل؟ أال تعلمون أن يف الدار غريي؟
 فقالوا: ال واهلل ما رميناك.

 قال: فمن رمانا؟
 قالوا: اهلل.

 4ننا.و ؤ خط  ـقال: كذبتم ، إن اهلل عز وجل لو رمانا مل خيطئنا ، وأنتم ت  
صحاب الفيل أصاهبم ، قال ابن تيمية رمحه اهلل: هو صادق يف ذلك ، فإن اهلل ملا رمى قوم لوط وأ

 3وا عثمان وليس اهلل ، ومل يصيبوه.مَ ولكنهم هم رَ 
رد يف باقي أفعال العباد ، فلو كان املراد هو حلول اهلل يف خلقه لساغ أن يقال أن هذا غري مط   .2

فيقال: ما ركبت إذ ركبت ولكن اهلل  ،خصوصا  مثل هذا يف مجيع أفعال العباد عموما والنيب 
إذ طفت ولكن اهلل طاف ، وما أكلت إذ أكلت ولكن اهلل أكل ، وَلَكان يقال  ركب ، وما طفت

                                                           
 ( ، بتصرف.177 – 1/172« )االستغاثة يف الرد على البكري» 1
 أي هو الذي أَوصل ما ر م ـي به ، وهو الرتاب. 2
 ، أحداث سنة مخس وثالثني للهجرة ، ذكر اخلرب عن قتل عثمان رضي اهلل عنه.« م وامللوكتاريخ األم» 4
 (.1/172« )االستغاثة يف الرد على البكري» 3
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: ما رميت إذا رميت ولكن اهلل رمى ، ويقال للكفار إذا رموا املسلمني ما  :لكل من رمى بقوس 
رميتم ولكن اهلل رمى ، وأشباه هذا مما ال يقوله مسلم وال عاقل ، وإمنا اهلل تعاىل ذكر هذه اآلية 

 1عمته على نبيه وعلى املؤمنني يوم بدر ، وما أيدهم به من النصر.لبيان ن
بأن ذلك خرٌق للعادة من اهلل سبحانه « جمموع الفتاوى»مه اهلل يف ـما قاله ابن تيمية رح .4

وتعاىل ، فرمية الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم أصابت من مل يكن يف قدرته أن يصيبه ، فكان ما 
لرمية خارجا عن قدرهتم املعهودة ، وقال: وهكذا كل ما فعله اهلل من حصل من القتل وإصابة ا

األفعال اخلارجة عن القدرة املعتادة بسبب ضعيف ، كإنباع املاء وغريه من خوارق العادات ، أو 
 4، وهذا ظاهر. 2األمور اخلارجة عن قدرة الفاعل

 شبهة والجواب عنها
 أن اهلل خمتلط مبخلوقاته؟ أقرب إليه من حبل الوريدوحنن قال بعضهم: أال يعىن قول اهلل تعاىل 

اجلواب: ال ، ألن املقصوديـن بالقرب هم املالئكة وليس اهلل ، ولكن اهلل أضاف القرب إىل نفسه 
 ومل يضفه إىل مالئكته كعادة العظماء يف إضافة أفعال عبيدها إليها.

وحنن أقرب إليه من ن حبل الوريد ، وإمنا قال قال ابن كثري رمحه اهلل: فإنه مل يقل: وأنا أقرب إليه م
ر  حبل الوريد ، يعنـي مالئكته ،  وحنن أقرب إليه منكم ولكن ال تبصرون، كما قال يف احملتض 

 3، فاملالئكة نـزلت بالذكر. إنا حنن نـزلنا الذكر وإنا له حلافظونوكما قال تبارك وتعاىل 

                                                           
 ( ، بتصرف.201 – 1/200« )االستغاثة يف الرد على البكري»نقال من  1
 أي فهذا من خرق العادات ، إكراما له ، وإظهارا لشرفه. 2
4 (10/30.) 
 . 12، سورة ق: « فسري ابن كثريت» 3
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، فهذا ال يعنـي أن األمري باشر البناء بنفسه ، بوضع  البلدري قلت: وهو أيضا كقول القائل: بىن األم
 ضيف فعل البناء إىل األمري تعظيما له. احلصى والطوب ، ولكن أ  

 وال إشكال فيه. -لغة القرآن  -فإضافة فعل العباد إىل اهلل سائغ يف اللغة العربية 

 والجواب عنها شبهة

؛  لذي يف السماء إلـٰه وىف األرض إلـٰه وهو احلكيم العليموهو اأال يعين قول اهلل تعاىل فإن قيل: 
 أن اهلل يف كل مكان وليس يف السماء؟

فاجلواب: أن اهلل تعاىل خيرب يف اآلية األوىل عن ألوهيته ، وأنه إلـٰه أهل السماء وإلـٰه أهل األرض ، 
ري يف املديـنة ، مبعىن أن أمري يف مكة وأم اوليس خيرب عن املكان ، ونظري ذلك أن يقال: إن فالنً 

 إمارته ثابتة على مكة وعلى املديـنة ، وليس مكانه يف مكة وىف املديـنة.
قال: إلـٰه يعبد يف السماء وإلـٰه يعبد يف  وهو الذي يف السماء إلـٰه ويف األرض إلـٰهقال قتادة: 

 1األرض.
عىن الصـحيح اجملتمع عليه ، وذلك أنه وقال ابن عبد الرب رمحه اهلل: َوَجَب محل هذه اآليات على امل

، وكذلك قال  معبود من أهل السماء ، وفي األرض إلـٰه معبود من أهل األرضيف السماء إلـٰه 
أهل العلم بالتفسري ، فظاهر التـنـزيل يشهد أنه على العرش ، واالختالف يف ذلك بيننا فقط ، 

 . وأسعد الناس به من ساعده الظاهر

                                                           
، وصححه حمققه عبد اهلل احلاشدي ، وهكذا  (2/434« )األمساء والصفات»( ، والبيهقي يف 921« )الشريعة»رواه اآلجري يف  1

مشكل »( ، وعلي بن مهدي الطربي صاحب أيب احلسن األشعري يف كتابه 2/434« )ماء والصفاتـاألس»يف  قال البيهقي
 . 144للذهيب ص « العرش»ا يف كتاب ، كم« اآليات
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قد بني املراد ، بأنه معبود من  فاإلجماع واالتفاق؛  ويف األرض إلـٰهية األخرى وأما قوله يف اآل
 1أهل األرض ، فتدبر هذا ، فإنه قاطع إن شاء اهلل.

وهو اهلل سون به على من ال علم معه ؛ احتجوا بقوله عز وجل ــبِّ ــ: ومما يـ لَ رمحه اهلل وقال اآلجري
، وهذا   وهو الذي يف السماء إلـٰه ويف األرض إلـٰهز وجل ، وبقوله ع يف السماوات ويف األرض

،  فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهكله إمنا يطلبون به الفتنة ، كما قال اهلل تعاىل 
وهو اهلل يف السماوات ويف األرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما وعند أهل العلم من أهل احلق 

كما قال أهل العلم ، مما جاءت به السنن ، أن اهلل عز وجل على عرشه ، وعلمه ، فهو   تكسبون
 حميط جبميع خلقه ، يعلم ما يسرون وما يعلنون ، يعلم اجلهر من القول ويعلم ما تكتمون.

؛ فمعناه أنه جل ذكره إلـٰه من يف  وهو الذي يف السماء إلـٰه ويف األرض إلـٰهوقوله عز وجل 
لـٰه من يف األرض ، إلـٰه يعبد يف السماوات ، وإلـٰه يعبد يف األرض ، هكذا فسره السماوات ، وإ

 2العلماء.

 والجواب عنها شبهة
وهو اهلل يف السماوات ويف األرض تعاىلأال يعين قوله : بعضهمقال 

أن اهلل يف كل مكان وليس  4
 يف السماء؟

 :عن هذه الشبهة اجلوابو 
 تفسري هذه اآلية: قال اإلمام أمحد رمحه اهلل يف

                                                           
 ( من ط املغربية.9/143( ، كتاب القرآن ، باب ما جاء يف الدعاء ، وهو يف )2/129« )التمهيد» 1
 (.2/22« )الشريعة» 2
 . 4سورة األنعام ، اآلية  4
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 يقول: وهو اهلل يف السماوات ويف األرضوإمنا معىن قول اهلل جل ثناؤه 
ما دون ـن يف األرض ، وهو على العرش ، وقد أحاط علمه بماوات وإلـٰه مَ ـــن يف السهو إلـٰه مَ 

ه العرش ، وال خيلو من علم اهلل مكان ، وال يكون علم اهلل يف مكان دون مكان ، فذلك قول
لتعلموا أن اهلل على كل شيء قدير وأن اهلل أحاط بكل شيء علما. 

عتبار يف ذلك لو أن رجال كان يف يديه قدح من قوارير صاف ، وفيه شراب صاف ، كان ومن اال
 -وله املثل األعلى  -بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غري أن يكون ابن آدم يف القدح ، فاهلل 

 ن غري أن يكون يف شيء من خـْلقه.قد أحاط جبميع خْلقه م
: لو أن رجال بىن له دارا جبميع مرافقها ، مث أغلق باهبا وخرج منها ؛ كان ابن آدم ال 1وخصلة أخرى

خيفى عليه كم بيت يف داره ، وكم َسعة كل بيت ، من غري أن يكون صاحب الدار يف جوف 
 الدار.
، وعلم كيف هو ، وما هو ، من غري أن يكون قد أحاط جبميع خلقه  -وله املثل األعلى  –فاهلل 

 2يف شيء مما خلق.
 يف تفسري اآلية الكرمية. «معامل التـنـزيل»البغوي يف تفسريه اإلمام وهكذا قال 

حمد األمني الشنقيطي رمحه اهلل: يف هذه اآلية الكرمية ثالثة أوجه للعلماء من ـوقال العالمة م
  كتاب اهلل تعاىل:التفسري ، وكل واحد منها له مصداق يف

، أي: وهو اإللـٰه املعبود يف السماوات  وهو اهلل يف السماوات ويف األرض: أن املعىن: األول
واألرض ، ألنه جل وعال هو املعبود وحده حبق يف األرض والسماء ، وعلى هذا فجملة )يعلم( 

ي يف السماء إلـٰه ويف األرض وهو الذ، أو خرب ه ، وهذا املعىن يبيـنه ويشهد له قوله تعاىل  حالٌ 
                                                           

 أي مثال آخر. 1
 (.039-2/032« )بيان تلبيس اجلهمية»ه يف ( ، وانظر تعليق ابن تيمية علي100 – 132، )« الرد على اجلهمية والزنادقة» 2
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أي: وهو املعبود يف السماء واألرض حبـق ، والعربة بعبادة الكافريـن غريه ، ألهنا وبال عليهم  إلـٰه
 …خيلدون هبا يف النار اخللود األبدي 

 1، واختاره القرطيب.أظهر األقوال وهذا القول يف اآلية 
أي وهو اهلل يعلم  يعلم سركميتعلق بقوله  رضيف السماوات ويف األ: أن قوله الوجه الثانـي

قل أنـزله الذي يعلم السر سركم يف السماوات ويف األرض ، ويبيـن هذا القول ويشهد له قوله تعاىل 
 اآلية. يف السماوات واألرض

 قال النحاس: وهذا القول من أحسن ما قيل يف اآلية ، نقله عنه القرطيب.
ويف ، وقوله  يف السماواتابن جرير ، أن الوقف تام على قوله : وهو اختيار الوجه الثالث

، ومعىن هذا القول أنه جل وعال  2يتعلق مبا بعده ، أي يعلم سركم وجهركم يف األرض األرض
مستو على عرشه فوق مجيع خلقه ، مع أنه يعلم سر أهل األرض وجهرهم ، ال خيفى عليه شيء 

 من ذلك.
ءأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور له قوله تعاىل ويبيـن هذا القول ويشهد 

،  الرمحـٰن على العرش استوىاآلية ، وقوله  * أم أمنتم من يف السماء أن يرسل عليكم حاصبا
 . فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبيـن، وقوله  وهو معكم أيـنما كنتممع قوله 

 4انتهى كالمه رمحه اهلل.

                                                           
 (.133-4/134« )اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية»واختاره ابن بطة أيضا يف  1
 (.2/434« )األمساء والصفات»وذكره البيهقي أيضا يف  2
ألشعري ، صاحب أيب احلسن من سورة األنعام ، قلت: وإىل املعىن األخري أشار علي بن مهدي ا 4، تفسري اآلية « أضواء البيان» 4

 . 144، ص « العرش»األشعري ، رمحهما اهلل تعاىل ، انظر كتاب 
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احلسن األشعري ، رمحهما  أيبلت: وإىل املعىن األخري أشار علي بن مهدي األشعري ، صاحب ق
 اهلل تعاىل.

 ، فقال: ف الثالث الوجه األول وضع  ورجح العالمة ابن عثيمني رمحه اهلل 
فيه شيء من الضعف ، ألنه يقتضي تفكيك اآلية ، وعدم ارتباط بعضها ببعض ،  1وهذا املعىن

، يعين أن ألوهيته ثابتة يف  وهو اهلل يف السماوات ويف األرضول ؛ أن نقول والصواب األ
 2.4طابق اآلية األخرىالسـماوات ويف األرض ، فت  

يف  أن اهلل حال  يف تفسري اآلية الكرمية ومهما يكن من قول ؛ فليس يف شيء من أقوال املفسرين 
 .األرض بذاته

 والجواب عنها شبهة
 ؛ على أن اهلل يف كل مكان! واهلل بكل شيء حميطتعاىل احتج بعضهم بقوله 

 وقد أجاب عن هذه الشبهة ابن بطة العكربي رمحه اهلل فقال:
 ؛ فقد فسر ذلك يف كتابه فقال:  بكل شيء حميطوأما قوله 

وأن اهلل قد أحاط بكل شيء علما   3ن تلك اإلحاطة إمنا هي بالعلم ال باملشاهدة بذاتهـ، فبي  ،
 0ني تعاىل أنه ليس كعلمه علم ، ألنه ال يعلم الغيب غريه.فب

                                                           
 .ويف األرض يعلم سركم، مث االبتداء من قوله  وهو اهلل يف السماواتأي الوقف التام على قوله  1
 (.1/300« )شرح العقيدة الواسطية» 2
 . األرض إلـٰهوهو الذي يف السماء إلـٰه ويفيعين قوله تعاىل  4
 سبحانه وتعاىل.يف األرض والسماء ، ، وإمنا هو فوق عرشه ويعلم كل شيء  بذاتهأي ليست إحاطته العلمية حاصلة حبضوره  3
 (.4/130« )اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية» 0
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ولكن ملا مل تفهم اجلهمية صفة علم الغيب هلل تعاىل كما ينبغي ؛ جعلوها تدل على احللول الذايت 
، مث اضطروا لنفي صفة علم الغيب عن اهلل سبحانه وتعاىل ملا زعموا أن اهلل  بـيال على العلم الغي

 ته هلا ليستقيم كالمهم ، قال ابن بطة: يعلم األشياء مبشاهد
أنه إمنا علم ذلك باملشاهدة ؛ مل يكن له فضل على  إن اهلل بكل شيء عليمولو كان معىن قوله 

علم اخلالئق ، وبطَـل فضل  علمه بعلم الغيب ، ألن كل من شاهد شيئا وعاينه وحله بذاته فقد 
نه يعلم الغيب ، ألن من شأن املخلوق أن إعاينه  م ما شاهده وأحصى مال  عل مه ، فال يقال ملن عَ 

ال يعلم الشيء حىت يراه بعينه ويسمعه بأذنه ، فإن غاب عنه جهله ، إال أن يعلمه غريه فيكون 
معل ما ال عاملا ، واهلل تعاىل يعلم ما يف السماوات وما يف األرض وما بني ذلك ، وهو بكل شيء 

 .1أحاط بكل شيء علماو  أحصى كل شيء عدداحميط بعلمه 
نه لريى الشيء وليس هو فيه ، وبينه وبينه إخلق اهلل  نْ جد يف الصغري م  ــــــــــوقال أيضا: وإنك لت

 حائل ، فاهلل تعاىل بعظمته وقدرته على خلقه أعظم.
 ؟أال ترى أنه يأخذ الرجل القدح بيده وفيه الشراب أو الطعام فينظر إليه الناظر فيعلم ما يف القدح

 2واهلل على عرشه ، وهو حميط خبلقه بعلمه فيهم ، ورؤيته إياهم ، وقدرته عليهم.

