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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه.
أما بعد:
فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العالمة الشيخ محود بن عبداهلل التوجيري يف بيان األدلة الشرعية
والعقلية على إثبات علو اهلل  -سبحانه  -فوق عرشه ،واستوائه عليه استواء يليق جبالله ال يشابه فيه
خلقه.
ويف إثبات معيته لعباده بعلمه واطالعه وحفظه ،وكالءته ألوليائه ،والرد على من زعم أن معية اهلل
لعباده ذاتية ،بل قد مسعته مجيعه بقراءة مؤلفه  -حفظه اهلل  -فألفيته كتابا عظيم الفائدة مؤيدا باألدلة
الشرعية والعقلية ،كما ألفيته ردا عظيما على أهل البدع القائلني باحللول واالّتاد وردا كافيا شافيا على
من قال :إن معية اهلل للخلق ذاتية ،فجزاه اهلل خيا وزاده علما وهدى وتوفيقا ،ونفع به ومبؤلفاته
املسلمني.
وباجلملة ،فهذا الكتاب عظيم القدر ،كثي الفائدة ،مشتمل على أدلة كثية من الكتاب والسنة
على إثبات أمساء اهلل وصفاته وعلوه  -سبحانه  -فوق خلقه ،والرد على مجيع أهل البدع ،كما أنه
مشتمل على ن قول كثية مفيدة من كالم علماء السنة املتقدمني واملتأخرين ،ومن كالم الصحابة
والتابعني ،رضي اهلل عن اجلميع ،ورمحهم رمحة واسعة.
فنسأل اهلل بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن ينفع به املسلمني ،وأن يقيم به احلجة ،ويقطع به
املعذرة ،وأن يضاعف املثوبة ملؤلفه ،وجيعلنا وإياه وسائر إخواننا من أئمة اهلدى وأنصار احلق ،وأن يثبتنا
مجيعا على دينه حىت نلقاه  -سبحانه  -إنه ويل ذلك والقادر عليه.
قاله الفقي إىل عفو ربه :عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز ،ساحمه اهلل وعفا عنه.
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.
الرئيس العام
إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
1404/7/27ه
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ،ونستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل ،فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له.
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،املبعوث رمحة
للعاملني ،وحجة على اخللق أمجعني.
كثيا.

صلى اهلل عليه ،وعلى آله وأصحابه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وسلم تسليما
أما بعد:

فقد رأيت مقاال سيئا لبعض املعاصرين ،زعم يف أوله أن معية اهلل خللقه معية ذاتية تليق
جبالله وعظمته ،وأّنا ال تقتضي اختالطا باخللق ،وال حلوال يف أماكنهم.
وقال يف آخر مقاله :وهكذا نقول يف املعية :نثبت لربنا معية ذاتية تليق بعظمته وجالله ،وال
تشبه معية املخلوق للمخلوق ،ونثبت مع ذلك علوه على خلقه ،واستواءه على عرشه ،على الوجه
الالئق جبالله ،ونرى أن من زعم أن اهلل  -تعاىل  -بذاته يف كل مكان ،فهو كافر أو ضال إن
اعتقده ،وكاذب إن نسبه إىل غيه من سلف األمة أو أئمتها.
فعقيدتنا أن هلل  -تعاىل  -معية ذاتية تليق به ،وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة،
ومسعا وبصرا وسلطانا وتدبيا ،وأنه  -سبحانه  -من زه أن يكون خمتلطا باخللق ،أو حاال يف
أمكنتهم ،بل هو العلي بذاته وصفاته ،وعلوه من صفاته الذاتية اليت ال ينفك عنها ،وأنه مستو
على عرشه كما يليق جبالله ،وأن ذلك ال ينايف معيته ،مث صرح أنه قال ذلك مقررا له ،ومعتقدا له،
ومنشرحا له صدره.
وأقول :ال يفى على من له علم وفهم ما يف كالم الكاتب من التناقض ،واجلمع بني
النقيضني ،وموافقة من يقول باحللولية :إن اهلل بذاته فوق العامل ،وهو بذاته يف كل مكان ،وما فيه
أيضا من خمالفة الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة وأئمتها.
فأما التناقض ،ففي تقريره ملعية اهلل الذاتية خللقه مع زعمه أن هذه املعية الذاتية ال تقتضي
االختالط باخللق ،وال احللول يف أماكنهم ،وال يفى على عاقل أن املعية الذاتية للخلق تستلزم
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خمالطتهم واحللول يف أماكنهم ،وعلى هذا فمن أثبت املعية الذاتية للخلق ونفى خمالطتهم ،واحللول
يف أماكنهم ،فقد تناقض ،شاء أم أىب.
وأما اجلمع بني النقيضني ،ففي تقريره ملعية اهلل الذاتية خللقه ،مع تقريره أن اهلل مستو على
عرشه ،وأنه العلي بذاته وصفاته ،وأن علوه من صفاته الذاتية اليت ال ينفك عنها ،فقد مجع يف هذا
التقرير بني إثبات صفة العلو هلل  -تعاىل  -وإثبات ضدها ،وهي صفة السفل الذي تستلزمه املعية
الذاتية للخلق ،وعلى هذا فمن أثبت املعية الذاتية للخلق ،وأثبت مع ذلك أن علو الرب من
صفاته الذاتية اليت ال ينفك عنها ،فقد مجع بني النقيضني ،شاء أم أىب.
وأما املوافقة لبعض القائلني باحللول ،فإنه الزم ملن زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية؛ ألنه
يلزم على هذا القول الباطل أن يكون اهلل مع اخللق يف األرض ،وأن يكون خمالطا هلم ،وحاال معهم
يف أماكنهم.
وقد قال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل  -يف صفحة  297من اجمللد
الثاين من "جمموع الفتاوى" وصفحتني بعدها ما ملخصه:
وملا ظهرت اجلهمية املنكرة ملباينة اهلل وعلوه على خلقه ،افرتق الناس يف هذا الباب على
أربعة أقوال:
فالسلف واألئمة يقولون :إن اهلل فوق مسواته مستو على عرشه ،بائن من خلقه ،كما دل
على ذلك الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة.
والقول الثاين قول معطلة اجلهمية ونفاهتم ،وهم الذين يقولون :ال هو داخل العامل وال
خارجه ،وال مباين له ،وال حمايث له ،فينفون الوصفني املتقابلني اللذين ال يلو موجود عن
أحدمها ،كما يقول ذلك أكثر املعتزلة ومن وافقهم من غيهم.
والقول الثالث قول حلولية اجلهمية الذين يقولون :إنه بذاته يف كل مكان ،كما يقول ذلك
أتباع حسني النجار وغيهم من اجلهمية.
والقول الرابع قول من يقول :إن اهلل بذاته فوق العامل ،وهو بذاته يف كل مكان ،وهذا قول
طوائف من أهل الكالم والتصوف كأيب معاذ وأمثاله.
وقد ذكر األشعري يف املقاالت هذا عن طوائف ،ويوجد يف كالم الساملية كأيب طالب املكي
وأتباعه كأيب احلكم بن برجان وأمثاله ،ما يشي إىل حنو من هذا.
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ويف اجلملة فالقول باحللول أو ما يناسبه وقع فيه كثي من متأخري الصوفية ،وهلذا كان أئمة
القوم حيذرون منه؛ انتهى املقصود من كالمه.
وما ذكره شيخ اإلسالم  -رمحه اهلل تعاىل  -عن الذين يقولون :إن اهلل بذاته فوق العامل،
وهو بذاته يف كل مكان هو بعينه قول املردود عليه؛ حيث زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية ،وهو
مع ذلك مستو على العرش.