 والجواب عنها شبهة

واليت تعين أن اهلل غري خمالط وال  -فإن قيل: إن لفظة )بائن( اليت وردت يف كالم بعض العلماء 
 ؟ غري واردة يف الكتاب والسنة ، فل َم يستعملها علماء املسلمني -ممازج خللقه 

                                                           
 (.130-4/133« )اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية» 1
 (.4/139) «اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية» 2
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عن هذا مبا « خمتصر العلو»قد أجاب الشيخ حممد ناصر الدين األلباين رمحه اهلل يف كتابه قيل: 
حمصله أن هذه اللفظة )بائن( ال بأس من ذكرها للتوضيح ، وقد كثر ورودها يف عقيدة السلف ، 

اجلهم  وقال هبا مجاعة ، وإن مل تكن معروفة يف عصر الصحابة رضي اهلل عنهم ، ولكن ملا ابتدع
وأتباعه القول بأن اهلل يف كل مكان ؛ اقتضت ضرورة البيان أن يتلفظ هؤالء األعالم بلفظ )بائن( 
دون أن ينكره أحد منهم ، وهذا متاماً كقوهلم يف القرآن إنه غري خملوق ، فإن هذه الكلمة ال تعرفها 

يزيدون عن ذلك ، وكان ينبغي الصحابة أيضًا ، وإمنا كانوا يقولون )كالم اهلل تبارك وتعاىل( ، ال 
الوقوف فيه عند هذا احلد لوال قول جهم وأشياعه من املعتزلة إنه خملوق ، فإذا نطق هؤالء بالباطل 

 وجب على أهل احلق أن ينطقوا باحلق ولو بتعابري وألفاظ مل تكن معروفة من قبل.
)الواقفة( الذين ال يقولون يف  وإىل هذه احلقيقة أشار اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل عندما س ئل عن

 سكت؟ يالقرآن إنه خملوق أو غري خملوق ، هل هلم رخصة أن يقول الرجل )كالم اهلل( مث 
يسكت؟ لو ال ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت ، ولكن حيث تكلموا ، ألي  مَ ــل  قال: وَ 

 شيء ال يتكلمون؟! 
  1(.223-224، ) ص« مسائله»مسعه أبو داود منه كما يف 

وقال ابن عثيمني رمحه اهلل ما حمصله: األصل أن كل شيء أضافه اهلل إىل نفسه فهو له نفسه ، وال 
، هل حيتاج إىل أن  وجاء ربكحاجة لنا أن نضيف عليها )بذاته( ، أال ترى إىل قول اهلل تعاىل 

ال: )جاء أمره( ، نقول: جاء بذاته؟ اجلواب: ال ، اللهم إال عند جمادلة من حّرف املقصود ، فق
 2فهنا نقول جاء بذاته لرد حتريفه.

                                                           
 . 12 – 19، ص « خمتصر العلو» 1
 ( ، بتصرف.23-2/24« )شرح العقيدة الواسطية» 2



 شبهات في عقيدة العلو والجواب عنهاالمبحث السابع: 

 فصل في ذكر آيات وأحاديث أخطأ بعض الناس في فهمها وبيان الفهم الصحيح لها

 322 

وقد جاءت هذه اللفظة )بائن من خلقه( عن مجع من السلف ، كإسحاق بن راهويه ، وابن قلت: 
ارمي ، وأيب جعفر بن أيب مبارك ، وأيب زرعة الرازي ، وأيب حامت الرازي ، وعثمان بن سعيد الدـال

هؤالء من القرون الثالثة املشهود هلا باخلريية ، وكذا قاهلا ابن  كلواملزين صاحب الشافعي ، و شيبة ، 
خزمية ، وأبو القاسم الطرباين ، وابن بطة ، وأبو نعيم األصبهاين ، وغريهم ، ونقلها عنهم الذهيب يف  

 .«العلو للعلي الغفار»كتابه 
السماء بذاته( ، كما  زل إىلفاحلاصل أنه ال حاجة بنا أن نقول: )استوى على العرش بذاته( ، و )ين

وتكلم بذاته( ، وإمنا قال أئمة السنة  عَ بذاته( ، و )مسَ   رَ دَ بذاته( ، و )قَ  قَ لَ تاج أن نقول )خَ ال حنَ 
أي فـــر غوها عما دلت عليه من  عطل وا صفات الرب عز وجل ،ذلك إبطاال لقول املعطلة ، الذين 

 معاين ، ومنها صفة العلو.
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 نبذة عن مذهب االتحادية ، القائلين بوحدة الوجود
االٓناد ىو التمازج بٌن شيئٌن ليكـون شيئا واحدا ، واالٓنادية ىم القائلون بنظرية آناد اٝنالق َنميع 

أي أن اهلل سبحانو ، أي أن الوجود كلو ىو اإللـٰو اٞنعبود ، « وحدة الوجود»اٞنخلوقات ، واٞنعروفة بـ 
بٌن اهلل وبٌن عندىم فليس ىناك فرق وموىوم ،  ل  ــخي  ـجود من جسم وعرض وم  قة كل مو ـــحقي

ْنلى بصور ، « االٓنادية»ولذا ٚنوا بـ ىو اهلل ، ذات واحدة ، و خلقو ، بل الكل شيء واحد و 
 األشياء وأٚنائها ، تعاىل اهلل عن قوٟنم علوا كبًنا.

ادتو صحيحة وحق عندىم ، ألنو اهلل يف اٜنقيقة فكل ما ع ـِبد من دون اهلل فعبمعتقدهتم وبناء على 
عندىم ، تعاىل اهلل عن ذلك ، وٟنذا فهم يقولون إن دعوى فرعون لأللوىية حق وصواب يف قولو 

أنا ربكم األعلى ئون األنبياء يف ١ناربتهم ط  إمام االٓنادية ، وي   1، وقد صرح بذلك ابن عريب
كتابو هلل كغًنىا من اٞنوجودات ، كما صحح ابن عريب يف  جزء من ا -بزعمهم  –لألوثان ، ألهنا 

عبادة بين إسرائيل للعجل ، وعبادة كل شيء ٢نلوق ، فماذا بعد  195 – 194ص « الفصوص»
  2ىذا الكفر من كفر؟

؛ قول شيطاين  «حلول الرب فيو»أو  «االٓناد بٌن اٝنالق واٞنخلوق»أو  «وحدة الوجود»)وعقيدة 
بٌن للتصوف من مصادر دخيلة على اإلسالم ، كاألفالطونية والزرادشتية قدًن ، تسرب للمنتس

 !نية والبوذية ، وأخًنا النصرانيةواجملوسية واٟنندوسية واٛني
 :وقد ترتب على ىذه العقيدة الفاسدة عند اٞنتصوفة وأتباعهم نتائج سيئة ، وا٥نرافات خطًنة ، منها

 والعبد ، وإمنا الكل شيء واحد ، وذات واحدة!! أن ال فرق بٌن اٝنالق واٞنخلوق ، وال الرب
                                                             

 سيأيت التعريف بو. 1
،  477البن تيمية ، ص « ـية أىل االٜناد ، من القائلٌن باٜنلول واالٓنادبغـية اٞنرتاد يف الرد على اٞنتفلسفة والقرامطة والباطن»انظر  2

 . 518و ص 
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وأن كل ما ع بد من دون اهلل تعاىل فهو حق ، ألنو اهلل يف اٜنقيقة!! وبالتايل فال إنكار على اٞنشركٌن 
 1وعبدة األوثان الذين امتأل اٞنصحف بالرد عليهم ، وإنكار أفعاٟنم وشركياهتم(.

الرب مع العبد يف الذات ، بل إن الكون كلو متحد مع والتوحيد الذي يعتقده االٓنادية ىو توحد 
حادية ، وٟنذا يرون أن السجود لألصنام إمنا ىو سجود ـالرب يف ذات واحدة ، فلهذا يسمون االت

 .هلل ، تعاىل اهلل عما يقولون علوا كبًنا
فحسب ، بن مرًن اوىؤالء االٓنادية أكفر من النصارى ، فإن النصارى يرون آناد اهلل مع عيسى 

 ، ّنا يف ذلك أماكن اٝنالء وأجوافوىؤالء االٓنادية يرون آناد اهلل مع الكون كلو يف ذات واحدة 
 .الكالب والقردة واٝننازير ، عياذا باهلل ، وٟنذا كفرىم علماء اإلسالم

 الشيخ األلباين ر٘نو اهلل: قال
أو يف كل الوجود ، ويعنون: بذاتو ؛ وأما قول العامة وكثًن من اٝناصة: )اهلل موجود يف كل مكان( ، 

فهو ضالل ، بل ىو مأخوذ من القول بوحدة الوجود الذي يقول بو غـالة الصـوفية الـذين ال ي فرقـون 
بــٌن اٝنــالق واٞنخلــوق ، ويقــول كبــًنىم )كــل مــا تــراه بعينــك فهــو اهلل( ، تعــاىل اهلل عمــا يقولــون علــوا  

 اىـ. 2 كبًنا.

 مية رحمه اهلل في صنفي االتحاديةشيخ اإلسالم ابن تيذكر أقوال 
 قال ابن تيمية ر٘نو اهلل يف أصناف اٜنلولية واالٓنادية:

 ىم صنفان: 

                                                             
،  6، ابن تيمية ، ص « إبطال وحدة الوجود والرد على القائلٌن هبا»قالو الشيخ ١نمد بن ٘نود النجدي يف مقدمة ٓنقيقو لكتاب  1

 الكويت. -الناشر: مكتبة اإلمام الذىيب 
 (.3/38« )الصحيحة» 2
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يف اٞنســيح عليــو الســـالم ، قــوم يصــونو بــاٜنلول أو االٓنــاد يف بعــ  األشــياء ، كمــا يقولــو النصــارى 
، وقــوم يف بعـ  اٞنلــوك ، وقــوم  1والغالِــــــي ة يف علــي رضـي اهلل عنــو و٥نــوه ، وقـوم يف أنــواع مـن اٞنشــائخ

 يف بع  الصور اٛنميلة ، إىل غًن ذلك من األقوال اليت ىي شر من مقالة النصارى.
وصــــــنف يـ ع م مــــــون ، فيقولــــــون ُنلولــــــو أو آنــــــاده يف ٗنيــــــع اٞنوجــــــودات ، حــــــ  الكــــــالب واٝننــــــازير 

ة ، كأصــحاب ابــن والنجاسـات وغًنىــا ، كمــا يقــول ذلــك قــوم مــن اٛنهميــة ومــن تــبعهم مــن االٓناديــ
 2عريب وابن سبعٌن وابن الفارض والتلمساين والبلياين وغًنىم.

ومــذىب ٗنيــع اٞنرســلٌن ومــن تــبعهم مــن اٞنــؤمنٌن وأىــل الكتــب أن اهلل ســبحانو خــالق العـــاٞنٌن ورب 
السماوات واألرض وما بينهما ، ورب العـرش العظـيم واٝنلـق ٗنـيعهم عبـاده ، وىـم فقـراء إليـو ، وىـو 

، كمــا قــال  3وق ٚنواتــو علــى عرشــو ، بــائن مــن خلقــو ، ومــع ىــذا فهــو معهــم أينمــا كــانواســبحانو فــ
ىـو الـذي خلـق السـماوات واألرض ومـا بينهمـا يف سـتة أيـام ع اسـتوى علـى العـرش سبحانو وتعاىل 

يعلم ما يلج يف األرض وما يرج منهـا ومـا ينـزل مـن السـماء ومـا يعـرج فيهـا وىـو معكـم أيـن مـا كنـتم 
 .ّنا تعملون بصًنواهلل 

فهــؤالء الاللــالل الكفــار الــذين يــزعم أحــدىم أنــو يــرى ربــو بعينيــو ، ورّنــا زعــم أنــو جال ســو وحاد ثــو أو 
كل مهـــم ؛   4أو صـــبيا أو غـــًن ذلـــك ، ويـــزعم أنـــوضاجـــعو ، ورّنـــا يعـــٌن أحـــدىم  دميـــا ، إمـــا شخـــصا 

أكفــر مــن اليهــود والنصــارى الــذين  يســتتابون ، فــإن تــابوا وإال ضــربت أعنــاقهم وكــانوا كفــارا ، إذ ىــم
فــإن اٞنسـيح رســول كــرًن ، وجيــو عنــد اهلل يف الــدنيا وا خــرة ، إن اهلل ىــو اٞنســيح ابــن مــرًن( ، قـالوا: )

                                                             
 ، مادة: شيخ.« لسان العرب»لعل الصواب: اٞنشايخ ، ٗنع شيخ. انظر  1
 سيأيت التعريف إن شاء اهلل تعاىل برموز االٓنادية يف ُنث: نبذة عن رموز مذىب االٓنادية. 2
 أي معهم بعلمو وإحاطتو سبحانو وتعاىل. 3
 أي اهلل تعاىل. 4
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وعظ ــم   1ومـن اٞنقــربٌن ، فــإذا كــان الــذين قــالوا إنــو ىــو اهلل ، وإنـو آنــد بــو ، أو حــل فيــو ؛ قــد كف ــرىم
وقـالوا أنـذ الر٘نــٰن ولـدا د لقـد جئـتم شـيئا إدا د لدا ، ح  قـال ك فرىم ، بل الذين قالوا إنو أنذ و 

لر٘نـــٰن ولــدا د ومــا ينبغــي لتكــاد الســماوات يتفطــرن منــو وتنشــق األرض ؤنــر اٛنبــال ىــدا د أن دعــوا 
فكيـف ّنـن يـزعم ،  لر٘نـٰن أن يتخذ ولدا د إن كل من يف السماوات واألرض إال  يت الر٘نـٰن عبدال

شــخاص أنـو ىــو؟ ىـذا أكفــر مـن الغالي ـة الــذين يزعمـون أن عليــا رضـي اهلل عنــو أو يف شـخ  مـن األ
قهم علــي رضــي اهلل عنــو بالنــار ، وأمــر وىــؤالء ىــم الزنادقــة الــذين حــر  غـًنه مــن أىــل البيــت ىــو اهلل ، 

ــــلهم ثالثـــا ليتوبـــوا ، فلمـــا   يتوبـــوا  2بأخاديـــد خـــدت ٟنـــم عنـــد بـــاب كنـــدة وقـــذفهم فيهـــا بعـــد أن أج 
قهم بالنــار ، واتفقــت الصــحابة رضـي اهلل عــنهم علــى قتـــلهم ، لكـن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا  أحـر 

 3، وىو قول أكثر العلماء ، وقصتهم معروفة عند العلماء.بالسيف بال ٓنريق كان مذىبو أن ي قتلوا 
 انتهى كالمو ر٘نو اهلل.
 وقال أيالا ر٘نو اهلل: 

لول اٝنــاص كالنصــارى ، والغالي ــة مــن ىــذه األمــة الــذين : أىــل الـــح  أحدددهمااٜنلوليــة علــى وجهــٌن ؛ 
 يقولون باٜنلول إما يف علي وإما يف غًنه.

، ٥نـــوا ٣نـــا قالتـــو النصـــارى يف  4: القـــائلون بـــاٜنلول العـــام الـــذين يقولـــون يف ٗنيـــع اٞنخلوقـــاتوالثددداني
( ، كما يقول 5م خص صوااٞنسيح عليو السالم أو ما ىو شر منو ، ويقولون: )النصارى إمنا ك ف روا ألهن

                                                             
 أي اهلل تعاىل. 1
 ستطيل يف األرض.أخاديد ٗنع أخدود ، وىو الشق اٞن 2
 ( ، باختصار وتصرف يسًن. 394-3/385« )٠نموع الفتاوى» 3
 أي: يقولون إنو حل  يف ٗنيع اٞنخلوقات. 4
 أي كفروا ألهنم خص صوا حلول اهلل يف ذوات اٞنخلوقٌن باٞنسيح عليو السالم و  يعمموا اٜنلول يف ٗنيع اٞنخلوقات! 5
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وأمثالو ، وىم كثًنون يف اٛنهمية ، بـل عامـة عبـاد  1«الفصوص»ذلك االٓنادية ، أصحاب صاحب 
اٛنهميــة وفقهــائهم وعامــة الــذين ينتســبون إىل التحقيــق مــن اٛنهميــة ىــم مــن ىــؤالء ، كــابن الفــارض 

 2وابن سبعٌن والقونوي والتلمساين وأمثاٟنم.
الــذين يســمون باالٓناديــة ، يــرون أن القــول بــاٜنلول العــام ىــو اإل ــان ، وأن قلــت: فــانظر إىل ىــؤالء 

 اٜنلول يف اٝنواص ، كعيسى وغًنه ، ىو الكفر ، قاتلهم اهلل أىن يؤفكون.
 وقال أيالا ر٘نو اهلل: 

، ويقولـــون إذا كــــان  4وغـــًنه يـــردلون علـــيهم 3وٟنـــذا كـــان غـــًن واحـــد مـــن العلمـــاء كعبـــد العزيـــز اٞنكـــي
ـــ  اٞنســـلمون يف اٞنســـيح وحـــده ، فمـــن قـــال بـــاٜنلول يف ٗنيـــع اٞنوجـــودات  روا مـــن يقـــول إن اهلل حـــل  كف 

 5أعظم كفرا من النصارى بكثًن.
 وقال أيالا ر٘نو اهلل:

فهؤالء الذين يقولون باٜنلول واالٓناد اٞنطلق يف اٞنخلوقات ٗنيعها من اٛنهمية ؛ قوٟنم ذلك شر من 
مـــن  حــال   قـــوٟنم مــن جــنس قــول اٞنشــركٌن واٞنعطلـــٌن ، وىــم شــرل ، فــإن  6مقالــة النصــارى يف االٓنــاد

 النصارى ، وذلك من وجهٌن:

                                                             
 وىو ابن عريب ، الزنديق اٟنالك. 1
 ( ، باختصار.152 - 6/151« )درء تعارض العقل والنقل» 2
ىو الفقيو اٞنناظر ، عبد العزيز بن حيٍن الكناين اٞنكي ، من تالميذ اإلمام الشافعي ، قدم بغداد يف أيام اٞنأمون ، فجرت بينو وبٌن  3

لقر ن كالم اهلل وليس ٢نلوقا كما يزعمون ، يف مناظرتو لو إلثبات أن ا« اٜنيدة»بشر اٞنريسي مناظرة مشهورة يف القر ن ، لو كتاب 
 ( للزركلي.4/29« )األعالم». انظر ترٗنتو يف  244تويف سنة 

 أي على االٓنادية. 4
 ( ، باختصار يسًن.156 - 6/155« )درء تعارض العقل والنقل»انظر  5
 أي آناد اهلل بعيسى ، تعاىل اهلل عن قوٟنم وكفرىم علوا كبًنا. 6
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أن النصــارى قــالوا باالٓنــاد واٜنلــول يف شــخ  واحــد ، وىــؤالء قــالوا: إنــو يف العــا  كلــو ،  أحدددهما
، وقــال  2: أنـو قـال: )النصـارى مـا كفـروا إال ألهنـم خصصـوا(1«الفصـوص»حـ  ذكـروا عـن صـاحب 

تلمســـاين وغـــًنه مـــن شـــيوخهم ، وقـــد صـــرح يف غـــًن موضـــع بـــأن اٞنشـــركٌن عبـــاد األوثـــان إمنـــا ذلـــك ال
أخطئوا من حيث عبـادة بعـ  األشـياء دون الـبع  ، واعقـق عنـدىم مـن يعبـد كـل شـيء ويـرى كـل 
شيء عابدا للحق ومعبودا لـو ، وكـل مـن عبـد شـيئا غـًن اهلل عنـده فمـا عبـد إال اهلل ، وىـذا  مـع كـل 

لعــا  مــع قولــو إن الشــريك ىــو اهلل ، كمــا زعمــت النصــارى إن اهلل ىــو اٞنســيح بــن مــرًن ، شــرك يف ا
يف  3وٟنـــذا كثـــًنا مـــا يصـــرح شـــيوخ اٛنهميـــة بـــأن اهلل يف العـــا  كالزلبـــد يف اللـــ  ، وىـــذا قـــول اليعقوبيـــة

 اٞنسيح ، وقد قالوا يف ٠نموع الوجود ما يقولو النصارى يف اٞنسيح.
نصـارى يقولــون بـأن االٓنــاد واٜنلـول ِفعـل مــن أفعـال الــرب ، وإن الالىـوت آنــد إن ال الوجده الثدداني 

بالناسوت مرة وانفصل عنـو أخـرى ، وىـؤالء عنـدىم مـا ي تصـور أن يتميـز وجـود اٜنـق عـن اٞنخلوقـات 
وال يباينها وال ينفصل عنها ، وىؤالء االٓنادية ىـم أكفـر وأضـل ٣نـن يقـول إن اهلل تعـاىل بذاتـو يف كـل 

و٥نــو ذلــك مــن اٞنقـــاالت الشــنيعة اٞنتقدمــة ، ولكــنهم مشـــاركون ٟنــم يف أصــل اٞنقالــة وزائـــدون مكــان 
 4عليهم يف الالاللة.

 قال مقيده عفا اهلل عنو:
                                                             

 فصوص ، أي فصوص اٜنكم ، ىو ابن عريب.صاحب كتاب ال 1
بن مرًن ، ولو أهنم عمموا حلول اهلل َنميع اٝنليقة ٞنا كفروا حسب زعمو ، تعاىل اهلل عن قولو علوا  اأي خصصوا اٜنلول بعيسى  2

 كبًنا.
 نفسو ، تعاىل اهلل عن ذلك اليعقوبية فرقة من فرق النصارى ، ينتسبون إىل يعقوب عليو السالم ، وىم ٣نن يقول إن اٞنسيح ىو اهلل 3

 -( ، )ٓنقيق أ٘ند مشس الدين ، الناشر: دار الكتب العلمية 1/65البن حزم )« الفصل يف اٞنلل والنحل»علوا كبًنا. انظر 
 الرياض(. –( ، )ٓنقيق: ١نمد بدران ، الناشر: أضواء السلف 1/541للشهرستاين )« اٞنلل والنحل»بًنوت( ، وكذا 

 (.523-2/522« )ٛنهميةبيان تلبيس ا» 4
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اعلم أخي اٞنسلم عصمين اهلل وإياك من الِغواية والر دى أن معتقد النصارى ىو الغلو ِجدا يف اٞنسيح 
اد اٝنالق بو ، تعاىل اهلل عن ذلك ، وىكذا قال السبئية يف عليو الصالة والسالم ، ح  قالوا بآن

 علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو.
، فزادوا على النصارى « وحدة الوجود»وأما أصحاب القول باالٓناد العام ، وىم أصحاب عقيدة 

ء ! وأن كل شيء منها فهو جز وذاتو موجودات ىي عٌن اهللـوعلى السبئية ، فإن معتقدىم ىو أن ال
اهلل ، تعاىل اهلل عما يقولون علوا كبًنا ، والذي تبىن  -ّنجموعها  -من اهلل ، وأن اٞنوجودات ٕنثل 

، وانظر ما قالو ابن تيمية  علماء اٞنسلمٌنىذا القول ابن عريب وابن سبعٌن وأمثاٟنم ، وقد كف رىم 
 (.141-2/144« )٠نموع الفتاوى»يف 

ل مكان ، وىم يف ىذا يتلفون مع االٓنادية يف أن االٓنادية وأما اٛنهمية فيقولون إن اهلل يف ك
يقولون إن كل ٢نلوق من اٞنخلوقات فهو جزء من اهلل ، أما اٛنهمية فال يقولون ذلك ، بل يقولون 

 يف اٞنخلوقات ، وكالمها كفر ، ولكن كفر االٓنادية الوجودية أعظم. إن اهلل حل  
ليس الغلو بشخ  معٌن ، وإمنا  ل هبم  -يف كل مكان  بأن اهلل -ومنطلق اٛنهمية يف قوٟنم 

التأويل الفاسد  يات الصفات إىل ىذا ، تأثرا باألمم الوثنية األخرى ، وىم منابذون للكتاب 
والسنة وفهم سلف األمة ، مع أهنم ينتسبون لإلسالم ، وقد كف رىم أىل السنة ، بل كف رىم 

، ألن قوٟنم فيو نفي لصفة العلو « نونيتو»و ابن القيم يف ٙنسمائة عا  من علماء السلف كما قال
حل يف كل مكان ، وىذا فيو سبٌّ ـاليت وصف اهلل هبا نفسو ، وافرتاء الكذب على اهلل بقوٟنم إنو ي

 هلل ، تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبًنا.
تقدون أن اهلل يف وأما أىل اٜنق ، اٞنتبعٌن للكتاب والسنة ، جعلنا اهلل وإياك منهم وفيهم ، فيع

السماء فوق ٗنيع خلقو على عرشو ، ال يتلط ِنلقو وال  ازجهم ، وىو مع ىذا معهم بعلمو 
 وٚنعو وبصره ، ال يعزب عنو شيء من حاٟنم ومقاٟنم.
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 رموز االتحاديةبيان فصل في 
 كثًنون ، وفيما يلي ذكر أبرز دعاة ىذه الفرقة:فرقة االٓنادية  دعاة 

  بو بكر ١نمد بن علي األندلسي اٞنرسي ، اٞنلقب ّنحيي الدين ، واٜنق أنو ابن عريب ، وىو أ .1
،  1، واشتهر بابن عريب ٕنييزا لو عن القاضي اٞنالكي ابن العريبوليتو ترك الدين وشأنو الدين ،  حييِ 

ىـ ، وتنقل يف البلدان بٌن اٞنشرق واٞنغرب ، وتويف  564ولد يف مدينة مرسية باألندلس سنة 
 «.فصوص اٜنكم»و « الفتوحات اٞنكية»ىجري ، لو عدة تصانيف ، أشهرىا  638ق سنة بدمش

، وإمام القائلٌن هبا ، قال ابن كثًن ر٘نو اهلل يف « وحدة الوجود»ر لعقيدة نظ  م  ـوابن عريب ىو ال
 يف ٥نو عشرين ٠نلدا ، فيها« الفتوحات اٞنكية»نو صنف كتاب إيف ابن عريب  2«البداية والنهاية»

ما يعقل وماال يعقل ، وما ينكر وما ال ينكر ، وما يعرف وماال يعرف ، ولو كتابو اٞنسمى بـ 
 .، فيو أشياء كثًنة ظاىرىا كفر صريح« فصوص اٜنكم»

 .3«السًن»و « ميزان االعتدال»يف ترٗنتو يف « فصوص اٜنكم»وانظر ما قالو الذىيب يف كتابو 
ىذا الرجل عظائم إىل ن سب وقد ن علي بن عبد اهلل ، ومن رموزىم أيالا التلمساين ، سليمان ب .2

يف األقوال واالعتقاد ، يف اٜنلول واالٓناد والزندقة والكفر اع  ، انظر ما قالو عنو ابن كثًن يف 
أحد زنادقة  :(5/367« )العرب»ىـ ، وقال عنو الذىيب يف  694، أحداث سنة « البداية والنهاية»

 .الصوفية
                                                             

ىو اإلمام العالمة اٜنافظ القاضي ، أبو بكر ، ١نمد بن عبد اهلل بن ١نمد ، ابن العريب األندلسي األشبيلي اٞنالكي ، صاحب  1
، ولو مؤلفات عدة يف التفسًن والفقو والنحو ، تويف « عارضة األحوذي يف شرح جامع أيب عيسى الرتمذي»التصانيف ، مثل 

 (.24/197« )السًن». انظر ترٗنتو يف  543 بِفاس سنة
 أحداث سنة ٖنان وثالثٌن وستمائة. 2
3 (23/48.) 
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إىل القول بأن نكاح الزوجة واألم واألجنبية واألخت واحد ، ألن ىذا من لوازم وقد  ل األمر بو 
 .(5/412« )شذرات الذىب»وحدة الوجود ، ذكره ابن العماد يف 

ومن رموزىم االٓنادية ابن سبعٌن ، وىو عبد اٜنق بن إبراىيم بن ١نمد اٞنقدسي الرقوطي نسبة  .3
وائل والفلسفة ، فتولد لو من ذلك نوع اشتغل بعلم األع عشرة وستمائة ، و إىل رقوطة ، ولد سنة أرب

أن يأتيو  -فيما ينقل عنو  -ي رْن  من االٜناد وصنف فيو ، وجاور يف بع  األوقات بغار حراء ، ي  
، بناء على ما يعتقده من العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة ، وأهنا  فيو وحي كما أتى النيب 

فا ، وقد كان إذا رأى الطائفٌن حول البيت يقول عنهم )كأهنم في  يفي  على العقل إذا ص
لت عنو عظائم من قِ اٜنمًن حول اٞندار( ، وأهنم لو طافوا بو كان أفالل من طوافهم بالبيت ، وقد ن  

 1 .ىـ 669األقوال واألفعال ، تويف يف الثامن والعشرين من شوال ّنكة سنة 
على نفسو حيث  2ىي قولو: لقد كذب ابن أيب كبشةقال ابن حجر: واشتهر عنو مقالة ردية ، و 

 3.قال: ال نيب بعدي
إن ابن سبعٌن جاء من اٞنغرب إىل مكة ، وكان يطلب أن يصًن « منهاج السنة»وقال ابن تيمية يف 

 4.نبيا ، وكان يقول: لقد زرت ابن  منة الذي يقول: )ال نيب بعدي(
 .«لوح اإلصابة»والبن سبعٌن كتاب 

                                                             
 ، بتصرف واختصار يسًن.« البداية والنهاية»نقال من  1
 . يعين النيب  2
 «.لسان اٞنيزان»انظر ترٗنتو يف  3
4 (8/25.) 
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بن الفارض ، عمر بن علي اٜنموي ع اٞنصري ، وقد كان شاعر تلك الطائفة ، ومن رموزىم ا .4
فإن   يكن يف تلك  :«السًن»ٓنكي عقيدهتم ، قال الذىيب يف  «ةــي  ـــتائ»ومعاصرا البن عريب ، ولو 

 1.انتهى ٢نتصرا .القصيدة صريح االٓناد فما يف العا  زندقة وال ضالل
والفاتح لباب عقيدة وحدة الوجود ىو اٜنسٌن بن منصور اٜنالج ، فقد قال إنو ىو اهلل ،  .5

لكون اٝنالق متحد مع اٞنخلوق بزعمو ، ولكن   ينتشر كالمو ، ألنو كان يف عصره بقية خًن و٘نية 
و اهلل على الدين فقطعوا أوصالو اٝنبيثة وقتلوه مصلوبا أربعة أيام ، إىل أن أحياىا ابن عريب قبح

 وإياه.
اٜنسٌن بن منصور اٜنالج ، اٞنقتول على الزندقة ، ما روى وهلل «: اٞنيزان»قال الذىيب ر٘نو اهلل يف 

، ع انسلخ من الدين وتعلم  2و وتصوفـاٜنمد شيئا من العلم ، وكانت لو بداية جيدة ، وتألل 
 .ة وثالٖنائةالسحر ، وأراىم اٞنخاريق ، أباح العلماء دمو ، فقتل سنة إحدى عشر 

يف ترٗنة اٜنالج أن جده كان ٠نوسيا ، وكان يتكلم على أسرار « تاريخ بغداد»وروى اٝنطيب يف 
 3.الناس وما يف قلوهبم ويرب عنها فسمي بذلك حالج االسرار فصار اٜنالج لقبو

 وروى بإسناده عن أيب بكر بن ٘نشاذ أهنم وجدوا معو كتابا فيو: 
)ىذا  :ر وع رض عليو فقالو إىل بغداد فأ حالِ ــــفالن بن فالن( ، فو ج   مـٰن الرحيم إىلـ)من الرح