فصل
وأما خمالفة صاحب املقال لكتاب اهلل  -تعاىل  -فإن اهلل  -تبارك وتعاىل  -ذكر استواءه
على العرش يف سبعة مواضع من القرآن:
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املوضع األول قوله  -تعاىل  -يف سورة األعراف﴿ :إن ربكم الله الذي خلق السماوات
واألرض يف ستة أيام مث است وى على العرش ي غشي الليل الن هار يطلبه حثيثا والشمس والقمر
والنجوم مسخرات بأمره أال له اخللق واألمر ت بارك اللّه رب العالمني﴾ [األعراف.]54 :
املوضع الثاين قوله  -تعاىل  -يف سورة يونس﴿ :إن ربكم اللّه الذي خلق السماوات
واألرض يف ستة أيام مث است وى على العرش يدب ر األمر ما من شفيع إال من ب عد إذنه ذلكم الله
ربكم فاعبدوه أفال تذكرون﴾ [يونس.]3 :
املوضع الثالث قوله  -تعاىل  -يف سورة الرعد﴿ :الله الذي رفع السماوات بغي عمد
ت رون ها مث است وى على العرش وسخر الشمس والقمر كل جيري ألجل مسمى يدب ر األمر ي فصل
اآليات لعلكم بلقاء ربكم توقنون﴾ [الرعد.]2 :
املوضع الرابع قوله  -تعاىل  -يف سورة طه﴿ :الرمحن على العرش است وى﴾ [طه.]5 :
املوضع اخلامس قوله  -تعاىل  -يف سورة الفرقان﴿ :الذي خلق السماوات واألرض وما
ب ي ن هما يف ستة أيام مث است وى على العرش الرمحن فاسأل به خبيا﴾ [الفرقان.]59 :
املوضع السادس قوله  -تعاىل  -يف سورة السجدة﴿ :الله الذي خلق السماوات واألرض
يل وال شفيع أفال ت تذكرون﴾
وما ب ي ن هما يف ستة أيام مث است وى على العرش ما لكم من دونه من و ٍّ
[السجدة.]4 :
املوضع السابع قوله  -تعاىل  -يف سورة احلديد﴿ :هو الذي خلق السماوات واألرض يف
ستة أيام مث است وى على العرش ي علم ما يلج يف األرض وما يرج من ها وما ينزل من السماء وما
ي عرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله مبا ت عملون بصي﴾ [احلديد.]4 :
والنص على استواء الرب  -تبارك وتعاىل  -على العرش ،الذي هو فوق مجيع املخلوقات
كل من هذه اآليات السبع أبلغ رد على من زعم أن معية
ينايف كونه مع سكان األرض بذاته ،ويف ٍّ
اهلل خللقه معية ذاتية.
ومما ي رد به أيضا على من زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية :قول اهلل  -تعاىل  -خمبا عن
املالئكة﴿ :يافون رب هم من ف وقهم﴾ [النحل ،]50 :وإذا كان الرب  -تبارك وتعاىل  -فوق
املالئكة الذين هم سكان السموات ،ومل يكن معهم بذاته ،فكيف يقال :إن معيته خللقه –أي:
الذين يف األرض  -معية ذاتية؟! هذا قول ظاهر البطالن.
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ومما يرد به عليه أيضا قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-وهو القاهر ف وق عباده وهو احلكيم اخلبي﴾
[األنعام ،]18 :وقوله  -تعاىل ﴿ :-وهو القاهر ف وق عباده وي رسل عليكم حفظة﴾ [األنعام:
 ،]61وقوله﴿ :سبح اسم ربك األعلى﴾ [األعلى ،]1 :وقوله  -تعاىل ﴿ :-وما ألحد عنده من
ن عمة ُتزى * إال ابتغاء وجه ربه األعلى﴾ [الليل ،]20 - 19 :وقوله  -تعاىل ﴿ :-عامل الغيب
والشهادة الكبي المت عال﴾ [الرعد ،]9 :وقوله  -تعاىل ﴿ :-رفيع الدرجات ذو العرش﴾ [غافر:
 ،]15وقوله  -تعاىل ﴿ :-وال ي ؤوده حفظهما وهو العلي العظيم﴾ [البقرة ،]255 :وقوله -
تعاىل ﴿ :-له ما يف السموات وما يف األرض وهو العلي العظيم﴾ [الشورى ،]4 :وقوله  -تعاىل
﴿ :أو ي رسل رسوال ف يوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم﴾ [الشورى ،]51 :وقوله  -تعاىل :-﴿إن الله كان عليا كبيا﴾ [النساء ،]34 :وقوله  -تعاىل ﴿ :-قالوا ماذا قال ربكم قالوا احلق
وهو العلي الكبي﴾ [سبأ ،]23 :وقوله  -تعاىل ﴿ :-ذلك بأن الله هو احلق وأن ما يدعون من
دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبي﴾ [احلج ،]62 :ومثلها اآلية اليت يف سورة لقمان ،وقوله
 تعاىل ﴿ :-ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرُت وإن يشرك به ت ؤمنوا فاحلكم لله العلي الكبي﴾[غافر.]12 :
فقد وصف الرب  -تبارك وتعاىل  -نفسه يف هذه اآليات بصفة العلو املطلق ،وهو يشمل
علو القدر ،وعلو القهر ،وعلو الذات ،وال يفى على من له عقل وعلم أن صفة علو الذات تنايف
املعية الذاتية للخلق أعظم املنافع.
ومما ي رد به عليه أيضا قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-أأمنتم من يف السماء أن يسف بكم األرض
فإذا هي َتور * أم أمنتم من يف السماء أن ي رسل عليكم حاصبا فست علمون كيف نذير﴾ [امللك:
]17 - 16؛ قال البيهقي يف كتاب "األمساء والصفات" يف الكالم على قوله﴿ :أأمنتم من يف
السماء﴾ [امللك" :]16 :أراد من فوق السماء ،كما قال﴿ :وألصلب نكم يف جذوع النخل﴾
[طه ،]71 :مبعىن :على جذوع النخل ،وقال﴿ :فسيحوا يف األرض﴾ [التوبة]2 :؛ أي :على
األرض ،وكل ما عال فهو مساء ،والعرش أعلى السموات ،فمعىن اآلية :أأمنتم من على العرش ،كما
صرح به يف سائر اآليات.
قال :وفيما كتبنا من اآليات داللة على إبطال قول من زعم من اجلهمية أن اهلل بذاته يف كل
مكان ،وقوله﴿ :وهو معكم أين ما كنتم﴾ [احلديد ،]4 :إّنا أراد بعلمه ،ال بذاته"؛ انتهى.
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وقد نقله عنه شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية يف القاعدة املركشية ،وأق ره وهو يف صفحة
 193 - 192من اجمللد اخلامس من "جمموع الفتاوى".
وقال القرطيب يف تفسيه يف الكالم على قوله  -تعاىل ﴿ :-أأمنتم من يف السماء﴾ [امللك:
 ،]16قال احملققون :أأمنتم من فوق السماء ،كقوله﴿ :فسيحوا يف األرض﴾ [التوبة]2 :؛ أي:
فوقها؛ انتهى.
ومن اآليات اليت ي رد هبا على من زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية قول اهلل  -تعاىل :-
﴿إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ي رف عه﴾ [فاطر ،]10 :وقوله  -تعاىل ﴿ :-يدب ر األمر
من السماء إىل األرض مث ي عرج إليه﴾ [السجدة ،]5 :وقوله  -تعاىل ﴿ :-ت عرج المالئكة والروح
إليه﴾ [املعارج ،]4 :وقوله  -تعاىل ﴿ :-إذ قال الله يا عيسى إين مت وفيك ورافعك إيل﴾ [آل
عمران ،]55 :وقوله  -تعاىل ﴿ :-بل رف عه الله إليه﴾ [النساء ،]158 :وقوله  -تعاىل ﴿ :-قل
ن زله روح القدس من ربك باحلق﴾ [النحل ،]102 :وقوله  -تعاىل ﴿ :-إنا أنزلنا الت وراة فيها
هدى ونور﴾ [املائدة ،]44 :وقوله  -تعاىل ﴿ :-وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله
على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس﴾ [األنعام:
 ،]91وقوله  -تعاىل ﴿ :-ن زل عليك الكتاب باحلق مصدقا لما ب ني يديه وأنزل الت وراة واإلجنيل *
من ق بل هدى للناس وأنزل الفرقان﴾ [آل عمران.]4 – 3 :
واآليات يف إنزال القرآن من اهلل  -تعاىل  -كثية جدا ،وفيها مع ما ذكرته ها هنا من
رد على من زعم أن معية
اآليات دليل على علو الرب  -تبارك وتعاىل  -فوق خلقه ،وفيها أبلغ ٍّ
اهلل خللقه معية ذاتية.
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فصل
وأما خمالفة صاحب املقال لسنة رسول اهلل  فقد ثبت عن النيب  أنه لما أسري به إىل
بيت املقدس ،عرج به جبيل حىت عال به فوق السموات السبع ،وظهر به ملستوى يسمع به صرير
األقالم ،ودنا من الرب  -جل جالله  -فكلمه اهلل ،وفرض عليه وعلى أمته مخسني صالة يف كل
يوم وليلة ،فلم يزل يرتدد بني ربه وبني موسى يف طلب التخفيف عنه وعن أمته ،وحىت جعلها اهلل
مخس صلوات ،وقد جاء يف هذا أحاديث صحيحة :األول منها رواه البخاري ومسلم يف
صحيحيهما من حديث شريك بن عبداهلل عن أنس بن مالك  -رضي اهلل عنه  -والثاين رواه
اإلمام أمحد ومسلم من حديث ثابت البناين عن أنس  -رضي اهلل عنه  -والثالث رواه النسائي
من حديث يزيد بن أيب مالك عن أنس  -رضي اهلل عنه  -والرابع رواه اإلمام أمحد والبخاري
ومسلم من حديث قتادة عن أنس بن مالك عن صعصعة  -رضي اهلل عنه  -واخلامس رواه
البخاري ومسلم من حديث ابن شهاب عن أنس بن مالك عن أيب ذر  -رضي اهلل عنه.
وقال الزهري يف هذا احلديث :أخبين ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة األنصاري  -رضي
اهلل عنهما  -كانا يقوالن :قال النيب (( :مث عرج يب حىت ظهرت ملستوى أمسع فيه صريف
األقالم)) ،قال ابن حزم وأنس بن مالك :قال رسول اهلل (( :فرض اهلل على أميت مخسني
صالة ،فرجعت بذلك حىت مررت على موسى  -عليه السالم  -فقال :ما فرض اهلل على أمتك؟
قلت :فرض مخسني صالة ،قال :فارجع إىل ربك ،فإن أمتك ال تطيق ذلك ،فرجعت فوضع
شطرها ،فرجعت إىل موسى ،قلت :وضع شطرها ،فقال :راجع ربك فإن أمتك ال تطيق ،فراجعت
فوضع شطرها ،فرجعت إليه فقال :ارجع إىل ربك ،فإن أمتك ال تطيق ذلك ،فراجعته ،فقال :هي
مخس وهي مخسون ال يبدل القول لدي))؛ احلديث.
ويف عروج النيب  من األرض إىل ما فوق السموات السبع ،وما أكرمه اهلل به من الدنو منه
أبلغ رد على من زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية ،وكذلك يف تردده  بني ربه وبني موسى -
عليه الصالة والسالم  -عدة مرات حني كان موسى يقول له :ارجع إىل ربك ،فاسأله التخفيف
ألمتك ،فيعرج به جبيل إىل اهلل فيسأله التخفيف ألمته حىت صارت إىل مخس صلوات ،كل ذلك
يدل على إثبات العلو هلل – تعاىل  -وأنه بائن من خلقه ،وفيه أبلغ رٍّد على من زعم أن معية اهلل
خللقه معية ذاتية.
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ومما يرد على صاحب املقال أيضا قول النيب  للجارية(( :أين اهلل؟)) ،فقالت :يف
السماء ،قال(( :من أنا؟)) ،قالت :أنت رسول اهلل ،قال(( :أعتقها ،فإّنا مؤمنة))؛ رواه مالك
وأمحد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث معاوية بن احلكم السلمي  -رضي اهلل عنه  -قال
أبو عثمان الصابوين :حكم بإمياّنا لما أقرت أن رهبا يف السماء ،وعرفت رهبا بصفة العلو والفوقية.
ومما يرد به عليه أيضا قول النيب (( :أال تأمنوين وأنا أمني من يف السماء؟!))؛ رواه
البخاري ومسلم من حديث أيب سعيد اخلدري  -رضي اهلل عنه.
ومما يرد به عليه أيضا قول النيب (( :الرامحون يرمحهم الرمحن ،ارمحوا من يف األرض
يرمحكم من يف السماء))؛ رواه اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي والبخاري يف "الكىن" ،واحلاكم يف
"مستدركه" من حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص  -رضي اهلل عنهما  -وقال الرتمذي :هذا
حديث حسن صحيح ،وصححه احلاكم والذهيب.
ومما يرد به عليه أيضا ما جاء يف حديث أيب الدرداء  -رضي اهلل عنه  -أنه مسع رسول اهلل
 يقول(( :من اشتكى شيئا ،فليقل :ربنا اهلل الذي يف السماء تقدس امسك))؛ احلديث رواه أبو
داود.
قال البيهقي يف كتاب "األمساء والصفات" :معىن قوله يف هذه األخبار" :من يف السماء"؛
أي :فوق السماء على العرش كما نطق به الكتاب والسنة؛ انتهى.

ومما يرد به عليه أيضا ما جاء يف حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه " :-أن رسول اهلل 

ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغب ميد يديه إىل السماء :يا رب ،يا رب ،ومطعمه حرام ،ومشربه
حرام ،وملبسه حرام ،وغذي باحلرام ،فأّن يستجاب لذلك؟!"؛ رواه اإلمام أمحد وسلم والرتمذي،
وقال :حديث حسن غريب.
ويف كون الداعي ميد يديه إىل السماء خاصة دون سائر اجلهات أبلغ رد على من زعم أن
معية اهلل خللقه معية ذاتية ،ولو كان األمر على ما زعم القائل على اهلل بغي علم ،لكان الداعي ميد
يديه إىل سائر اجلهات من فوقه ،ومن أمامه ،ومن خلفه ،وعن ميينه ،وعن مشاله ،وال يص جهة
السماء اليت فوقها اهلل  -تعاىل.
ومما يرد به عليه أيضا ما جاء يف احلديث الطويل عن جابر بن عبداهلل  -رضي اهلل عنهما
 يف ذكر حجة الوداع ،ففيه :أن رسول اهلل  خطب الناس يف بطن الوادي ،وقال يف آخرwww.alukah.net
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خطبته(( :وأنتم مسؤولون عين ،فما أنتم قائلون؟)) ،قالوا :نشهد أنك قد بلغت ،وأديت،
ونصحت ،فقال بأصبعه السبابة يرفعها إىل السماء ،وينكبها إىل الناس(( :اللهم اشهد ،اللهم
اشهد ،اللهم اشهد))؛ رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه.
رد على من زعم أن معية اهلل
ويف رفع النيب  أصبعه إىل السماء دون سائر اجلهات أبلغ ٍّ
خللقه معية ذاتية.
ومما ي رد به عليه أيضا ما جاء يف حديث األوعال :أن رسول اهلل  قال بعد أن ذكر سبع
مسوات ،بني كل مساءين مسية مخسمائة عام ،وكثف كل مساء مسية مخسمائة عام ،قال(( :وفوق
السماء السابعة بر بني أسفله وأعاله ،كما بني السماء واألرض ،مث فوق ذلك مثانية أوعال ،بني
ركبهن وأظالفهن كما بني السماء واألرض ،مث فوق ذلك العرش بني أسفله وأعاله كما بني السماء
واألرض ،واهلل  -تبارك وتعاىل  -فوق ذلك ،وليس يفى عليه من أعمال بين آدم شيء))؛ رواه
اإلمام أمحد واحلاكم من حديث العباس بن عبداملطلب  -رضي اهلل عنه  -وصححه احلاكم
والذهيب ،وقد رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه واحلاكم والبيهقي يف كتاب" :األمساء والصفات"
بلفظ آخر ،وقال الرتمذي :حسن غريب.
ومما يرد به عليه أيضا ما رواه النسائي واحلاكم يف "املستدرك" ،والبيهقي يف كتاب "األمساء
والصفات" من طريق احلاكم ،عن سعد بن أيب وقاص  -رضي اهلل عنه  :-أن سعد بن معاذ -
رضي اهلل عنه  -حكم على بين قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه املوسى ،وأن تقسم
أمواهلم وذراريهم ،فذكر ذلك لرسول اهلل  فقال(( :لقد حكم اليوم فيهم بكم اهلل ،الذي حكم
به من فوق سبع مسوات)) ،مل يتكلم عليه احلاكم ،وقال الذهيب يف تلخيصه :صحيح ،وذكره
الذهيب أيضا يف كتاب "العلو" ،وقال :هذا حديث صحيح.
وقد رواه اإلمام أمحد والبخاري ومسلم من حديث أيب سعيد اخلدري  -رضي اهلل عنه -
وقال فيه(( :لقد حكمت فيهم بكم اهلل ،ورمبا قال :بكم امللك)) ،ورواه أمحد ومسلم أيضا من
حديث عائشة  -رضي اهلل عنها  -وفيه(( :لقد حكمت فيهم بكم اهلل  -عز وجل)) ،زاد
أمحد(( :وحكم رسوله)) ،ورواه الرتمذي من حديث جابر  -رضي اهلل عنه  -ولفظه(( :أصبت
حكم اهلل فيهم)).
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ومما يرد به عليه أيضا ما جاء يف حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  :-أن رسول اهلل 

قال(( :ملا قضى اهلل اخللق ،كتب يف كتابه ،فهو عنده فوق العرش :إن رمحيت غلبت غضيب))؛ رواه
اإلمام أمحد والبخاري ومسلم.