 طي ، وأنا كتبتو(.ــخ
 .كنت تدعي النبوة فصرت تدعي الربوبية  :فقالوا
 

                                                             
1 (22/368.) 
 أي كان ذو عبادة وزىد. 2
3 (8/688  ،694.) 
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 1ما ادعي الربوبية ، ولكن ىذا عٌن اٛنمع عندنا ، ىل الكاتب إال اهلل وأنا واليد فيو  لة. :فقال
 .ىـ ، قبحو اهلل من زنديق 349قتل مصلوبا عام وقد أف  علماء عصره بقتلو ، ف

 (.488-2/484« )٠نموع الفتاوى»وانظر ما قالو ابن تيمية عن اٜنالج يف 

 2فصل في تكفير علماء اإلسالم لالتحادية
، اٞنتوىف  3، كبدر الدين بن ٗناعة علماء اٞنسلمٌنحادية وكّفر القائلٌن هبا ٗنع من ـأنكر مقالة االت

فصوص »د كّفر ابن عريب وذكر ن  كالمو يف آناد اٝنالق باٞنخلوق يف كتاب ، فق 733سنة 
 .«اٜنكم

 .ىـ 711وكذا القاضي سعد الدين اٜنارثي قاضي اٜننابلة بالقاىرة ، اٞنتويف سنة 
ىـ ،  711وكذا خطيب القلعة الشيخ مشس الدين ١نمد بن يوسف اٛنزري الشافعي ، اٞنتويف سنة 

ىـ ، والشيخ نور الدين البـكري الشافعي ،  738كتاين الشافعي ، اٞنتوىف سنة والقاضي زين الدين ال
ىـ ، وشيخ  743ىـ ، والشيخ شرف الدين عيسى الزواوي اٞنالكي ، اٞنتوىف سنة  727اٞنتوىف سنة 

 .ىو كافر :اإلسالم سراج الدين البلقيين ، فقد سئل عن ابن عريب فقال
 

                                                             
1 (8/746.) 
ـــج»تها من كتاب ــــأيب زرعة نقل موضع نقل الكالم عنميع النقوالت ا تية إىل ـج 2 ـــزء فيو عقيدة ابن عربـ ــــ، للشي« ي وحياتوـ ــ خ ــ

 دين الفاسي ، اٞنتوىفللشيخ تقي ال« العقد الثمٌن يف تاريخ البلد األمٌن»علي بن حسن بن عبد اٜنميد وىو منتقى من كتاب 
 الدمام. -، والكتاب من منشورات دار ابن اٛنوزي  832سنة 

ىو بدر الدين بن ٗناعة ، ١نمد بن إبراىيم بن سعد اهلل بن ٗناعة ، الكناين اٜنموي ع اٞنصري الشافعي ، شيخ اإلسالم ، قاضي  3
تذكرة »، و « ث النبوياٞننهل الّروي يف اٜندي»القالاة ّنصر والشام ، من العلماء باٜنديث وغًنه ، لو عدة مصنفات ، مثل 

ذيل »( للزركلي و 5/297« )األعالم». انظر ترٗنتو يف  733، وغًنىا ، تويف سنة « السامع واٞنتكلم يف  داب العا  واٞنتعلم
 بًنوت. -( أليب الفالل اٞنكي ، الناشر: دار الكتب العلمية 5/73« )طبقات اٜنفاظ
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ىـ ، فقد قال إن كتب ابن عريب  843خ اٞنعروف ، اٞنتوىف سنة ، اٞنؤر  1وكذا ابن خلدون اٞنالكي
وابن سبعٌن وابن برجان ومن سلك سبيلهم مشحونة بصريح الكفر ، والتأويل على أبعد الوجوه 
وأقبحها ، وأما ثناء من أثىن عليهم فليس معترب ، وأمر باتالف كتبهم حرقا بالنار أو غسال باٞناء ٞنا 

 .عامة ، وقال إن ذلك متعٌن على والة األموريف ذلك من اٞنصلحة ال
، فقد قال عن ابن عريب: )شيخ سوء كذاب ، يقول  2وكذا الشيخ اإلمام عز الدين ابن عبد السالم

، أي أنو ال يرى ٓنرًن وطء اعارم ، ألن اٛنميع عنده واحد ، الفرج  3بقدم العا  ، وال حيرم فرجا(
 .اٜنالل واٜنرام

ىـ ، بأهنم ض اّلل جهال ، خارجون  756، اٞنتوىف سنة  4تقي الدين السبكيكما وصفهم الشيخ 
 .عن طريقة اإلسالم

 
 

                                                             
بن اٜنسن بن خلدون ، العا  االجتماعي البحاثة ، ولد يف تونس ونشأ هبا وتعلم ،  ىو العالمة ويل الدين ، عبد الر٘نـٰن بن ١نمد 1

. انظر ترٗنتو يف  848، تويف ر٘نو اهلل سنة « العرب وديوان اٞنبتدأ واٝنرب يف تاريخ العرب والعجم والرببر»لو مؤلفات كثًنة ، أشهرىا 
 للزركلي.« األعالم»

أيب القاسم السللمي الدمشقي ، عز الدين ، اٞنلقب بسلطان العلماء ، فقيو شافعي بلغ رتبة ىو عبد العزيز بن عبد السالم بن  2
 (.4/21للزركلي )« األعالم». انظر ترٗنتو يف  664االجتهاد ، لو مؤلفات عديدة يف أصول الفقو وغًنه ، تويف سنة 

 (.23/49« )السًن»نقلو عنو الذىيب يف  3
ٜنسن ، علي بن عبد الكايف األنصاري السبكي ، اٞنصري ع الدمشقي ، الشافعي ، وىو والد التاج ىو الشيخ تقي الدين ، أبو ا 4

( أليب اعاسن 5/25« )ذيل تذكرة اٜنفاظ». انظر ترٗنتو يف  756، مات سنة « طبقات الشافعية»السبكي صاحب كتاب 
 بًنوت. -اٜنسيين ، الناشر: دار الكتب العلمية 
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اٞنشهورة على الكفر الصريح الذي « الفصوص»فقال: ال شك يف اشتمال  1وأما اٜنافظ أبو زرعة
و  ، فإن صح صدور ذلك عنو واستمر عليو إىل وفاتو ؛ فه« فتوحاتو اٞنكية»ال يشك فيو ، وكذلك 

 2.كافر ٢نلد يف النار بال شك
 «.الذريعة إىل نصرة الشريعة»كتابا يف الرد على ابن عريب ، ٚناه   3وألف العالمة إٚناعيل بن اٞنقري

( ، 285-2/134« )٠نموع الفتاوى»وقد بٌن شيخ اإلسالم حقيقة مذىب االٓناديٌن يف 
 «.فصوص اٜنكم»( نقد كتاب 133-2/121( ، ويف )242-11/239»و
، ٓنقيق الشيخ ١نمد اٜنمود « إبطال وحدة الوجود والرد على القائلٌن هبا»و رسالة بعنوان ول

 .النجدي
بغية اٞنرتاد يف الرد على اٞنتفلسفة والقرامطة والباطنية »كما ألف ابن تيمية كتابا يف الرد عليهم وىو 

 «.أىل االٓناد ، من القائلٌن باٜنلول واالٓناد
كفر ىذه الطائفة أعظم من كفر اليهود والنصارى ، وىم من جنس القرامطة وقد قال ر٘نو اهلل إن  

 4.الباطنية اإلٚناعيلية الذين كانوا أكفر من اليهود والنصارى

                                                             
صرية ، أ٘ند بن عبد الرحيم بن اٜنسٌن الكردي الرازياين ع اٞنصري ، أبو زرعة ، ويل الدين ، ابن العراقي ، لو  ىو قاضي الديار اٞن 1

 للشوكاين.« البدر الطالع»( و 1/148للزركلي )« األعالم». انظر ترٗنتو يف  826كتب عدة يف علوم اٜنديث ، تويف سنة
الصوارم اٜنداد القاطعة لعالئق أرباب »يو اٞنكية ، نقل ذلك عنو الشوكاين يف كتابو ذكرىا يف اٞنسألة اٜنادية والعشرين من فتاو  2

، ٓنقيق د. ١نمد بن ربيـع بن ىادي ، الناشر: مكـتبة أيب عبد اٞنصور: ١نمد عبد اهلل  163-162، ص « مقاالت أرباب االٓناد
 القاىرة. -

شافعي ، اٞنعروف باٞنقرىء الزبيدي ، قرأ يف عدة فنون وبّرز فيـها ، ع ذاع ىو الشيخ إٚناعيل بن أيب بكر بن عبد اهلل اليماين ال 3
يف الفقو الشافعي ، قال الشوكاين: )كان ينكر ٥نلة ابن عريب وأتباعو ، وبينو وبٌن متبعيو معارك ، ولو « اإلرشاد»صيتو ، لو كتاب 

 للشوكاين.« البدر الطالع»و يف . انظر ترٗنت 837يف ذلك رسالتان وقصائد كثًنة( ، تويف ر٘نو اهلل 
 (.2/134« )٠نموع الفتاوى»انظر  4
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، « تنبيو الغيب إىل تكفًن ابن عريب»إىل كفر ابن عريب وذلك يف كتابو  1كما نبو الربىان البقاعي
، تتبع مواضع اإلٜناد وقولو بوحدة الوجود ،  «فصوص اٜنكم»وذلك من خالل استقراءه لكتاب 

 .، وكالمها بتحقيق عبد الر٘نـٰن الوكيل« ٓنذير العباد من أىل العناد ببدعة االٓناد»وكذا كتابو 
 .، رد فيها على ابن عريب« الرد على من قال بوحدة الوجود»رسالة بعنوان  2وللشيخ علي القاري

ن االٓنادية واٜنلوليـة ىم أوىل الناس إ ر٘نو اهلل قال ابن تيمية؛ معتقد االٓنادية ىو وٞنا كان ىذا 
يقول إنو ىو اهلل ، وىذه الدعوى ال تصطدم مع عقيدهتم ،  -أي الدجال  –بات ـباع الدجال ، ألنو 

 3بل توافقها.
وقد أٗنع علماء السنة واٛنماعة على   ر٘نو اهلل 4بطٌنعبد اهلل بن عبد الر٘نـٰن أباوقال الشيخ 

 تكفًن االٓنادية الذين يقولون )اٝنالق ىو اٞنخلوق( ، وكذلك أٗنعوا على تكفًن اٜنلولية ، الذين
  

                                                             
نظم الدرر يف »ىو اإلمام الكبًن برىان الدين ، إبراىيم بن عمر بن حسن بن الرلباط ، من علماء الشام ، مؤرخ أديب ، لو كتاب  1

 ورد على خرافات الصوفية وخزعبالهتا. ، دافع فيو عن دين اإلسالم الصايف« مصرع التصوف»، وكتاب « تناسب ا يات والسور
 للشوكاين.« البدر الطالع»( للزركلي ، و 1/56« )األعالم». انظر ترٗنتو يف  885تويف ر٘نو اهلل 

تذكرة »، و « شرح مشكاة اٞنصابيح»ىو الشيخ مال علي قاري بن سلطان بن ١نمد اٟنروي اٜننفي ، لو مصنفات كثًنة ، مثل  2
 (.5/12للزركلي )« األعالم»للشوكاين و « البدر الطالع». انظر ترٗنتو يف  1414ا ، تويف ر٘نو اهلل سنة ، وغًنى« اٞنوضوعات

 . 514، ص « بغية اٞنرتاد»انظر  3
ىـ يف روضة سدير ، تتلمذ على بع  تالمذة الشيخ ١نمد بن عبد  1194ىو الشيخ عبد اهلل بن عبد الر٘نـٰن أبابطٌن ، ولد سنة  4

، برع يف الفقو ، ودر س يف « مفيت الديار النجدية»ىل القالاء واالفتاء ، وصار من أكابر علماء ٤ند ، ح  ل ق ب بـ الوىاب ، تو 
ىـ( ، شارح نونية ابن القيم ، وعثمان بن عبد اهلل بن  1329بالد كثًنة ، ولو تالمذة كثر ، منهم أ٘ند بن إبراىيم بن عيسى )

االنتصار ٜنزب اهلل اٞنوحدين ، والرد »، لو عدة كتب يف الذب عن العقيدة اإلسالمية ، منها  ىـ( ، اٞنؤرخ اٞنعروف 1294بشر )
، ولو « تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيس»، وكتاب « الرد على الربدة»، وكتاب « على اجملادل عن اٞنشركٌن
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 1.يقولون )إن اهلل بذاتو يف كل مكان( ، وىاتان الطائفتان منتشرتان يف أمصار اٞنسلمٌن

                                                                                                                                                                       

جموعة الرسائل واٞنسائل ـم»، وبعالها مثبت يف « يةالدرر السنية يف األجوبة النجد»رسائل وردود بعالها مثبت يف كتاب 
 ىجرية ، ر٘نو اهلل ر٘نة واسعة. 1282، تويف يف شقراء سنة « النجدية

، وىي من إعداد د. عبد « تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيس»باختصار وزيادة من ترٗنتو يف مقدمة كتابو 
الشيخ العالمة عبد اهلل بن عبد الر٘نـٰن أبابطٌن ، مفيت »وانظر للتوسع يف ترٗنتو كتاب  السالم بن برجس  ل عبد الكرًن ر٘نو اهلل ،

 الرياض. –، تأليف د. علي بن ١نمد العجالن ، الناشر: دار الصميعي « الديار النجدية

 (.1/683« )٠نموعة الرسائل واٞنسائل النجدية» 1



ت جامعة في عقيدة العلو من أقوال األئمـــــة: ابن تيمية ، الذهبـي ، ابن القيم ، كلماالمبحث الثامن:  
 حمهم اهلل جميعار 

 444 

اهلل في باب افتراق  ارحمهوشمس الدين الذهبي خالصة من كالم شيخ االسالم ابن تيمية 
 الناس في عقيدة علو الرب عز وجل

افرتق الناس يف ؛ قال ابن تيمية رمحه اهلل: وملا ظهرت اجلهمية املنكرة ملبايـنة اهلل وعلوه على خلقه 
 هذا الباب على أربعة أقوال:

إن اهلل فوق مساواته ، مستو على عرشه ، بائن من خلقه ، كما دل على  :فالسلف واألئمة يقولون
م  ذلك الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة ، وكما ُعل  

املبايـنة والعلو باملعقول الصريح املوافق  1
 4للمنقول الصحيح ، وكما فطر اهلل على ذلك خلقه من إقرارهم به وقصدهم إياه سبحانه وتعاىل.

قول معطلة اجلهمية ونفاهتم ، وهم الذيـن يقولون: ال هو داخل العامل وال خارجه ،  والقول الثانى
وال مبايـن له وال حمايث له ، فيـنفون الوصفيـن املتقابليـن اللذيـن ال خيلو موجود عن أحدمها ، كما 

 يقول ذلك أكثر املعتزلة ومن وافقهم من غريهم.
يقولون: )إنه بذاته ىف كل مكان( ، كما يقول ذلك  قول حلولية اجلهمية الذيـن والقول الثالث

وغريهم من اجلهمية ، وهؤالء القائلون باحللول واالحتاد من جنس هؤالء ، فإن احللول  3النجارية

                                                           
 هكذا ، ولعل الصواب: ُعل مت. 1
(: وهم هبذا أثبتوا وآمنوا جبميع ما جاء به الكتاب والسنة ، من غري حتريف للكلم عن 5/141« )جموع الفتاوىـم»قال يف  4

 ، بائن من خلقه ، وهم بائنون منه.مواضعه ، أثبتوا أن اهلل فوق مساواته على عرشه 
وهو أيضا مع العباد عموما بعلمه ، ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية ، وهو أيضا قريب جميب ، ففي آية النجوى داللة 

 على أنه عامل هبم. اهـ.
اهلل بكل مكان ، وقد عقد الشهرستاين فصال  النجارية هم أتباع احلسني بن حممد النجار ، وهم من نفاة الصفات ، ومن قوهلم أن 3

 «.الفرق بني الفرق»يف التعريف هبم ، و كذا البغدادي يف كتاب « امللل والنحل»يف كتابه 
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أغلب على عباد اجلهمية وصوفيتهم وعامتهم ، والنفى والتعطيل أغلب على نظارهم ومتكلميهم ،  
 ...1يئاً ، ومتصوفة اجلهمية يعبدون كل شىءكما قيل: متكلمة اجلهمية ال يعبدون ش

 .قول من يقول: إن الّله بذاته فوق العامل ، وهو بذاته ىف كل مكان والقول الرابع
 وىف اجلملة فالقول باحللول أو ما يـناسبه وقع فيه كثري من متأخرى الصوفية.