ومما يرد به عليه أيضا ما جاء يف حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  :-أن رسول اهلل 

كان يدعو عند النوم ،فذكر احلديث ،وفيه(( :اللهم أنت األول ،فليس قبلك شيء ،وأنت اآلخر،
فليس ب عدك شيء ،وأنت الظاهر ،فليس فوقك شيء ،وأنت الباطن ،فليس دونك شيء))؛
احلديث رواه اإلمام أمحد ومسلم وأبو داود والرتمذي ،وقال :هذا حديث حسن صحيح.

ومما يرد به عليه أيضا ما جاء يف حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  :-أن رسول اهلل 

قال(( :يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار ،وجيتمعون يف صالة الفجر وصالة العصر،
مث يعرج الذين باتوا فيكم ،فيسأهلم  -وهو أعلم هبم  -كيف تركتم عبادي؟ فيقولون :تركناهم وهم
يصلون ،وأتيناهم وهم يصلون))؛ رواه مالك وأمحد والبخاري ومسلم والنسائي.
ومما يرد به عليه أيضا حديث أيب موسى  -رضي اهلل عنه  :-أن رسول اهلل  قال(( :إن
اهلل ال ينام ،وال ينبغي له أن ينام ،يفض القسط ويرفعه ،يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار،
وعمل النهار قبل عمل الليل))؛ احلديث رواه اإلمام أمحد ومسلم وابن ماجه.
وكما أن هذه األحاديث دالة على علو الرب  -تبارك وتعاىل  -فوق مجيع املخلوقات ،وأنه
بائن من خلقه ،ففيها أيضا أبلغ رد على من زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية.
اهلل.

واألحاديث يف الرد على من قال هبذا القول الباطل كثية جدا ،وفيما ذكرته كفاية إن شاء
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فصل
ومن املأثور عن الصحابة  -رضي اهلل عنهم  -يف إثبات العلو هلل – تعاىل – ما رواه ابن
أيب حاُت والبيهقي يف كتاب "األمساء والصفات" ،عن جرير بن حازم قال :مسعت أبا يزيد حيدث
قال :لقيت امرأة عمر  -رضي اهلل عنه  -يقال هلا :خولة بنت ثعلبة ،وهو يسي مع الناس،
فاستوقفته ،فوقف هلا ،ودنا منها ،وأصغى إليها رأسه ،حىت قضت حاجتها وانصرفت ،فقال له
رجل :يا أمي املؤمنني ،حبست رجاالت قريش على هذه العجوز ،قال" :وحيك أوتدري من هذه؟
قال :ال ،قال :هذه امرأة مسع اهلل شكواها من فوق سبع مسوات ،هذه خولة بنت ثعلبة ،واهلل لو مل
تنصرف عين إىل الليل ما انصرفت عنها ،حىت تقضي حاجتها إال أن ّتضر صالة فأصليها ،مث
أرجع إليها حىت تقضي حاجتها" ،وقد ذكر هذا األثر أبو عمر ابن عبدالب يف "االستيعاب"،
وقال :رويناه من وجوه.
ومن ذلك ما رواه اإلمام أمحد والبخاري والرتمذي والنسائي ،عن أنس  -رضي اهلل عنه -
قال :كانت زينب تفخر على أزواج النيب  تقول" :زوجكن أهاليكن ،وزوجين اهلل  -تعاىل -
من فوق سبع مسوات" ،قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
ومن ذلك ما رواه اإلمام أمحد بإسناد صحيح عن ابن عباس  -رضي اهلل عنهما  -أنه قال
لعائشة  -رضي اهلل عنها " :-كنت أحب نساء رسول اهلل  إىل رسول اهلل  ومل يكن رسول
اهلل  حيب إال طيبا ،وأنزل اهلل براءتك من فوق سبع مسوات ،جاء هبا الروح األمني" ،ورواه ابن
سعد يف الطبقات ،وإسناده صحيح على شرط مسلم.
ومن ذلك ما رواه سن يد بن داود ،حدثنا محاد بن زيد ،عن عاصم بن هبدلة ،عن زر بن
حبيش ،عن ابن مسعود  -رضي اهلل عنه  -قال" :اهلل فوق العرش ال يفى عليه شيء من
أعمالكم" ،إسناده صحيح ،وقد رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن موسى بن إمساعيل عن محاد
بن سلمة عن عاصم ،عن زر ،عن ابن مسعود  -رضي اهلل عنه  -قال" :ما بني السماء الدنيا،
واليت تليها مخسمائة عام ،وبني كل مساء مسية مخسمائة عام ،وبني السماء السابعة وبني الكرسي
مخسمائة عام ،وبني الكرسي وبني املاء مخسمائة عام ،والعرش على املاء ،واهلل  -تعاىل  -فوق
العرش ،وهو يعلم ما أنتم عليه"؛ إسناده صحيح ،ورواه البيهقي يف كتاب "األمساء والصفات" من
طريق عبدالرمحن بن مهدي ،عن محاد بن سلمة فذكره بنحوه ،ورواه ابن عبدالب يف التمهيد من
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طريق يزيد بن هارون ،عن محاد بن سلمة ،عن عاصم بن هبدلة ،عن زر ،عن عبداهلل بن مسعود
 رضي اهلل عنه  -قال" :ما بني السماء واألرض مسية مخسمائة عام ،وما بني كل مساء إىلاألخرى مسية مخسمائة عام ،وما بني السماء السابعة إىل الكرسي مسية مخسمائة عام ،والعرش
على املاء ،واهلل  -تبارك وتعاىل  -على العرش يعلم أعمالكم" ،ورواه البيهقي أيضا من طريق
عبدالرمحن بن عبداهلل بن عتبة  -وهو املسعودي  -عن عاصم بن هبدلة ،عن أيب وائل  -وامسه
شقيق بن سلمة  -عن عبداهلل بن مسعود  -رضي اهلل عنه  -فذكره بنحوه.
ومن ذلك ما رواه إسحاق بن راهويه ،عن عكرمة يف قوله  -تعاىل  -خمبا عن إبليس أنه
قال﴿ :مث آلتي ن هم من ب ني أيديهم ومن خلفهم وعن أمياّنم وعن مشائلهم وال ُتد أكث رهم
شاكرين﴾ [األعراف ،]17 :قال ابن عباس  -رضي اهلل عنهما " :-مل يستطع أن يقول :من
فوقهم علم أن اهلل من فوقهم".
ومن ذلك قول ابن مسعود  -رضي اهلل عنه " :-من قال :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله
إال اهلل ،واهلل أكب ،تلقاهن ملك ،فعرج هبن إىل اهلل ،فال مير مبأل من املالئكة إال استغفروا لقائلهن
حىت جييء هبن وجه الرمحن" ،قال ابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" :أخرجه
العسال يف كتاب "املعرفة" بإسناد كلهم ثقات.
ومن ذلك قصة عبداهلل بن رواحة  -رضي اهلل عنه  -مع امرأته حني وقع على أمته ،وهي
مشهورة ،وقد ذكرها ابن عبدالب يف "االستيعاب" ،وقال :رويناها من وجوه صحاح ،وذلك أنه
مشى ليلة إىل أمة له فناهلا ،وفطنت له امرأته ،فالمته فجحدها ،وكانت قد رأت مجاعه هلا ،فقالت
له :إن كنت صادقا ،فاقرأ القرآن ،فإن اجلنب ال يقرأ القرآن ،فقال:
شهدت بأن وعد الله حق = وأن النار مث وى الكافرينا
وأن العرش ف وق الماء حق = وف وق العرش رب العالمينا
وّتمله مالئكة غالظ = مالئكة اإلله مسومينا
فقالت امرأته :صدق اهلل ،وكذبت عيين ،وكانت ال ّتفظ القرآن وال تقرؤه ،وقد رواها
الذهيب يف "سي أعالم النبالء" بإسناده إىل عبدالعزيز بن أخي املاجشون ،وفيه أن امرأة عبداهلل بن
رواحة قالت له ملا جحد خلوته جباريته :إن كنت صادقا فاقرأ آية من القرآن ،فقال:
شهدت بأن وعد الله حق = وأن النار مث وى الكافرينا
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قالت فزدين آية فقال:
وأن العرش ف وق الماء طاف = وف وق العرش رب العالمينا
وّتمله مالئكة كرام = مالئكة اإلله مقربينا
فقالت :آمنت باهلل ،وكذبت البصر ،فأتى رسول اهلل  فحدثه ،فضحك ،ومل يغي عليه.
ومن ذلك ما رواه ابن سعد :أنبأنا مالك بن إمساعيل النهدي ،أنبأنا عمر بن زياد ،عن
عبدامللك بن عمي ،قال :جاء حسان بن ثابت إىل النيب  فقال :أمسك يا رسول اهلل ،قال" :قل
حقا" فقال:
شهدت بإذن الله أن حممدا = رسول الذي ف وق السموات من عل
فقال رسول اهلل (( :وأنا أشهد)) ،فقال:
وأن الذي عادى الي هود ابن مري = له عمل من ربه مت قبل
فقال(( :وأنا أشهد)).
وقد ذكره الذهيب يف "سي أعالم النبالء" ،وقال يف البيت األخي:
وأن الذي عادى الي هود ابن مري = نيب أتى من عند ذي العرش مرسل
وهكذا هو يف "ديوان حسان بن ثابت" رضي اهلل عنه.
ومن ذلك ما رواه عثمان بن سعيد الدارمي يف كتاب "النقض" على املريسي ،بإسناد جيد
عن أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال" :لما ألقي إبراهيم يف النار ،قال :اللهم إنك يف السماء
واحد ،وأنا يف األرض واحد أعبدك".
وكما أن هذه اآلثار املروية عن الصحابة  -رضي اهلل عنهم  -تدل على إثبات العلو هلل –
تعاىل  -ففيها أبلغ رٍّد على من زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية.
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فصل
وأما إمجاع أهل السنة واجلماعة على خالف ما زعمه القائل بأن معية اهلل خللقه معية ذاتية،
فقد حكاه غي واحد من أكابر العلماء ،من أجلهم إمام أهل السنة أمحد بن حنبل  -رمحه اهلل
تعاىل  -فقد روى القاضي أبو احلسني يف "طبقات احلنابلة" بإسناد إىل أيب العباس أمحد بن جعفر
بن يعقوب بن عبداهلل الفارسي اإلصطخري ،قال :قال أبو عبداهلل أمحد بن حممد بن حنبل :هذه
مذاهب أهل العلم وأصحاب األثر ،وأهل السنة املتمسكني بعروقها ،العارفني هبا ،املقتدى هبم