 4انتهى خمتصرا.

 وقال أيضا رمحه اهلل:
ف: أهل احللول واالحتاد ، وأهل النفي واجلحود ، وأهل اإلميان والناس يف هذا الباب ثالثة أصنا

 والتوحيد والسنة.
فأهل احللول يقولون إنه بذاته يف كل مكان ، وقد يقولون باالحتاد والوحدة ، فيقولون وجود 

 املخلوقات وجود اخلالق ، كما هو مذهب ابن عريب صاحب الفصوص وابن سبعني وحنومها.
حود فيقولون ال هو داخل العامل وال خارجه وال مباين له ، وال حال فيه وال وأما أهل النفي واجل

فوق العامل وال فيه ، وال ينزل منه شيء وال يصعد إليه شيء ، وال يتقرب إليه وال يدنو منه شيء ، 
وال يتجلى لشيء وال يراه أحد ، وحنو ذلك ، وهذا قـول متكلمة اجلهمية املعطلة ، كما أن األول 

ُعباد اجلهمية ، فمتكلمة اجلهمية ال يعبدون شيئًا ، ومتعبدة اجلهمية يعبدون كل شيء ،  قول
 وكالمها مرجعه إىل التعطيل واجلحود الذي هو قول فرعون.

                                                           
متقدميهم ، كأيب احلسن األشعري وعلي بن مهدي  -أي هؤالء املتأخرين  –وعنهم أخذ متأخرو األشاعرة هذا القول ، فخالفوا  1

وغريهم ، فإهنم مل يكونوا يقولون بأن اهلل يف كل مكان ، بل كانوا يثبتون العلو كما تقدم من كالمهم ، وهكذا الطربي والباقالين 
 يف دين اإلسالم! جديٌد مبتدعٌ أهل الكالم كل يوم هلم قول 
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وقد ُعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل كان قبل أن خيلق السماوات واألرض ، مث خلقهما ، فإما أن يكون 
ا أن يكونا دخال فيه وهو أبطل وأبطل ، وإما أن يكون اهلل دخل فيهما وهذا حلول باطل ، وإم

 1بائنا عنهما مل يدخل فيهما ومل يدخال فيه ، وهذا قول أهل احلق والتوحيد والسنة.

 :«بيان تلبيس اجلهمية»وقال يف 
ج فاجلهمية النفاة الذين يقولون ليس داخل العامل وال خار يف هذا املقام أربع فرق ؛ وقد افرتق الناس 

 بل اجلميع عندهم متأول أو مفوض.العامل وال فوق وال حتت ، ال يقولون بعلوه وال بفوقيته ، 
وقسم ثان يقولون إنه بذاته يف كل مكان ، كما يقوله النجارية وكثري من اجلهمية ، ُعبادهم 

ن وصوفيتهم وعوامهم ، يقولون إنه عني وجود املخلوقات ، كما يقوله أهل الوحدة القائلون بأ
 الوجود واحد ، ومن يكون قوله مركبا من احللول واالحتاد.

والقسم الثالث من يقول هو فوق العرش وهو يف كل مكان ، ويقول أنا أقر هبذه النصوص ، وهذه 
، « املقاالت اإلسالمية»ال أصرف واحدا فيها عن ظاهره ، وهذا قول طوائف ذكرهم األشعري يف 

 وهو موجود يف كالم طائفة من الساملية والصوفية ، لكنه غلط أيضا.
ف األمة وأئمتها ، أئمة العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة ، فإهنم وأما القسم الرابع فهم سل

أثبتوا أن اهلل تعاىل فوق مساواته ، وأنه على عرشه ، بائن من خلقه ، وهم منه بائنون ، وهو أيضا 
 4مع الع باد عموما بعلمه ، ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية ، وهو أيضا قريب جميب.

 ل الذهيب رمحه اهلل: وقا

                                                           
 . 42 – 42، ص « اجلواب الفاصل» 1
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ن اهلل عز وجل يف السماء ، إ :واهلل ورسوله والمؤمنون بل الصحابة مقالة السلف وأئمة السنة
وأن اهلل على العرش ، وأن اهلل فوق مساواته ، وأنه ينـزل إىل السماء الدنيا ، وحجتهم على ذلك 

 النصوص واآلثار.
، تعاىل اهلل عن قوهلم ، بل هو معنا أينما   األمكنةع ن اهلل تبارك وتعاىل يف مجيإ :ومقالة الجهمية

 كنا بعلمه.
ن اهلل تعاىل ليس يف السماء ، إ :ومقالة متأخري المتكلمين من المعتزلة والماتريدية واألشعرية

وال على العرش ، وال على السماوات ، وال يف األرض ، وال داخل العامل ، وال خارج العامل ، وال 
 وال متصل هبم. هو بائن عن خلقه

 !1وقالوا: مجيع هذه األشياء صفات لألجسام ، واهلل تعاىل منـزه عن اجلسم
تباعا للنصوص ، وال نقول خنوض يف ذلك ، ونقول ما ذكرناه ا حنن ال قال لهم أهل السنة واألثر:

جود ، تعاىل اهلل جل جالله عن العدم ، بل هو مو  4لوب نعوت املعدومـــبقولكم ، فإن هذه الس  
 3متميز عن خلقه ، موصوف مبا وصف به نفسه من أنه فوق العرش بال كيف.

                                                           
 تقدمت اإلجابة عن هذه الشبهة بالتفصيل ، واحلمد هلل. 1
ما  والشيخ يعين بكالمه أناهلل هبا ،  واالصفات السلبية اليت وصف هيالنعوت هي األوصاف ، مجع نعت أي وصف ، والس لوب  4

نه ال داخل العامل وال خارجه كقوهلم إ، وأثبتوا غريها  والفوقية مثل العلو واالستواء الصفات اليت أثبتها اهلل لنفسه ، نفوه عن اهلل من 
 هذه نعوت املعدوم ، أي أوصاف من ليس مبوجود أصال ، تعاىل اهلل عن ذلك.ف... اخل ، 
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هذه أبيات البن القيم رمحه اهلل يف تقرير علو الرب عز وجل ، ذكرها يف قصيدته املطولة يف اعتقاد 
 ، قال فيها:« الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية»أهل السنة واجلماعة ، واملوسومة بـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــا عشــــــــــــــــــــــــــــــر  أن ــــــــــــــــــــــــــــــة الرمحـــــــــــــــــــــــــــــــ نولقــــــــــــــــــــــــــــــد أتان  واع مــــــــــــــــــــــــــــــن املنـــــــــــــــــــــــــــــــقول يف فوقي
 

 بواحــــــــــــــــــد   مــــــــــــــــــ  م لهــــــــــــــــــا أي ــــــــــــــــــا  تزيــــــــــــــــــد
 

 هـــــــــــا بـــــــــــن نســـــــــــر دها بـــــــــــ  كتمـــــــــــا  
 

 منهــــــــــــا اســــــــــــتوا  الــــــــــــرب فــــــــــــو  ال ــــــــــــر  يف 
 

 ســــــــــــــل  أتــــــــــــــ  يف  كــــــــــــــم القــــــــــــــر   
 

 هـــــــــــــــــــــــــذا و انيهـــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــري  علــــــــــــــــــــــــــوه
 

ــــــــــــــــه  كــــــــــــــــم  ــــــــــــــــر ه لف ــــــــــــــــا    ول
 

 لفـــــــــــــظ ال عــــــــــــــل  ولف ـــــــــــــة ا علـــــــــــــ  م  عــــــــــــــر فة
 

 أتـــــــــــــــــــــ  فيـــــــــــــــــــــه لقصـــــــــــــــــــــد بيـــــــــــــــــــــا  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــــــــ  الت مـــــــــــــــــــــــــــــــــيم وا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   بال هـــــــــــــــــــــــــــــــــا إ ـــــــــــــــــــــــــــــــــه  طلق     ال لـــــــــــــــــــــــــــــــــو ل
 

 ل لـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن الوجـــــــــــــــــوه  ي هـــــــــــــــــاولـــــــــــــــــه ا
 

 ذاتــــــــــــا  وقهــــــــــــرا  مــــــــــــ  علــــــــــــو الشــــــــــــا  
 

 وعلـــــــــــــــــــــــــوه فـــــــــــــــــــــــــو  ا ليقـــــــــــــــــــــــــة كلهـــــــــــــــــــــــــا
 

 فطـــــــــــــرت عليـــــــــــــه ا لـــــــــــــ  والـــــــــــــ ق   
 

 كــــــــــــــــــــُل إذا مــــــــــــــــــــا نابــــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــــر  يـ ـــــــــــــــــــر 
 

 متوجهـــــــــــــــــــــا  ب ـــــــــــــــــــــرور  ا نســـــــــــــــــــــا  
 

 هبـــــــــــــــو ال لـــــــــــــــو فلـــــــــــــــي  يطلـ ــــــــــــــ   لفــــــــــــــــ
 

 وأمامـــــــــــــــــــه أو جانـــــــــــــــــــ  ا نســـــــــــــــــــا  
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 ا نوعـــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــذا و ال هــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــري  الفــــــــــــــــــــــو  مصــــــــــــــــــــــ وبا  بـــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــن  وبــــــــــــــــــــــدوه
 

 والفــــــــــــو  و ــــــــــــ    ابــــــــــــ   بالــــــــــــذات مــــــــــــن
 

 كـــــــــــــل الوجـــــــــــــوه لفـــــــــــــا ر ا كـــــــــــــوا  
 

 لكـــــــــــــــن نفـــــــــــــــا  الفـــــــــــــــو  مـــــــــــــــا وف ـــــــــــــــوا بـــــــــــــــه
 

ـــــــــــديا    ج ـــــــــــدوا كمـــــــــــال الفـــــــــــو  لل
 

ــــــــــــــــــــــــــــذات  ــــــــــــــــــــــــــــ   قــــــــــــــــــــــــــــدر اهلل أعلــــــــــــــــــــــــــــ  ال بفــــــــــــــــــــــــــــو  ال ــــــــــــــــــــــــــــل فســــــــــــــــــــــــــــروه ب  لرمحـــــــــــــــــــــــــــــ نلب
 

 والفــــــــــــــــــــــــو  أنــــــــــــــــــــــــواع  ــــــــــــــــــــــــ    كلهــــــــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــــــــــــــــ  نكــــــــــــــــــــــــــــــرا   ــــــــــــــــــــــــــــــة ب  هلل  ابت
 
ـــــــــــــــــــــــو  القهـــــــــــــــــــــــر والفوقيـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــذ  قـــــــــــــــــــــــالوا وف ـــــــــــــــــــــــ  ا كـــــــــــــــــــــــوا  هـــــــــــــــــــــــذا ال ـــــــــــــــــــــــا عل  ال لي

 
 هــــــــــــــــــــــــــــــــذا وراب هــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــرو  الــــــــــــــــــــــــــــــــرو  وا مــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــاعد  إ  الرمحـــــــــــــــــــــــــــــــــ ن

 
 هــــــذا و امســــــها  ــــــ ود ك منــــــا

  
 

ــــــــــــــــــــه وا حســــــــــــــــــــا    بالطيلــــــــــــــــــــات إلي
 

ــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن أعمــــــــــــــــــــــــال ذ  ا  ــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــــــــا ات إلي  وكــــــــــــــــــــــــذا  ــــــــــــــــــــــــ ود اللاقي
 

 وكـــــــــــــــذا  ـــــــــــــــ ود تصـــــــــــــــد    مـــــــــــــــن  يـــــــــــــــ   
 

ـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــل أوا   ـــــــــــــــــه عن  أي ـــــــــــــــــا  إلي
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لـــــــــــوا منـــــــــــا وكـــــــــــذا عـــــــــــرو  م  ـــــــــــ   قـــــــــــد  و كِّ
 

 ب عمــــــــــــــــــــــــــــال وهــــــــــــــــــــــــــــم  بــــــــــــــــــــــــــــدال  
 

 فإليــــــــــــــــــــــــــه ت ــــــــــــــــــــــــــر  بكــــــــــــــــــــــــــر  وعشــــــــــــــــــــــــــية
 

 والصـــــــــــل  لم هـــــــــــم علـــــــــــ  القـــــــــــر   
 

 كـــــــــــــــــــــــ  يعشـــــــــــــــــــــــهدوه ، وي رجـــــــــــــــــــــــو  إليـــــــــــــــــــــــه با عمـــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــل ا  ال  ـــــــــــــــــــــــيم الشـــــــــــــــــــــــا 
 

ـــــــــــــــــــــــاي ـــــــــــــــــــــــل يرف ـــــــــــــــــــــــه إ  الرمحــــــــــــــــــــــــ ن مـــــــــــــــــــــــن قلـــــــــــــــــــــــل النهـــــــــــــــــــــــار ال   وكـــــــــــــــــــــــذا  ســـــــــــــــــــــــ   اللي
 

 وكــــــــــــذا  ســــــــــــ   اليــــــــــــو  يرف ــــــــــــه لــــــــــــه مــــــــــــن
 

ــــــــــــــــل  حــــــــــــــــافظ ا نســــــــــــــــا   ــــــــــــــــل  لي  قل
 

ــــــــــــــه حقــــــــــــــا    وكــــــــــــــذا  م ــــــــــــــرا  الرســــــــــــــول إلي
 

  ابت ـــــــــــــــا مـــــــــــــــا فيـــــــــــــــه مـــــــــــــــن نكـــــــــــــــرا  
 

 بـــــــــــل جـــــــــــاو  الســـــــــــل  الطلـــــــــــا  وقـــــــــــد دنـــــــــــا
 

 منــــــــــــــــــــه إ  أ  ق ــــــــــــــــــــدرت قوســــــــــــــــــــا  
 

 بــــــــــــل عــــــــــــاد مــــــــــــن موســــــــــــ  إليــــــــــــه  ــــــــــــاعدا  
 

 مخســــــــا  ع ــــــــداد الفــــــــر  يف ا ســــــــلا  
 

 وكــــــــــــذا  رفــــــــــــ  الــــــــــــرو  عيســــــــــــ  املرت ــــــــــــ 
 

 حقـــــــــــــــــا  إليـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــا  يف القـــــــــــــــــر   
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 وكـــــــــــــــــذا  تصـــــــــــــــــ د رو  كـــــــــــــــــل مصـــــــــــــــــد 
 

ـــــــــــــــــــدا مل ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــة ا ب  ا تفـــــــــــــــــــو  بفرق
 

 حق ــــــــــــــــــــا إليــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــ  تفــــــــــــــــــــو  بقربـــــــــــــــــــــه
 

 وت ــــــــــــود يـــــــــــــو  ال ــــــــــــر  لل  مـــــــــــــا  
 

 وكــــــــــــــذا د عــــــــــــــا امل ــــــــــــــطر أي ــــــــــــــا  ــــــــــــــاعد  
 

 أبــــــــــــــــــدا  إليـــــــــــــــــــه  عنـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــل أوا  
 

 وكـــــــــــــــذا د عـــــــــــــــا امل لـــــــــــــــو  أي ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــاعد
 

ـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــا   ا كـــــــــــــــــوا    حقـــــــــــــــــا  إلي
 

 هــــــــــــــــــــــــــــــــذا وسادســـــــــــــــــــــــــــــــــها وســــــــــــــــــــــــــــــــاب ها النـــــــــــــــــــــــــــــــــزول كــــــــــــــــــــــــــــــــذل  التنزيـــــــــــــــــــــــــــــــــل للقـــــــــــــــــــــــــــــــــر  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   كت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهواهلل أ  ن  اب
 

 تنزيلـــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــا   وال هـــــــــــــــــــــــــــا  
 

 وكـــــــــــــــــذا نـــــــــــــــــزول الـــــــــــــــــرب جـــــــــــــــــل ج لـــــــــــــــــه
 