فيها من لدن أصحاب النيب  إىل يومنا هذا ،وأدركت من علماء أهل احلجاز والشام وغيهم
عليها ،فمن خالف شيئا من هذه املذاهب ،أو طعن فيها أو عاب قائلها ،فهو مبتدع خارج من
اجلماعة ،زائل عن منهج السنة وسبيل احلق.
مث ساق اإلمام أمحد أقواهلم يف هذه العقيدة إىل أن قال :وخلق سبع مسوات بعضها فوق
بعض ،وسبع أرضني بعضها أسفل من بعض ،وبني األرض العليا والسماء الدنيا مسية مخسمائة
عام ،وبني كل مساء إىل مساء مسية مخسمائة عام ،واملاء فوق السماء العليا السابعة ،وعرش الرمحن
 عز وجل  -فوق املاء ،واهلل  -عز وجل  -على العرش ،والكرسي موضع قدميه ،وهو يعلم مايف السموات واألرضني السبع وما بينهما ،وما ّتت الثرى ،وما يف قعر البحار ،ومنبت كل شعرة
وشجرة ،وكل زرع وكل نبات ،ومسقط كل ورقة ،وعدد كل كلمة ،وعدد احلصى والرمل والرتاب،
ومثاقيل اجلبال ،وأعمال العباد ،وآثارهم وكالمهم وأنفاسهم ،ويعلم كل شيء ،ال يفى عليه من
ذلك شيء ،وهو على العرش فوق السماء السابعة ،ودونه حجب من نور ونار وظلمة وما هو
أعلم به.
فإن احتج مبتدع وخمالف بقول اهلل  -عز وجل ﴿ :-وحنن أق رب إليه من حبل الوريد﴾
[ق ،]16 :وبقوله﴿ :وهو معكم أين ما كنتم﴾ [احلديد ،]4 :وبقوله﴿ :ما يكون من جنوى
ثالثة إال هو رابعهم﴾ [اجملادلة ]7 :إىل قوله﴿ :إال هو معهم أين ما كانوا﴾ [اجملادلة ،]7 :وحنو
هذا من متشابه القرآن ،فقل :إّنا يعىن بذلك العلم؛ ألن اهلل  -تعاىل  -على العرش فوق السماء
السابعة العليا ،ويعلم ذلك كله ،وهو بائن من خلقه ،ال يلو من علمه مكان؛ انتهى.
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فليتأمله املبتلى مبخالفة أهل السنة واجلماعة حق التأمل ،وليتق اهلل ،وال يكن من دعاة البدع
والضاللة ،فقد قال اهلل  -تعاىل  -فيهم﴿ :ليحملوا أوزارهم كاملة ي وم القيامة ومن أوزار الذين
يضلون هم بغي علم أال ساء ما يزرون﴾ [النحل ،]25 :ويف احلديث الصحيح أن رسول اهلل 
قال(( :ومن دعا إىل ضاللة ،كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ،ال ينقص ذلك من آثامهم
شيئا))؛ رواه اإلمام أمحد ومسلم وأهل السنن من حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -وقال
الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
وقال أبو عمر ابن عبدالب :أمجع علماء الصحابة والتابعني الذين محل عنهم التأويل ،قالوا
يف تأويل قوله﴿ :ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم﴾ [اجملادلة ]7 :هو على العرش ،وعلمه
يف كل مكان ،وما خلفهم يف ذلك أحد حيتج بقوله؛ انتهى.
وقد نقله شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل  -يف "القاعدة املركشية"،
وأقره وهو مذكور يف صفحة  193من اجمللد اخلامس من "جمموع الفتاوى" ،مث قال شيخ اإلسالم
 رمحه اهلل تعاىل  :-فهذا ما تلقاه اخللف عن السلف؛ إذ مل ينقل عنهم غي ذلك؛ إذ هو احلقالظاهر الذي دلت عليه اآليات القرآنية ،واألحاديث النبوية؛ انتهى.
وقد نقل الذهيب كالم ابن عبدالب يف كتاب "العلو" ،ونقله ابن القيم يف كتاب "اجتماع
اجليوش اإلسالمية" وأقره.
وذكر شيخ اإلسالم أيضا يف "شرح حديث النزول" قول اهلل  -تعاىل  -يف سورة احلديد:
﴿وهو معكم أين ما كنتم﴾ [احلديد ،]4 :وقوله  -تعاىل  -يف سورة اجملادلة﴿ :ما يكون من
جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم وال أدّن من ذلك وال أكث ر إال هو معهم
أين ما كانوا﴾ [اجملادلة ]7 :اآلية ،مث قال :وقد ثبت عن السلف أّنم قالوا :هو معهم بعلمه ،وقد
ذكر ابن عبدالب وغيه أن هذا إمجاع من الصحابة والتابعني هلم بإحسان ،ومل يالفهم فيه أحد
يعتد بقوله ،وهو مأثور عن ابن عباس ،والضحاك ،ومقاتل بن حيان ،وسفيان الثوري ،وأمحد بن
حنبل ،وغيهم ،مث ذكر الشيخ ما رواه ابن أيب حاُت ،عن ابن عباس  -رضي اهلل عنهما  -يف
قوله﴿ :وهو معكم أين ما كنتم﴾ [احلديد ،]4 :قال :هو على العرش وعلمه معهم ،وروى أيضا
عن سفيان الثوري أنه قال :علمه معهم ،وروى أيضا عن الضحاك بن مزاحم يف قوله﴿ :ما يكون
من جنوى ثالثة إال هو رابعهم﴾ [اجملادلة ،]7 :إىل قوله﴿ :أين ما كانوا﴾ [اجملادلة ،]7 :قال :هو
على العرش وعلمه معهم.
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وقال أبو عمر الطلمنكي :وأمجعوا  -يعين أهل السنة واجلماعة  -على أن هلل عرشا ،وعلى
أنه مستو على عرشه ،وعلمه وقدرته وتدبيه بكل ما خلقه ،قال :فأمجع املسلمون من أهل السنة
على أن معىن قوله﴿ :وهو معكم أين ما كنتم﴾ وحنو ذلك يف القرآن أن ذلك علمه ،وأن اهلل فوق
السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء.
قال :وقال أهل السنة يف قوله﴿ :الرمحن على العرش است وى﴾ [طه ،]5 :االستواء من اهلل
على عرشه اجمليد على احلقيقة ،ال على اجملاز؛ انتهى ،وقد نقله شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية
 رمحه اهلل تعاىل  -يف شرح حديث النزول وهو يف صفحة  519من اجمللد اخلامس من "جمموعالفتاوى" ،ونقل بعضه الذهيب يف كتاب "العلو" ،وابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش
اإلسالمية".
ونقل شيخ اإلسالم أيضا عن أيب عمر الطلمنكي أنه قال :وقد أمجع املسلمون من أهل
السنة على أن اهلل على عرشه بائن من مجيع خلقه ،وتعاىل اهلل عن قول أهل الزيغ ،وعما يقول
الظاملون علوا كبيا؛ انتهى ،وهو املذكور يف صفحة  501من اجمللد اخلامس من "جمموع الفتاوى".
وروى البيهقي يف كتاب "األمساء والصفات" بإسناد صحيح عن األوزاعي ،قال :كنا
والتابعون متوافرون نقول :إن اهلل  -تعاىل ذكره  -فوق عرشه ،ونؤمن مبا وردت السنة به من
صفاته  -جل وعال  -وقد ذكر شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل  -قول
األوزاعي يف "الفتوى احلموية الكبى" ،مث قال :وقد حكى األوزاعي وهو أحد األئمة األربعة يف
عصر تابع التابعني الذين هم :مالك إمام أهل احلجاز ،واألوزاعي إمام أهل الشام ،والليث إمام
أهل مصر ،والثوري إمام أهل العراق ،حكى شهرة القول يف زمن التابعني باإلميان بأن اهلل فوق
العرش وبصفاته السمعية ،وإّنا قال األوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم املنكر لكون اهلل فوق
عرشه ،والنايف لصفاته؛ ليعرف الناس أن مذهب السلف خالف ذلك؛ انتهى ،وقد ذكر ابن القيم
 رمحه اهلل تعاىل  -كالم األوزاعي يف كتابه "اجتماع اجليوش اإلسالمية" ،مث قال :هذا األثريدخل يف حكاية مذهبه ومذهب التابعني؛ انتهى.
وقال الذهيب يف كتاب "العلو" :قال أبو أمحد احلاكم وأبو بكر النقاش املفسر ،واللفظ له:
حدثنا أبو العباس السراج ،قال :مسعت قتيبة بن سعيد يقول :هذا قول األئمة يف اإلسالم والسنة
واجلماعة ،نعرف ربنا أنه يف السماء السابعة على عرشه؛ كما قال  -جل جالله ﴿ :-الرمحن على
العرش است وى﴾ [طه ،]5 :وكذا نقل موسى بن هارون ،عن قتيبة أنه قال :نعرف ربنا يف السماء
www.alukah.net

تابع الجديد والحصري على شبكة األلوكة
www.alukah.net

السابعة على عرشه ،قال الذهيب :فهذا قتيبة يف إمامته وصدقه قد نقل اإلمجاع على املسألة؛
انتهى ،وقد نقل ابن القيم كالم قتيبة يف كتابه "اجتماع اجليوش اإلسالمية" مبثل ما ذكره الذهيب.
وروى شيخ اإلسالم أبو إمساعيل اهلروي بإسناده إىل احلسن بن حممد بن احلارث ،قال:
سئل علي بن املديين وأنا أمسع :ما قول أهل اجلماعة؟ قال :يؤمنون بالرؤية وبالكالم ،وأن اهلل -
عز وجل  -فوق السموات على عرشه استوى ،فسئل عن قوله  -تعاىل ﴿ :-ما يكون من جنوى
ثالثة إال هو رابعهم﴾ [اجملادلة ،]7 :فقال :اقرأ ما قبله﴿ :أمل ت ر أن الله ي علم﴾؛ انتهى ،وقد نقله
الذهيب يف كتاب "العلو" ،وابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية".
وقال أبو بكر اخلالل يف كتاب السنة :أخبنا أبو بكر املروذي ،حدثنا حممد بن الصباح
النيسابوري ،حدثنا أبو داود اخلفاف سليمان بن داود ،قال :قال إسحاق بن راهويه :قال اهلل -
تعاىل ﴿ :-الرمحن على العرش است وى﴾ [طه ،]5 :إمجاع أهل العلم أنه فوق العرش استوى،
ويعلم كل شيء يف أسفل األرض السابعة؛ انتهى ،وقد نقله الذهيب يف كتاب "العلو" ،وابن القيم
يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" ،وقال الذهيب بعد إيراده :امسع وحيك إىل هذا اإلمام كيف
نقل اإلمجاع على هذه املسألة ،كما نقله يف زمانه قتيبة املذكور؛ انتهى.
وروى الذهيب يف كتاب "العلو" بإسناده إىل عبدالرمحن بن أيب حاُت ،قال :سألت أيب وأبا
زرعة  -رمحهما اهلل تعاىل  -عن مذهب أهل السنة يف "أصول الدين" ،وما أدركا عليه العلماء يف
مجيع األمصار ،وما يعتقدان من ذلك ،فقاال :أدركنا العلماء يف مجيع األمصار ،حجازا وعراقا
ومصرا وشاما ومينا ،فكان من مذهبهم :أن اهلل  -تبارك وتعاىل  -على عرشه ،بائن من خلقه،
كما وصف نفسه يف كتابه ،وعلى لسان رسوله ،بال كيف ،أحاط بكل شيء علما ،ليس كمثله
شيء وهو السميع البصي؛ انتهى ،وقد ذكره ابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش املسلمة" ،مث
قال :وهذان اإلمامان إماما أهل الدين ،ومها من نظراء أمحد والبخاري  -رمحهم اهلل تعاىل.
وقال عثمان بن سعيد الدارمي يف كتاب "النقض" على بشر املريسي :قد اتفقت الكلمة
من املسلمني على أن اهلل فوق عرشه فوق مسواته ،وقال أيضا :إن اهلل فوق عرشه يعلم ويسمع من
فوق العرش ،وال تفى عليه خافية من خلقه ،وال حيجبهم عنه شيء؛ انتهى ،وقد نقله الذهيب يف
كتاب "العلو" ،وابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية".
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وذكر ابن القيم أيضا يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" عن حرب بن إمساعيل الكرماين
صاحب أمحد وإسحاق أنه قال :واملاء فوق السماء السابعة ،والعرش على املاء ،واهلل على العرش،
قال ابن القيم :هذا لفظه يف مسائله ،وحكاه إمجاعا ألهل السنة من سائر أهل األمصار؛ انتهى.
وقال أبو بكر حممد بن احلسني اآلجري يف كتاب "الشريعة"" ،باب التحذير من مذاهب
احللولية" ،مث ذكر عنهم أّنم حيتجون ملذهبهم بقول اهلل  -تعاىل  -يف سورة اجملادلة﴿ :ما يكون
من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم وال أدّن من ذلك وال أكث ر إال هو
معهم أين ما كانوا﴾ [اجملادلة ،]7 :وبقوله﴿ :هو األول واآلخر والظاهر والباطن﴾ [احلديد]3 :
إىل قوله﴿ :وهو معكم أين ما كنتم﴾ [احلديد ،]4 :قال :فلبسوا على السامع مبا تأولوا ،وفسروا
القرآن على ما هتوى أنفسهم ،فضلوا وأضلوا.
قال :والذي يذهب إليه أهل العلم أن اهلل  -عز وجل  -على عرشه فوق مسواته ،وعلمه
حميط بكل شيء ،قد أحاط علمه جبميع ما خلق يف السموات العلى ،وجبميع ما يف سبع أرضني
وما بينهما وما ّتت الثرى ،يسمع ويرى ،ال يعزب عن اهلل مثقال ذرة يف السموات واألرضني وما
بينهن إال وقد أحاط علمه به ،فهو على عرشه  -سبحانه العلي األعلى  -يرفع إليه أعمال العباد،
وهو أعلم هبا من املالئكة الذين يرفعوّنا بالليل والنهار.
فإن قال قائل :فأي شيء معىن قوله﴿ :ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة
إال هو سادسهم﴾ [اجملادلة ]7 :اآلية اليت حيتجون هبا؟
قيل :علمه  -عز وجل  -واهلل على عرشه ،وعلمه حميط هبم وبكل شيء من خلقه ،كذا
فسره أهل العلم ،واآلية يدل أوهلا وآخرها على أنه العلم؛ قال اهلل  -عز وجل ﴿ :-أمل ت ر أن الله
ي علم ما يف السماوات وما يف األرض ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو
سادسهم﴾ إىل قوله﴿ :مث ي نبئ هم مبا عملوا ي وم القيامة إن الله بكل شيء عليم﴾ [اجملادلة،]7 :
فابتدأ  -عز وجل  -اآلية بالعلم ،وختمها بالعلم ،فعلمه حميط جبميع خلقه ،وهو على عرشه،
وهذا قول املسلمني.
قال :ويف كتاب اهلل  -عز وجل  -آيات تدل على أن اهلل  -عز وجل  -يف السماء على
عرشه ،وعلمه حميط جبميع خلقه ،وذكر آيات يف ذلك ،وقد ذكرهتا فيما تقدم ،مث قال" :باب
ذكر السنن اليت دلت العقالء على أن اهلل  -عز وجل  -على عرشه فوق سبع مسواته ،وعلمه
حميط بكل شيء ،وال يفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء" ،وذكر أحاديث كثية يف ذلك،
www.alukah.net