 يف النصــــــــ  مــــــــن ليــــــــل  وذا  ال ــــــــاي 
 

 فيقـــــــــــــــــــــول لســــــــــــــــــــــ  بســــــــــــــــــــــا ل   ـــــــــــــــــــــ   بــــــــــــــــــــــ حوال ال لــــــــــــــــــــــاد وأنـــــــــــــــــــــا ال  ــــــــــــــــــــــيم الشــــــــــــــــــــــا 
 

 ذا شـــــــــــــــــــــــــــــــــ نه ســـــــــــــــــــــــــــــــــل انه و مـــــــــــــــــــــــــــــــــده
 

ـــــــــاي   حـــــــــف يكـــــــــو  الف ـــــــــر ف ـــــــــرا   
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 هـــــــــــــــــــــــــذا و امنهـــــــــــــــــــــــــا بســـــــــــــــــــــــــور   ـــــــــــــــــــــــــافر  
 

 هــــــــــــــو رف ــــــــــــــة الــــــــــــــدرجات للرمحـــــــــــــــ ن 
 

 مرفوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة كم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــار   درجات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 

ــــــــــــــــــه وك  ــــــــــــــــــا رعف ــــــــــــــــــا    أي ــــــــــــــــــا  ل
 

ـــــــــــــــــــــــــــــرو  وا مـــــــــــــــــــــــــــــ   تصـــــــــــــــــــــــــــــ د يف م ارجـــــــــــــــــــــــــــــه إليـــــــــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــــــــل  ذو الســـــــــــــــــــــــــــــلطا   وال
 

 هـــــــــــــــــــــذا وتاســـــــــــــــــــــ ها النصـــــــــــــــــــــو  ب نـــــــــــــــــــــه
 

 فـــــــــــو  الســـــــــــما  وذا بـــــــــــ  حســـــــــــلا  
 

ـــــــــل   مـــــــــن  هـــــــــذا وعاشـــــــــرها ا تصـــــــــا  ال
 

 أم كــــــــــــــــــــــــــه بال نــــــــــــــــــــــــــد  للرمحـــــــــــــــــــــــــــ ن 
 

  وكــــــــــــــــــــــــذا ا تصــــــــــــــــــــــــا  كتـــــــــــــــــــــــــاب  رمحتــــــــــــــــــــــــه ب نــــــــــــــــــــــــد اهلل فـــــــــــــــــــــــــو  ال ــــــــــــــــــــــــر  ذو تليـــــــــــــــــــــــــا
 

 لــــــــــــــو و يكــــــــــــــن ســــــــــــــل انه فــــــــــــــو  الــــــــــــــور 
 

 طا لكـــــــــانوا  ي ـــــــــا عنـــــــــد ذ  الســـــــــ 
 

 ويكــــــــــــــــــــــــــــــــو  عنــــــــــــــــــــــــــــــــد اهلل إبلــــــــــــــــــــــــــــــــي   وج يــــــــــــــــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــــــــــــــــا يف ال نــــــــــــــــــــــــــــــــد  مســــــــــــــــــــــــــــــــتويا 
 

 هـــــــــــــــــــــذا وحـــــــــــــــــــــاد  عشـــــــــــــــــــــر هن إشـــــــــــــــــــــار   
 

 بــــــــــــــــــو ال لــــــــــــــــــو بإ ــــــــــــــــــل  وبنــــــــــــــــــا  
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 هلل جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ج ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ه
 

 إذ ذا  إشـــــــــــــــــرا  مـــــــــــــــــن ا نســـــــــــــــــا  
 

 قـــــــــــــــــــــــــــ  ال فـــــــــــــــــــــــــــرا ولقـــــــــــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــــــــــار رســـــــــــــــــــــــــــوله يف  مـــــــــــــــــــــــــــ  ا ـــــــــــــــــــــــــــ  ال  ـــــــــــــــــــــــــــيم  و 
 

ـــــــــــــــد ك رِّمـــــــــــــــ    بـــــــــــــــو الســـــــــــــــما  بإ ـــــــــــــــل  ق
 

ا للواحــــــــــــــــــــد  الرمحـــــــــــــــــــــ ن   مستشــــــــــــــــــــهد 
 

 يــــــــــــــــــــــــارب فاشــــــــــــــــــــــــهد أنــــــــــــــــــــــــ  بل ــــــــــــــــــــــــتهم
 

ـــــــــــــــا    ويشـــــــــــــــ  بـــــــــــــــوهم لقصـــــــــــــــد بي
 

 هــــــــــــــــــــذا و ــــــــــــــــــــاي عشــــــــــــــــــــرها و ــــــــــــــــــــ  ال هــــــــــــــــــــور لــــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــا  يف القــــــــــــــــــــر  
 

 وال ــــــــــــــــاهر ال ــــــــــــــــا  الــــــــــــــــذ  مــــــــــــــــا فوقــــــــــــــــه
 

 شــــــــ   كمــــــــا قــــــــد قــــــــال ذو ال هــــــــا  
 

 هـــــــــــــــــــــــذا و الـــــــــــــــــــــــ  عشـــــــــــــــــــــــر ها إ لـــــــــــــــــــــــاره
 

 ا نــــــــــــــــــــــراه  نــــــــــــــــــــــة ا يــــــــــــــــــــــوا أن ــــــــــــــــــــــ 
 

 وتصــــــــــــــــــــــ  أبصــــــــــــــــــــــار ال لــــــــــــــــــــــاد نـــــــــــــــــــــــوا ر ا
 

ـــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــة ب ي ـــــــــــــــــــــه ر ي ـــــــــــــــــــــا إلي  حق 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــن للرمحـــــــــــــــــــــــــــــــ ن ــــــــــــــــــــــــــــــرار ســــــــــــــــــــــــــــــا له بلفــــــــــــــــــــــــــــــظ ا ي ــــــــــــــــــــــــــــــ  عشــــــــــــــــــــــــــــــرها إق  هــــــــــــــــــــــــــــــذا وراب
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 لفـــــــــــظ   ـــــــــــري   جـــــــــــا  عـــــــــــن  ـــــــــــ  الـــــــــــور 
 

ـــــــــــــــــــرار ا  ـــــــــــــــــــا نوعـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــوال  وإق  ق
 

 هــــــــــــذا و ــــــــــــام  عشــــــــــــرها ا  ــــــــــــاع مــــــــــــن
 

 رســــــــــــــــل ا لـــــــــــــــــ ه الواحــــــــــــــــد املنــــــــــــــــا  
 

ــــــــــــــــــــلهمفاملرســــــــــــــــــــلو   ــــــــــــــــــــ  ي هم مــــــــــــــــــــ  كت
 

ــــــــــــــالفو  للرمحـــــــــــــــ ن   قــــــــــــــد  ــــــــــــــرحوا ب
 

 وحكـــــــــــــ  لنـــــــــــــا إ ـــــــــــــاعهم شـــــــــــــي  الـــــــــــــور 
 

 والــــــــــــدين علــــــــــــد القــــــــــــادر الكــــــــــــي ي 
 

 وأبـــــــــــــو الوليـــــــــــــد املــــــــــــــالك  أي ـــــــــــــا  حكــــــــــــــ 
 

 إ ــــــــاعهم أعــــــــ  ابــــــــن رشــــــــد ال ــــــــاي 
 

ـــــــــــا قـــــــــــد حكـــــــــــ   وكـــــــــــذا أبـــــــــــو ال لـــــــــــا  أي  
 

 إ ــــــــــــاعهم علــــــــــــم ا ــــــــــــد  ا ــــــــــــراي 
 

 ولـــــــــــــــــه ا ـــــــــــــــــ ع و يكـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــن قلل ـــــــــــــــــه
 

 مــــــــــــــــن مــــــــــــــــتكلم ولســــــــــــــــا لســــــــــــــــواه  
 

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــا أن  هـــــــــــــــــــذا ونقطـــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــن أي  
 

ــــــــــــ  ال هــــــــــــا   ــــــــــــا عل  إ ــــــــــــاعهم قط  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــدين دو  شـــــــــــــــــــــــــــــرا   ا  ـــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــا يف أ ـــــــــــــــــــــــــــــول ال  فالرســـــــــــــــــــــــــــــل متفقـــــــــــــــــــــــــــــو  قط  
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 ديــــــــــــــــــــــــــن ا لـــــــــــــــــــــــــــ ه ا تــــــــــــــــــــــــــاره ل لــــــــــــــــــــــــــاده
 

 ولنفســـــــــــــــــه هـــــــــــــــــو قـــــــــــــــــيم ا ديـــــــــــــــــا  
 

ـــــــــــــــــله  فمــــــــــــــــن اْــــــــــــــــال بـــــــــــــــــ   يكــــــــــــــــو  لرس 
 

ا   تلفـــــــــــــــــــــا    يف و ـــــــــــــــــــــفه  ـــــــــــــــــــــ ع
 

 هـــــــــــــــــــــــذا وســـــــــــــــــــــــاد  عشـــــــــــــــــــــــرها إ ـــــــــــــــــــــــاع أهـــــــــــــــــــــــل ال لـــــــــــــــــــــــم أعـــــــــــــــــــــــ  ح ـــــــــــــــــــــــة ا  مـــــــــــــــــــــــا 
 

ــــــــــه  مــــــــــن كــــــــــل  ــــــــــاح  ســــــــــنة شــــــــــهدت ل
 

 أهــــــــــل ا ــــــــــدي  وعســــــــــكر القـــــــــــر   
 

 ال عـــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــال    ـــــــــــــــــــــــــم  ولـــــــــــــــــــــــــو
 

ـــــــــــــد الشـــــــــــــا  والل ـــــــــــــرا    كـــــــــــــانوا عدي
 

 أ  الــــــــــــــــذ  فـــــــــــــــــو  الســـــــــــــــــماوات ال لـــــــــــــــــ 
 

ــــــــــــاين ا كــــــــــــوا    وال ــــــــــــر  وهــــــــــــو مل
 

ـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــل انه و مـــــــــــــــــــــــــده  هـــــــــــــــــــــــــو ربن
 

ــــــا علــــــ  ال ــــــر  اســــــت   و  الرمحـــــــ نحق 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــالكفر وا  ـــــــــــــــــــــــــــــــا   فـــــــــــــــــــــــــــــــاا  إذ ا أقـــــــــــــــــــــــــــــــوا م وأشـــــــــــــــــــــــــــــــهد علـــــــــــــــــــــــــــــــيهم ب ـــــــــــــــــــــــــــــــدها ب
 

ـــــــــــــــــــــــــــرأ تفاســـــــــــــــــــــــــــ  ا  مـــــــــــــــــــــــــــة ذاكـــــــــــــــــــــــــــر  ا ســـــــــــــــــــــــــــناد فهـــــــــــــــــــــــــــ  هدايـــــــــــــــــــــــــــة ا ـــــــــــــــــــــــــــ ا   واق
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ـــــــــــــــــــــوه ـــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــرح  ب ل  ف مي هـــــــــــــــــــــا ق
 

 وباالســــــــــــــــــــتوا والفـــــــــــــــــــــو  للرمحــــــــــــــــــــــ ن 
 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــان ر إ  تقريــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم ل لــــــــــــــــــــــــــــــــــوه
 

 بالنقـــــــــــــــــــــل وامل قـــــــــــــــــــــول وال هـــــــــــــــــــــا  
 

 عقـــــــــــــــــــ   عقــــــــــــــــــــل  بالنصـــــــــــــــــــو  م ي ــــــــــــــــــــد
 

 وم يـ ـــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــاملنط  اليونـــــــــــــــــــــــــاي 
 

 واهلل مـــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــتويا ولـــــــــــــــــــــــن يت قيـــــــــــــــــــــــا
 

ـــــــــــــا    حـــــــــــــف تشـــــــــــــي  مفـــــــــــــار  ال رب
 

 هـــــــــــــــــــــــذا وســـــــــــــــــــــــاب  عشـــــــــــــــــــــــرها إ لـــــــــــــــــــــــاره
 

 ســـــــــــــــــــــل انه يف  كـــــــــــــــــــــم القـــــــــــــــــــــر   
 

 عــــــــــــــن علــــــــــــــده موســــــــــــــ  الكلــــــــــــــيم وحربــــــــــــــه
 
 

 فرعـــــــــــو  ذ  التكـــــــــــذي  والط يـــــــــــا  
 

 تكذيلـــــــــــــــــــــه موســـــــــــــــــــــ  الكلـــــــــــــــــــــيم بقولـــــــــــــــــــــه
 

 اهلل ريب يف الســـــــــــــــــــــــــــــــــــما نلـــــــــــــــــــــــــــــــــــاي 
 

 يف نفيـــــــــــــــــــــــــه فإمـــــــــــــــــــــــــا  كـــــــــــــــــــــــــلِّ م طـــــــــــــــــــــــــل
 

 فرعـــــــــــو  مـــــــــــ   ـــــــــــرود مـــــــــــ  هامـــــــــــا  
 

  لـــــــــــــــ  الصـــــــــــــــ ود إ  الســـــــــــــــما  مكـــــــــــــــذب ا
 

 موســـــــــــــــــ  ورا  الصـــــــــــــــــر  باللنيـــــــــــــــــا  
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 بـــــــــــــل قـــــــــــــال: موســـــــــــــ  كـــــــــــــاذب يف  عمـــــــــــــه
 

ـــــــو  الســـــــما  الـــــــرب ذو الســـــــلطا    ف
 

   فـــــــــــــــــــــابنوا   الصـــــــــــــــــــــر  الرفيـــــــــــــــــــــ  ل ل ـــــــــــــــــــــ
 

 أرقـــــــــــــــــ  إليـــــــــــــــــه  يلـــــــــــــــــة ا نســـــــــــــــــا  
 

 وأ ــــــــــــــــــــــن موســــــــــــــــــــــ  كاذب ــــــــــــــــــــــا يف قولــــــــــــــــــــــه
 

 ســـــــــــــــــلطا  اهلل فـــــــــــــــــو  ال ـــــــــــــــــر  ذو 
 

 إلـــــــــــــــــــــــــــــ ههوكــــــــــــــــــــــــــــذا  كذبــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــ   
 
 
 

ــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــالتكليم دو  عي ــــــــــــــــــــاداه ب  ن
 

 هــــــــــــــــــــــــــو أنكــــــــــــــــــــــــــر التكلــــــــــــــــــــــــــيم والفوقيــــــــــــــــــــــــــة ال ليــــــــــــــــــــــــــا كقــــــــــــــــــــــــــول اجلهــــــــــــــــــــــــــم ذ   ــــــــــــــــــــــــــفوا 
 

 فمــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــذ  أو  بفرعــــــــــــــــــــــــــــو   إذ ا
 

 منـــــــــــــــا ومـــــــــــــــنكم ب ـــــــــــــــد ذا التليـــــــــــــــا  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واهلل إ  ل قولنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قومن  ي
 

 ما ــــــــــــة تــــــــــــد ل عليــــــــــــه بــــــــــــل ما تــــــــــــا  
 
  و  وذو   حــــــــــــــــــــــــــــــ و  القــــــــــــــــــــــــــــــر  عقـــــــــــــــــــــــــــــ   ونقــــــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــري  الفطــــــــــــــــــــــــــــــر  ا

 
ـــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــل انه ـــــــــــــــــــــــــــدل ب ن  كـــــــــــــــــــــــــــُل ي

 
ــــــــــــاين ا كــــــــــــوا    فــــــــــــو  الســــــــــــما  مل
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ــــــــــــــــــــــــامن عشــــــــــــــــــــــــر ها تنزيهــــــــــــــــــــــــه  هــــــــــــــــــــــــذا و 
 

 ســــــــــل انه عــــــــــن موجــــــــــ  النقصــــــــــا  
 

 فـــــــــــــــــو  الـــــــــــــــــور  ه  لكـــــــــــــــــن مقالـــــــــــــــــة كون ـــــــــــــــــ
 

ــــــــــــاين ا كــــــــــــوا    وال ــــــــــــر  وهــــــــــــو مل
 

ـــــــــــــــل د و ر ـــــــــــــــا  قـــــــــــــــد  ل قـــــــــــــــ  شـــــــــــــــر  ال
 
 
 

 و ــــــــــــدت م قــــــــــــرر  لــــــــــــد  ا ذهــــــــــــا  
 

ــــــــــــــــــــــــزِّه نفســــــــــــــــــــــــهفـــــــــــــــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــ   و يـ    نـع
 

 ســـــــــــــــــــــل انه يف  كـــــــــــــــــــــم القـــــــــــــــــــــر   
 

ــــــــــــــة مــــــــــــــ  تفــــــــــــــاقم أمرهــــــــــــــا  عــــــــــــــن ذ  املقال
 

 و هورهـــــــــــــــــــا يف ســـــــــــــــــــا ر ا ديـــــــــــــــــــا  
 

ـــــــــــــــــــا إ لا ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا يلـــــــــــــــــــد  لن ـــــــــــــــــــل دا م   ب
 

ــــــــــــــــــــــــــــة التليــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــده ب دل  وي ي
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــل أفســـــــــــــــــــــــــــــــدع ال    بلي ـــــــــــــــــــــــــــــــزا  ذ  الت طي  هـــــــــــــــــــــــــــــــذا وتاســـــــــــــــــــــــــــــــ  عشـــــــــــــــــــــــــــــــر ها إل
 

ــــــــــــــل  امل طــــــــــــــل عــــــــــــــن  ــــــــــــــ    مســــــــــــــا ل    فسع
 

ـــــــــاللط   ـــــــــ  الت طيـــــــــل ب   تق ـــــــــ  عل
 

 مــــــــــــــــــاذا تقــــــــــــــــــول أكــــــــــــــــــا  ي ــــــــــــــــــر  رب ــــــــــــــــــه
 

 هـــــــــــــذا الرســـــــــــــول حقيقـــــــــــــة ال رفـــــــــــــا  
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 أ  ال؟ وهــــــــــــــــــل كانــــــــــــــــــ  نصــــــــــــــــــي ته لنــــــــــــــــــا
 

 كـــــــــــــل النصـــــــــــــي ة لـــــــــــــي  بـــــــــــــا و ا  
 

 أ  ال؟ وهــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــا  الل  ــــــــــــــــــة كلهــــــــــــــــــا
 

ـــــــــــــــه  و عـــــــــــــــا   ـــــــــــــــاللفظ وامل ـــــــــــــــ  ل  ف
 

 فـــــــــــــــــــــــــإذا انتهـــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــــــذ  ال   ـــــــــــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــــــــــه كاملـــــــــــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــــــــــ أ   مـــــــــــــــــــــــــن النقصـــــــــــــــــــــــــا 
 

ـــــــــــــــــا كا ـ ــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــ    عـــــــــــــــــا  فين  ف
 

 لنفـــــــــــــــــ  والت طيــــــــــــــــــل يف ا  مــــــــــــــــــا ل 
 

 بــــــــــــــــــــــل مفصــــــــــــــــــــــ  ا بال ــــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــــه حقيقــــــــــــــــــــــة ا فصــــــــــــــــــــــا  م و  ــــــــــــــــــــــ ة  بكــــــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــــــا 
 

 و   شـــــــــــــــــــــــــــ    و يصـــــــــــــــــــــــــــر  بالـــــــــــــــــــــــــــذ 
 

  ــــــــــــــــــــــــرحتم  يف ربنــــــــــــــــــــــــا الرمحـــــــــــــــــــــــــ ن 
 

 أل  ـــــــــــــــــــــــــــــزه عـــــــــــــــــــــــــــــن ذا  أ  تقصــــــــــــــــــــــــــــــ  ه
 

 يف النصـــــــــ  أ   فـــــــــا  هـــــــــذا الشـــــــــا  
 

 حاشــــــــــــــــــــــــــاه بــــــــــــــــــــــــــل ذا و ــــــــــــــــــــــــــفكم يــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــة الت طيــــــــــــــــــــــــــل ال املل ــــــــــــــــــــــــــو  بــــــــــــــــــــــــــالقر  
 

ـــــــــــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــــــــــو أقر ـــــــــــــــــــــــــــا إ  ا ذهـــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــذا و ـــــــــــــــــــــــــــا  هـــــــــــــــــــــــــــذ  ه ال شـــــــــــــــــــــــــــرينع وجه 
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ــــــــــــــد نعـــــــــــــــو ع  ســــــــــــــر د    النصــــــــــــــو  فإهــــــــــــــا ق
 

  ـــــــــــــــــــــــر   ا دلـــــــــــــــــــــــة يف أ  بيـــــــــــــــــــــــا  
 

 والـــــــــــــــــــــن م  ن ـــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــــتيفا ها
 

ـــــــــــــــــــــــامليزا    وســـــــــــــــــــــــياقة ا لفـــــــــــــــــــــــا  ب
 

 فـــــــــــــــــــاذكر نصـــــــــــــــــــو  االســـــــــــــــــــتوا  فإهـــــــــــــــــــا
 
 
 
 

ـــــــــــــــات مـــــــــــــــن القـــــــــــــــر     يف ســـــــــــــــل   ي
 

ــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــدت م لومــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــ    ق ــــــــــــــــــــا يف   ــــــــــــــــــــا واذكــــــــــــــــــــر نصــــــــــــــــــــو  الفــــــــــــــــــــو  أي    التلي
 

 واذكــــــــــــــــــر نصــــــــــــــــــو  علــــــــــــــــــوه يف مخســـــــــــــــــــة
 

 م لومـــــــــــــة بر ــــــــــــــ  مــــــــــــــن النقصــــــــــــــا  
 

ــــــــــــا يف الكتــــــــــــاب ت ــــــــــــمن   واذكــــــــــــر نصو  
 

 تنزيلــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن ربنــــــــــــــــــــا الرمحـــــــــــــــــــــ ن 
 

 فت ـــــــــــــــــــــــــــــــمن  أ ـــــــــــــــــــــــــــــــل  قـــــــــــــــــــــــــــــــا  عليهمـــــــــــــــــــــــــــــــا ا ســـــــــــــــــــــــــــــــ   وا  ـــــــــــــــــــــــــــــــا  كاللنيـــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 كـــــــــــــــــــو ع الكتـــــــــــــــــــاب ك مـــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــل انه
 

 وعلـــــــــــوه مـــــــــــن فـــــــــــو  كـــــــــــل مكـــــــــــا  
 

ـــــــــــدادها ســـــــــــل و  حـــــــــــ  ت  ـــــــــــد  أو  ادت  وع 
 

 علـــــــــــــــــــ  الســـــــــــــــــــل   يف ا ســـــــــــــــــــلا  
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ـــــــــــــــــــــــــــــا وإ ـــــــــــــــــــــــــــــ اد ا إ  الــــــــــــــــــــــــــــــد  مِّ واذكـــــــــــــــــــــــــــــر نصو  ـــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــــ  يا ن  رف  ـــــــــــــــــــــــــــــا وم راج 
 

 هـــــــــــ  مخســـــــــــة  م لومـــــــــــة  بال ـــــــــــدِّ وا ســـــــــــلا 
 

 فا للهــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــــــــر   
 

 ولقــــــــــــــــد أتــــــــــــــــ  يف ســــــــــــــــور  امللــــــــــــــــ  الــــــــــــــــي
   

 ن ــــــــــــــــ  لقار هــــــــــــــــا مــــــــــــــــن النــــــــــــــــ ا ت   
 

 نصـــــــــــــــــــــــــــــــا : أ  اهلل فـــــــــــــــــــــــــــــــو  اا ـ ــــــــــــــــــــــــــــــه
 

ـــــــــــ   4ا عنـــــــــــد اْـــــــــــر  مـــــــــــا  ـــــــــــا نص 
 

 ا وحاديهــــــــــــــــــــا وعشــــــــــــــــــــرو  الــــــــــــــــــــذ هــــــــــــــــــــذ
 

ــــــــــــار والقــــــــــــر    ــــــــــــد جــــــــــــا  يف ا  ل  ق
 

ــــــــــــــــــــه  إتيــــــــــــــــــــا  رب ال ــــــــــــــــــــر  جــــــــــــــــــــل ج ل
 

 و يئــــــــــــــــــــــــــه للفصــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــامليزا  
 

 مــــــــــــــن أيــــــــــــــن يــــــــــــــ   يــــــــــــــا أو  امل قــــــــــــــول إ 
 

 كنــــــــــــتم ذو  عقــــــــــــل مــــــــــــ  ال رفــــــــــــا  
 

 مــــــــــــــــــــــن فوقنــــــــــــــــــــــا أو  تنــــــــــــــــــــــا أو  لفنــــــــــــــــــــــا
 

ـــــــــــــــا وعـــــــــــــــن أ ـــــــــــــــا    أو عـــــــــــــــن  ا لن
 

                                                           
 أمنتم من يف السما  أ  خيس  بكم ا ر  فإذا ه   ور * أ  أمنتم من يف السما  أ  يرسل عليكم النص ا   ا قوله ت ا   4

 .حا لا فست لمو  كي  نذير
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   كــــــــــــــــــــــــــــل مكــــــــــــــــــــــــــــا واهلل ال يــــــــــــــــــــــــــــ تيهم  إال مــــــــــــــــــــــــــــن ال لــــــــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــــــــذ  هــــــــــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــــــــــو 
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 سبعة أمور:يف مسألة علو الرب عز وجل على عرشه فوق مساواته خالصة القول 

ن أهل السنة واجلماعة يعتقدون أن اهلل سبحانه وتعاىل عال بنفسه فوق مساواته ، مستو على أ .4
عرشه ، ال حيل يف خلقه وال خيالطهم ، خالفا ملن قال من املعتزلة: إن املقصود بالعلو هو االستيالء 

، أو من قال من األشاعرة: إن معناه علو الرتبة واملنـزلة والعظمة والقدرة ، وخالفا ملن قال من والغلبة 
الكرامية واجملسمة إنه يقتضي اجللوس على العرش واملماسة له ، أو غري ذلك من األقوال الضالة ، 

 بل هو عال فوق عرشه كما يشاء سبحانه.
لعامل ، واستواءه على عرشه ؛ كفر ، ألن هذا يستلزم أن إنكار علو اهلل على خلقه ، ومباينته ل .2

تكذيب القرآن العظيم واألحاديث النبوية وإمجاع علماء املسلمني من الصحابة والتابعني ، بل 
 4وتكذيب ما قرره األنبياء مجيعهم.

الذين هم خري الناس ، وأفضل القرون  -جيب على املؤمن أن ينهج منهج السلف الصاحل  .3
رون آيات وأحاديث  -عهد النبوة  وأقرهبا إىل فيما يتعلق بأمساء اهلل وصفاته وغريها ، وقد كانوا ُيم

الصفات كما جاءت ، فال حيرفوهنا عن معناها املراد ، وال يشبهوهنا بصفات املخلوقيـن ، بل 
تليق به ، فكما أن هلل ذاتا ال تشبه  يعتقدون أن هلل صفات تليق به ، كما أن للمخلوق صفات  

 ذوات ؛ فكذلك له صفات ال تشبه الصفات.ال
فيؤمنون بأن اهلل مسيع بصري قدير عليم خبري ، عال بذاته على عرشه ، فوق السماء السابعة ، ويـنـزل 
إىل مساء الدنـيا كل ليلة ، ويدنو من عباده عشية عرفة ، وجييء يوم القيامة لفصل القضاء بيـن عباده  

، ومل يشكل  غريها من الصفات اليت أخرب اهلل عنها ورسوله كما يليق جبالله وعظمته ، وكذا 
 . عليهم فهمها ، ولو أشكل لسألوا رسول اهلل 

                                                           
 (.5/306« )جمموع الفتاوى»وانظر ما قاله ابن تيمية يف  4
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 ن من أدلة احلق تناقض األقوال املخالفة له تناقضا تاما!أ .1
 فانظر إىل هؤالء وهم يقولون: إنه يف كل مكان! 

وال حتت وال ُيني وال مشال وال أمام من اجلهات الست ، فال هو فوق  وأولئك يقولون: إن اهلل خال  
 وال خلف!!!

ن من واجب املؤمن اإلعراض عن أقوال البشر املبتدعة اليت مل يشهد هلا اهلل ورسوله بالصحة ، أ .5
اليت شهد هلا الصادق املصدوق بالصدق واإلُيان ملا قال  -راعية الغنم  -ل على قول اجلارية اقباإلو 

 اء. هلا: أين اهلل؟ فقالت: يف السم
، وكنت  قني للحق بإذن اهلل ، وبشهادة رسول اهلل ــف  افإنك إن أجبت مبثل إجابتها كنت من املو 

متبعا لطريق السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والتابعني ، الذين أثىن اهلل عليهم يف قوله 
 هلل عنهم ورضوا عنه بإحسان رضي ا اتبعوهموالسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين

أن ، نسأل اهلل  وأعد هلم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
 هم ، واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.جيمعنا هبم ، وحيشرنا حتت لوائ

ماذا أجبتم وإن اعتقدت اعتقادا آخر فانظر مب جتيب ربك يوم القيامة إذا نادى الناس وقال هلم 
مان بصفات اهلل على الوجه الصحيح من أعمال ـؤال جوابا ، فإن اإليــ، فأعد للس املرسلني

خالفة ـالقلوب ، وأعمال القلوب سيمسأل عنها العبد يوم القيامة ، سواء كانت موافقة للشريعة أو م
 .كل أولئك كان عنه مسؤوال  والفؤادن السمع والبصر إله ، كما قال تعاىل 

احلذر منه الوقوع يف الشبهات العقلية واألحاديث التمسك مبحكم الكتاب والسنة و مما يينبغي  .6
كالنصارى ،   ذلك ، فقد ضل أناس يف هذا الباب بسبب ملكذوبة اليت تنايف عقيدة العلوالضعيفة وا

الب وطائفة بن مرمي فعبدوه ، والغالة الذين غلوا يف علي بن أيب طاالذين قالوا حبلول اهلل يف عيسى 



 خالصة البحث

 

 163 

من أهل بيته حىت قالوا: أنت اهلل ، فأحرقهم بالنار ، واحلاكمية الذين قالوا ذلك يف احلاكم ، 
جية الذين قالوا ذلك يف احلالج ، واليونسية الذين قالوا ذلك يف يونس ، وأمثال هؤالء ممن واحلالا 

 4علوا كبريا.يقولون بإالهية بعض البشر ، وحلول اهلل فيهم ، تعاىل اهلل عن ذلك 
ومن اشتبه عليه احلق أو أشكل عليه فهمه ، فال يتفرد بفهم مل يفهمه السلف الصاحل ، أو  .7

ربه أن يهديه للحق ، كما كان يفعل النيب  يقول قوال مل يقولوه ، أو يقلد من هب ودب ؛ بل يدع م
 م رب جربائيل ، فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صالته: الله

وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السـماوات واألرض ، عامل الغيب والشهادة ، أنت حتكم بيـن عبادك 
، إنك هتدي من تشاء إىل  اهدنـي لما اختلف فيه من الحق بإذنكفيما كانوا فيه خيتلفون ، 

 2صراط مستقيم.
 احلق ، مصداقا لقول النيب ملعرفة  -إن شاء اهلل  -فإن فعل ذلك بإخالص وجترد ؛ وفقه اهلل 

 فيما رواه عن اهلل تبارك وتعاىل: 
 3يا عبادي ، كلكم ضال إال من هديته ، فاستهدوين أهدكم.

اللهم إنا نشهد أنك قد بينت غاية البيان ، وأن رسولك قد بلغ الـبال  املبـني ، وأن صـحابة رسـولك 
 وأتباعهم قد بلغوا دينك ، رمحهم اهلل ورضي عنهم مجيعا.

****************************************************************** 
 «.األدلة اجلامعة على علو اهلل بذاته على عرشه على السماء السابعة»مت حبـمد اهلل كتاب 

                                                           
 (.363 - 2/367« )جمموع الفتاوى»انظر  4
 (.770صحيح مسلم ) 2
 ( عن أيب ذر رضي اهلل عنه.2577رواه مسلم ) 3
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 واهلل أعلم وأحكم ، وصلى اهلل على نبيـنا حممد ، وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا.
 ين: أبو سليمان / ماجد بن سليمان الرسيوكتبه الفقري إىل عفو ربه الغ
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 الرياض

o  ، مكة - دار عامل الفوائدالناشر: املختار الشنقيطي ، بن حممد ني حممد األمأضواء البيان 
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 املدينة - مكتبة الغرباء األثرية
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o دار الناشر: وجمانبة الفرق املذمومة ، ابن بطة العكربي ، ة الناجية اإلبانة عن شريعة الفرق
 الرياض - الراية

o  من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والتابعني ومن شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة
دار الناشر: أيب القاسم هبة اهلل الاللكائي ، حتقيق د. أمحد بن سعد الغامدي ،  ،بعدهم 

 اضالري - طيبة
o  ، خلق أفعال العباد والرد على اجلهمية وأصحاب التعطيل ، حممد بن إمساعيل البخاري

  مصر -مكتبة أبو بكر الصديق الناشر: حتقيق أسامة حممد اجلمال ، 
o  دار ابن األثري الناشر: إلمام أيب سعيد الدارمي ، حتقيق بدر البدر ، ، الرد على اجلهمية- 

 الكويت 
o د عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد فيما افرتى على اهلل نقض اإلمام أيب سعي

 الرياض - مكتبة الرشدالناشر: عز وجل من التوحيد ، حتقيق د. رشيد بن حسن األملعي ، 
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o  الرد على اجلهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غري تأويله ، أمحد
 الرياض - دار الثباتالناشر: مة شاهني ، بن حنبل ، حتقيق صربي بن سال

o مشبهة ، عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ـجهمية والـاالختالف يف اللفظ ، والرد على ال
 بريوت -، الناشر: دار الكتب العلمية  1041،  1طالدينوري ، 

o  دار الكتب العلميةالناشر: فارس ، العظمة ، أيب الشيخ األصبهاين ، حتقيق حممد - 
 بريوت

o  ، مكتبة الناشر: تعظيم قدر الصالة ، حممد بن نصر املروزي ، حتقيق كمال بن السيد سامل
 مصر -العلم 

o مكتبة الناشر: للعلي الغفار ، مشس الدين الذهيب ، ختريج أشرف عبد املقصود ،  العلو
 الرياض - أضواء السلف

o  ط ر الديـن األلبانـي ، مشس الديـن الذهيب ، حتقيق حممد ناص، خمتصر العلو للعلي الغفار
 بريوت -املكتب اإلسالمي ، الناشر:  1012،  2
o  ، جمموع فيه إثبات صفة العلو ، وملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد ، وذم التأويل

الناشر: موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي ، عناية بدر بن عبد اهلل البدر ، 
 الكويت - بن األثريدار ا

o  ، الرياض - مكتبة املعارفالناشر: إثبات علو اهلل ومبايـنته خللقه ، الشيخ محود التوجيري 
o  ، لبنان - عامل الكتبالناشر: علو اهلل على خلقه ، الدكتور موسى الدويش 
o  أدلة علو اهلل تعاىل على خلقه من الكتاب والسنة وأقوال سلف األمة )وهو شرح لكالم

مكتبة الناشر: ذكور يف نونـيته( ، تعليق حممد بن أمحد السيد أمحد ، ابن القيم يف العلو امل
 جدة  -السوادي 
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o  ، دار الناشر: إثبات علو اهلل على خلقه والرد على املخالفيـن ، أسامة بن توفيق القصاص
 الثقبة  -اهلجرة 

o  حقي ، رسالة يف إثبات االستواء والفوقية ، أبو املعايل اجلويين ، حتقيق د. أمحد معاذ
 الرياض -دار طويق هجري ، الناشر:  1011

o  ، الناشر: كتاب العرش ، لشمس الدين الذهيب ، حتقيق حممد حسن حممد حسن إمساعيل
 بريوت -دار الكتب العلمية 

o  ، بيت األفكار الناشر: بغية املتأسي يف إثبات الكرسي ، د. علي بن حممد الشهراين
 الرياض - الدولية

o ( 121 – 1/1) «جمموع الفتاوى»وتقع يف يخ اإلسالم ابن تيمية ، الفتوى احلموية لش ،
 بن قاسم وابنه حممد الرمحـٰنمجع عبد 

o دار ابن اجلوزيالناشر: ،  6 شرح العقيدة الواسطية ، الشيخ حممد بن عثيميـن ، ط - 
 الدمام

o  ، الرياض - املعارف الناشر: مكتبةشرح العقيدة الواسطية ، الشيخ صاحل الفوزان 
o  ، الفرقان بني أولياء الرمحـٰن وأولياء الشيطان ، حتقيق د. عبد الرمحـٰن بن عبد الكرمي اليحىي

 الرياض - دار الفضيلةالناشر: 
o  ط ، املدخلي قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة ، ابن تيمية ، حتقيق د. ربيع بن هادي

 مصر -هـ ، الناشر: مكتبة لينة  1012
o  احلق من الباطل ، ابن تيمية ، حتقيق د. عواد بن عبد اهلل املعتق ، اجلواب الفاصل بتمييز

 الرياض - مكتبة الرشدالناشر: 
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o  االستغاثة يف الرد على البكري ، ابن تيمية ، حتقيق عبد اهلل بن دجني السهلي ، مكتبة دار
 الرياض - املنهاج

o دار الناشر: د النشريي ، حادي األرواح إىل بالد األفراح ، ابن القيم ، حتقيق زائد بن أمح
 مكة - عامل الفوائد

o  حتقيق عثمان مجعة ضمريية ،  القيمهداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى ، ابن ،
 مكة - دار عامل الفوائدالناشر: 

o  مكتبة الناشر: قيم ، حتقيق د. عواد بن عبد اهلل املعتق ، الاجتماع اجليوش اإلسالمية ، ابن
 الرشد

o رسلة على اجلهمية واملعطلة ، ابن القيم ، حتقيق د. علي بن حممد الدخيل اهلل ، الصواعق امل
 الرياض - دار العاصمةالناشر: 

o  ، خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة البن القيم ، اختصار حممد بن املوصلي
 القاهرة -حتقيق سيد إبراهيم ، دار احلديث 

o  بن عبد احملسن الرتكي  اهللعبد  د. العز احلنفي ، حتقيق ابن أيب، الطحاوية العقيدة شرح
 بريوت -، الناشر: مؤسسة الرسالة  11ط ،  رناؤوطوشعيب األ

o  ، دار الدعوة ، الناشر:  1011،  1، ط اإلبانة عن أصول الديانة ، أيب احلسن األشعري
 مصر  -السلفية 

o .الناشر: حممد بن سعيد القجطاين ،  الرسالة الوافية ، اإلمام أبو عمرو الداين ، حتقيق د
 الدمام - دار ابن اجلوزي

o  بن إمساعيل الصابوين ، حتقيق بدر البدر ،  الرمحـٰنعقيدة السلف أصحاب احلديث ، عبد
 اإلمارات - دار الفتحالناشر: 
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o  ، األثرية  الغرباء مكتبةالناشر: شرح السنة ، إمساعيل بن حيىي املزين ، حتقيق مجال عزون- 
 دينةامل
o  ، معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول ، الشيخ حافظ بن أمحد للحكمي

 الدمام -دار ابن القيم الناشر: 
o  ، الرياض - مكتبة املؤيدالناشر: جمموعة التوحيد حتقيق بشري عيون 
o  بن قاسم ،  الرمحـٰنالدرر السنية من الفتاوى النجدية ، أئمة الدعوة النجدية ، مجع عبد

 الرياض - دار القاسمالناشر: 
o  بن سعدي ،  الرمحـٰنتوضيح الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية ، الشيخ عبد

 عنيزة - مركز بن صاحل الثقايفالناشر: بن سعدي ،  الرمحـٰنجمموع مؤلفات الشيخ عبد 
o  ، ن اجلوزيدار ابالناشر: القول املفيد شرح كتاب التوحيد ، الشيخ حممد بن عثيمني - 

 الدمام
o عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي ، حتقيق د. أمحد بن عطية  االقتصاد يف االعتقاد ،

 املدينة - الغامدي ، مكتبة العلوم واحلكم
o  اهلروي ، حتقيق د. حممد علي الفقيهي ، الطبعة  إمساعيلاألربعني يف دالئل التوحيد ، أبو

 هـ ، نشر املؤلف 1040األوىل ، 

 والمصنفات حديثلكتب ا 
o قيق أسامة بن ، حتالنمري ابن عبد الرب ، ما يف املوطأ من املعانـي واألسانـيد ـالتمهيد ل

 مصر -الفاروق احلديثة الناشر: إبراهيم ، 
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o  مسند أيب داود الطيالسي ، سليمان بن داود الطيالسي ، حتقيق د. حممد بن عبد احملسن
 مصر - دار هجرالناشر: الرتكي ، 

o  ابن أيب شيبة ، أيب بكر بن أيب شيبة ، حتقيق حممد بن عبد السالم بن شاهني ، مصنف
 بريوت - دار الكتب العلميةالناشر: 

o  ، املكتب اإلسالميالناشر: مصنف عبد الرزاق ، حتقيق حبيب الرمحـٰن األعظمي - 
 بريوت

o  القادر عطا ، حلية األولياء وطبقات األصفياء ، أيب نعيم األصبهاين ، حتقيق مصطفى عبد
 بريوت - دار الكتب العلميةالناشر: 

o  ، دار الصميعيالناشر: السنة ، أيب بكر أمحد بن أيب عاصم ، حتقيق د. باسم اجلوابرة - 
 الرياض

o  ، املكتب الناشر: ، حممد ناصر الدين األلباين ظالل اجلنة يف ختريج أحاديث السنة
 بريوت - اإلسالمي

o مصر - دار ابن رجبالناشر: يق حيىي بن حممد األزهري ، الزهد ، أمحد بن حنبل ، حتق 
o  ، مكتبة الغرباء األثريةالناشر: فتح الباري ، ابن رجب احلنبلي ، حتقيق مجاعة من احملققني 

 املدينة -
o  ، بريوت - دار الكتاب العريبالناشر: تأويل خمتلف احلديث ، ابن قتيبة الديـنوري 
o األشبال الزهريي ،  حتقيق أيبن عبد الرب النمري ، ، يوسف ب جامع بيان العلم وفضله

 الدمام - دار ابن اجلوزيالناشر: 
o  ، سنن الدارمي ، عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن الدارمي ، حتقيق فواز أمحد زمريل وخالد السبع

 بريوت -دار الكتاب العريب الناشر: ،  هـ 1041،  1ط
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o  الطحاوي ، حتقيق شعيب األرناؤوط ، أيب جعفر ، أمحد بن حممد مشكل اآلثار ، شرح
 بريوت - مؤسسة الرسالةالناشر: ، هـ  1021، سنة  2ط

 كتب األحاديث الضعيفة 
o  كتاب املوضوعات من األحاديث املرفوعات ، ابن اجلوزي ، حتقيق د. نور الدين بن

 الرياض - أضواء السلفالناشر: شكري ، 
o ملوضوعة ، علي بن حممد الكناين ، عناية عبد تنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة ا

 بريوت - دار الكتب العلميةالناشر: الوهاب عبد اللطيف وغريه ، 
o  ، األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة ، املال علي القاري ، حتقيق د. حممد لطفي الصباغ

 بريوت - املكتب اإلسالميالناشر: 
o  دار الناشر: ، ابن اجلوزي ، عناية خليل امليس ، العلل املتناهية يف األحاديث الواهية

 الكتب العلمية
o د بن ـــهورة ، حممد بن عبد اهلل الزركشي ، حتقيق د. حممــــالآلىلء املنثورة يف األحاديث املش

 بريوت - املكتب اإلسالميالناشر: لطفي الصباغ ، 
o الناشر: ليب وغريه ، موسوعة األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة ، مجع علي حسن احل

 الرياض - مكتبة املعارف
o  ، بريوت - دار إحياء الرتاث العريبالناشر: تذكرة املوضوعات ، حممد بن طاهر اهلندي 
o  إتقان ما حيسن من األخبار الدائرة على األلسن ، جنم الدين حممد بن حممد الغزي ، حتقيق

 مصر -خليل بن حممد العريب ، الفاروق احلديثة 
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o عما ورد على ألسنة كثري من الناس ، إمساعيل بن حممد اإللباس فاء ومزيل كشف اخل
 بريوت - مؤسسة الرسالةالناشر: العجلوين ، عناية أمحد القالش ، 

o  متييز الطيب من اخلبيث فيما يدور على ألسنة الناس من احلديث ، عبد الرمحـٰن بن علي
 بريوت -دار الكتاب العريب الناشر: الشيباين الشافعي ، 

o حقيق د. ـالفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة ، مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي ، ت
 الرياض -دار الوراق الناشر: حممد بن لطفي الصباغ 

o  ، نقد املنقول واحملك املميز بني املردود واملقبول ، أو املنار املنيف يف الصحيح والضعيف
 بريوت - ن ، دار القادريابن القيم ، حتقيق حسن السماحي سويدا

 كتب الرجال 
o  ، بريوت - دار إحياء الرتاث العريبالناشر: الطبقات الكربى ، حممد بن سعد بن منيع 
o  الناشر: بن سليمان العثيمني ،  الرمحـٰنطبقات احلنابلة ، أيب يعلى الفراء ، حتقيق د. عبد

 الرياض - مكتبة العبيكان
o بريوت - دار الكتب العلميةالناشر: ذهيب ، املغين يف الضعفاء ، مشس الدين ال 
o  قيق السيد صبحي حت ،أيب إسحاق إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين ، أحوال الرجال

 بريوت - مؤسسة الرسالةالناشر: السامرائي ، 

 كتب األذكار 
o  ، دمشق - دار الكلم الطيبالناشر: عمل اليوم واليلة ، أمحد بن شعيب النسائي 
o  اإلمام حممد بن علي ة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني بعدحتفة الذاكرين ،

 القاهرة –مكتبة دار الرتاث الناشر: الشوكاين ، 
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 كتب األصول 
o  ، بريوت - دار الكتاب العريبالناشر: ،  ابن القيمإعالم املوقعني 

 كتب الفقه 
o  ، مصر - دار الوفاءالناشر: كتاب األم ، حممد بن إدريس الشافعي 
o بريوت - دار الكتب العلميةالناشر: مريي ، ابن عرب الرب الن،  راالستذكا 

 الرقائق واآلداب 
o  ، الدمام - دار ابن اجلوزيالناشر: الداء والدواء ، ابن القيم ، حتقيق علي حسن احلليب 
o  احلليب  حسنمفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم والريادة ، ابن القيم ، عناية علي

 اخلرب - ار ابن عفاندالناشر: ، 
o  ، دار طيبةالناشر: مدارج السالكني ، ابن القيم ، حتقيق عبد العزيز بن ناصر اجلليل - 

 الرياض
o  نور االقتباس يف مشكاة وصية النيب  البن عباس ، ابن رجب احلنبلي ، حنقيق حممد بن

 بريوت - دار البشائر اإلسالميةالناشر: ناصر العجمي ، 

 وتراجم تاريخ 
o دمشق -دار ابن كثري الناشر: داية والنهاية ، عماد الدين ابن كثري ، الب 
o  ، دار الغربالناشر: بشار عواد معروف ، د. حتقيق  ،الذهيب مشس الدين تاريخ اإلسالم 

 بريوت - اإلسالمي
o  ، دار الغرب الناشر: تاريخ بغداد ، اخلطيب البغدادي ، حتقيق د. بشار عواد معروف

 بريوت - اإلسالمي
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o  ، الرياض -بيت األفكار الدولية : الناشر،  جرير الطربي حممد بنتاريخ األمم وامللوك 
o مؤسسة الناشر: ، مشس الدين الذهيب ، حتقيق شعيب األرناؤوط ،  سري أعالم النبالء

 بريوت - الرسالة
o  ، بريوت – دار الكتب العلميةالناشر: تذكرة احلفاظ ، مشس الدين الذهيب 
o  احلافظ أيب بكر البيهقي ، حتقيق السيد أمحد صقر ، الناشر: مكتبة دار مناقب الشافعي ،

 مصر –الرتاث 
o الناشر: دار الكتب العلمية عبد الرمحـٰن بن أيب حامت الرازي ، ،  آداب الشافعي ومناقبه- 

 بريوت
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