تابع الجديد والحصري على شبكة األلوكة
www.alukah.net

وقد ذكرهتا فيما تقدم ،مث قال :فهذه السنن قد اتفقت معانيها ،ويصدق بعضها بعضا ،وكلها تدل
على ما قلنا :إن اهلل  -عز وجل  -على عرشه فوق مسواته ،وقد أحاط علمه بكل شيء ،وأنه
مسيع بصي خبي؛ انتهى املقصود من كالمه ملخصا ،وقد نقل الذهيب يف كتاب "العلو" ،وابن
القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" بعض كالم اآلجري خمتصرا إىل قوله :وهذا قول
املسلمني.
وقال اإلمام الزاهد أبو عبداهلل بن بطة العكبي شيخ احلنابلة يف كتابه "اإلبانة"" ،باب
اإلميان بأن اهلل على عرشه ،بائن من خلقه ،وعلمه حميط جبميع خلقه" :أمجع املسلمون من
الصحابة والتابعني :أن اهلل على عرشه فوق مسواته ،بائن من خلقه ،فأما قوله﴿ :وهو معكم﴾،
فهو كما قالت العلماء :علمه ،وأما قوله﴿ :وهو الله يف السموات ويف األرض﴾ [األنعام،]3 :
معناه :أنه هو اهلل يف السموات إله ،وهو اهلل يف األرض إله ،وتصديقه يف كتاب اهلل﴿ :وهو الذي
يف السماء إله ويف األرض إله﴾ [الزخرف ،]84 :واحتج اجلهمي بقوله﴿ :ما يكون من جنوى
ثالثة إال هو رابعهم﴾ [اجملادلة ،]7 :فقال :إن اهلل معنا وفينا ،وقد فسر العلماء أن ذلك علمه ،مث
قال تعاىل يف آخرها﴿ :إن الله بكل شيء عليم﴾ [اجملادلة]7 :؛ انتهى ،وقد نقله عنه الذهيب يف
كتاب "العلو" ،وقال :مث إن ابن بطة سرد بأسانيده أقوال من قال :إنه علمه ،وهم الضحاك،
والثوري ،ونعيم بن محاد ،وأمحد بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه.
وذكر ابن القيم يف كتابه "اجتماع اجليوش اإلسالمية" عن أيب حممد عبداهلل بن أيب زيد
القيواين أنه ذكر يف كتابه املفرد يف السنة تقرير العلو ،واستواء الرب  -تعاىل  -على عرشه بذاته
أُت تقرير ،فقال" :فصل فيما عليه األمة من أمور الديانة من السنن اليت خالفها بدعة وضاللة":
إن اهلل  -سبحانه وتعاىل  -له األمساء احلسىن ،والصفات العلى مل يزل جبميع صفاته  -مث ذكر
مجلة من الصفات ،ومنها :أنه فوق مسواته على عرشه دون أرضه ،وأنه يف كل مكان بعلمه  -مث
ذكر سائر العقيدة ،وقال يف آخرها :وكل ما قدمنا ذكره ،فهو قول أهل السنة وأئمة الناس يف
الفقه واحلديث ،وكله قول مالك؛ انتهى املقصود من كالمه.
وذكر ابن القيم أيضا يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" عن أيب عبداهلل حممد بن أيب
زمنني أنه قال يف كتابه الذي صنفه يف أصول السنة :ومن قول أهل السنة :أن اهلل  -عز وجل -
خلق العرش ،واختصه بالعلو واالرتفاع فوق مجيع ما خلق ،مث استوى عليه كيف شاء ،كما أخب
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عن نفسه ،قال :ومن قول أهل السنة :إن اهلل بائن من خلقه حمتجب عنهم باحلجب؛ انتهى ،وقد
نقله شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية يف "الفتوى احلموية الكبى".
وذكر ابن القيم أيضا يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" من إمام الشافعية يف وقته سعد
بن علي الزجناين أنه قال :أمجع املسلمون على أن اهلل هو العلي األعلى ،وأن هلل علو الغلبة والعلو
األعلى من سائر وجوه العلو ،فنثبت بذلك أن هلل علو الذات ،وعلو الصفات ،وعلو القهر
والغلبة؛ انتهى.
وذكر ابن القيم أيضا يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" عن إمساعيل بن حممد بن
الفضل التيمي أنه قال يف كتاب "احلجة" :قال علماء السنة :إن اهلل  -عز وجل  -على عرشه
بائن من خلقه ،وقال أيضا :أمجع املسلمون أن اهلل – سبحانه  -العلي األعلى ،قال :فنثبت أن
هلل – تعاىل  -علو الذات ،وعلو الصفات ،وعلو القهر والغلبة؛ انتهى.
وقال أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين يف كتاب "اإلبانة" ما ملخصه :فإن قيل :فهل
تقولون :إنه يف كل مكان ،قيل :معاذ اهلل ،بل هو مستو على عرشه ،كما أخب يف كتابه ،فقال:
﴿الرمحن على العرش است وى﴾ [طه ،]5 :وقال تعاىل﴿ :إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح
ي رف عه﴾ [فاطر ،]10 :وقال﴿ :أأمنتم من يف السماء أن يسف بكم األرض فإذا هي َتور﴾
[امللك ،]16 :قال :ولو كان يف كل مكان ،لكان يصح أن ي رغب إليه إىل حنو األرض ،وإىل
خلفنا ومييننا ومشالنا ،وهذا قد أمجع املسلمون على خالفه وتطئة قائله؛ انتهى ،وقد نقله شيخ
اإلسالم أبو العباس بن تيمية يف "الفتوى احلموية الكبى" ،ونقله الذهيب يف كتاب "العلو" وابن
القيم يف كتابه "اجتماع اجليوش اإلسالمية" وأقروه.
وقال احلافظ الكبي أبو نعيم أمحد بن عبداهلل بن أمحد األصبهاين مصنف "حلية األولياء"
يف كتاب "االعتقاد" له :طريقتنا طريقة السلف املتبعني للكتاب والسنة وإمجاع األمة ،ومما اعتقدوه
أن األحاديث اليت ثبتت يف العرش ،واستواء اهلل عليه يقولون هبا ،ويثبتوّنا من غي تكييف وال
َتثيل ،وأن اهلل بائن من خلقه ،واخللق بائنون منه ال حيل فيهم ،وال ميتزج هبم ،وهو مستو على
عرشه يف مسائه من دون أرضه؛ انتهى ،وقد نقله شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "الفتاوى" ،والذهيب يف
كتاب "العلو" ،مث قال :فقد نقل هذا اإلمام اإلمجاع على هذا القول ،وهلل احلمد ،ونقل ابن القيم
يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" قوله :طريقنا طريق السلف املتبعني للكتاب والسنة وإمجاع
األمة ،قال :وساق ذكر اعتقادهم ،مث قال :ومما اعتقدوه أن اهلل يف مسائه دون أرضه؛ انتهى.
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وقال أبو عثمان إمساعيل بن عبدالرمحن النيسابوري الصابوين يف رسالته يف السنة :ويعتقد
أصحاب احلديث ،ويشهدون أن اهلل فوق سبع مسواته على عرشه ،كما نطق به كتابه ،وعلماء
األمة ،وأعيان األئمة من السلف ،مل يتلفوا أن اهلل على عرشه ،وعرشه فوق مسواته؛ انتهى ،وقد
نقله شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "الفتاوى" ،والذهيب يف كتاب "العلو" ،وابن القيم يف كتاب
"اجتماع اجليوش اإلسالمية" وأقروه.
وقال أبو عمر ابن عبدالب يف كتاب "التمهيد" :ملا تكلم على حديث النزول يف صفحة
 128وما بعدها من اجلزء السابع ،قال :هذا حديث ثابت من جهة النقل ،صحيح اإلسناد ال
يتلف أهل احلديث يف صحته ،وفيه دليل على أن اهلل  -عز وجل  -يف السماء على العرش من
فوق سبع مسوات ،كما قالت اجلماعة ،وهو من حجتهم على املعتزلة واجلهمية يف قوهلم :إن اهلل -
عز وجل  -يف كل مكان ،وليس على العرش  -إىل أن قال :ومن احلجة يف أنه  -عز وجل -
على العرش فوق السموات السبع :أن املوحدين أمجعني من العرب والعجم إذا كرهبم أمر ،أو نزلت
هبم شدة ،رفعوا وجوههم إىل السماء يستغيثون رهبم  -تبارك وتعاىل  -وهذا أشهر وأعرف عند
اخلاصة والعامة من أن حيتاج فيه إىل أكثر من حكايته؛ ألنه اضطرار مل يوقفهم عليه أحد ،وال
أنكره عليهم مسلم.
قال :وأما احتجاجهم بقوله  -عز وجل ﴿ :-ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال
مخسة إال هو سادسهم وال أدّن من ذلك وال أكث ر إال هو معهم أين ما كانوا﴾ [اجملادلة ،]7 :فال
حجة هلم يف ظاهر هذه اآلية؛ ألن علماء الصحابة والتابعني الذين محلت عنهم التأويل يف القرآن،
قالوا يف تأويل هذه اآلية :هو على العرش ،وعلمه يف كل مكان ،وما خالفهم يف ذلك أحد حيتج
بقوله ،ذكر سن يد عن مقاتل بن حيان ،عن الضحاك بن مزاحم يف قوله ﴿ :ما يكون من جنوى
ثالثة إال هو رابعهم[ ﴾...اجملادلة ]7 :اآلية ،قال :هو على عرشه ،وعلمه معهم أينما كانوا،
قال :وبلغين عن سفيان الثوري مثله؛ انتهى ،وقد نقل شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية  -رمحه
اهلل تعاىل  -مجلة من كالمه ،وتقدم ذكرها ،وكذلك الذهيب ،فإنه نقل بعض كالم ابن عبدالب يف
كتاب "العلو" ،ونقله أيضا ابن القيم يف كتابه "اجتماع اجليوش اإلسالمية" ،وأقره كل منهم.
وفيما ذكره ابن عبدالب عن املوحدين أّنم إذا كرهبم أمر ،أو نزلت هبم شدة ،رفعوا وجوههم
رد على من زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية ،ولو كان األمر
إىل السماء يستغيثون رهبم  -أبلغ ٍّ
على ما زعمه القائل على اهلل بغي علم ،لكان الرب مع أهل األرض بذاته ،فال يضطرون إىل رفع
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رؤوسهم إىل السماء عند الكرب ،ونزول الشدائد ،بل يوجهون وجوههم من بني أيديهم ومن
خلفهم ،وعن أمياّنم وعن مشائلهم ،وهذا معلوم البطالن بالضرورة عند كل مؤمن يعلم أن اهلل -
تعاىل  -فوق مجيع املخلوقات ،وأنه مستو على عرشه بائن من خلقه ،ومن أبلغ الرد أيضا على
من زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية :ما ذكره ابن عبدالب عن علماء الصحابة والتابعني أّنم قالوا
يف تأويل قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو
سادسهم وال أدّن من ذلك وال أكث ر إال هو معهم أين ما كانوا﴾ [اجملادلة ،]7 :قالوا :هو على
العرش ،وعلمه يف كل مكان ،قال :وما خالفهم يف ذلك أحد حيتج بقوله.
وقال الشيخ املوفق أبو حممد عبداهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي يف كتابه "ملعة
االعتقاد" ،بعد أن ذكر قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-الرمحن على العرش است وى﴾ [طه ،]5 :وقوله:
﴿أأمنتم من يف السماء﴾ [امللك ،]16 :وقول النيب  للجارية(( :أين اهلل؟)) ،قالت :يف
السماء ،قال(( :اعتقها فإّنا مؤمنة)) ،وقوله(( :ربنا اهلل الذي يف السماء تقدس امسك)) ،وقوله
حلصني بن عبيد والد عمران بن حصني(( :كم إهلا تعبد؟)) ،قال" :سبعة :ستة يف األرض ،وواحد
يف السماء" ،قال(( :ومن لرغبتك ورهبتك؟)) ،قال :الذي يف السماء ،قال(( :فاترك الستة ،واعبد
الذي يف السماء ،وأنا أعلمك دعوتني)) ،احلديث ،وذكر أيضا حديث األوعال ويف آخره:
((وفوق ذلك العرش ،واهلل سبحانه فوق ذلك)) ،مث قال :فهذا وما أشبهه مما أمجع السلف -
رمحهم اهلل  -على نقله وقبوله ،ومل يتعرضوا لرده وال تأويله وال تشبيهه وال َتثيله؛ انتهى.
وقال املوفق أيضا يف كتاب "إثبات صفة العلو" :أما بعد ،فإن اهلل  -تعاىل  -وصف نفسه
بالعلو يف السماء ،ووصفه بذلك رسوله خاُت األنبياء  -عليه الصالة والسالم  -وأمجع على ذلك
مجيع العلماء من الصحابة األتقياء واألئمة من الفقهاء ،وتواترت األخبار يف ذلك على وجه
حصل به اليقني ،ومجع اهلل  -عز وجل  -عليه قلوب املسلمني ،وجعله مغروزا يف طبائع اخللق
أمجعني ،فرتاهم عند نزول الكرب يلحظون السماء بأعينهم ،ويرفعون عندها للدعاء أيديهم،
وينتظرون جميء الفرج من رهبم – سبحانه  -ينطقون بذلك بألسنتهم ،ال ينكر ذلك إال مبتدع
غال يف بدعته ،أو مفتون بتقليده واتباعه على ضاللته؛ انتهى ،وقد نقله ابن القيم يف كتاب
رد على من زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية.
"اجتماع اجليوش اإلسالمية" ،وفيه أبلغ ٍّ
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فصل
يف ذكر األقوال املأثورة عن السلف الصاحل من الصحابة والتابعني ،ومن بعدهم من أكابر
العلماء يف إثبات العلو هلل – تعاىل  -ويف ضمنها الرد على من زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية.
قال اإلمام احلافظ أبو القاسم الاللكائي  -وامسه هبة اهلل بن احلسن الطبي الشافعي،
مصنف كتاب "شرح اعتقاد أهل السنة" ،وهو جملد فخم  :-سياق ما روي يف قوله﴿ :الرمحن
على العرش است وى﴾ [طه ،]5 :وأن اهلل على عرشه؛ قال اهلل  -عز وجل ﴿ :-إليه يصعد الكلم
الطيب﴾ [فاطر ،]10 :وقال﴿ :أأمنتم من يف السماء﴾ [امللك ،]16 :وقال﴿ :وهو القاهر ف وق
عباده﴾ [األنعام ،]18 :فدلت هذه اآليات أنه يف السماء وعلمه بكل مكان ،روي ذلك عن
عمر وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة  -رضي اهلل عنهم  -ومن التابعني ربيعة ،وسليمان
التيمي ،ومقاتل بن حيان ،وبه قال مالك والثوري وأمحد؛ انتهى ،وقد نقله الذهيب يف كتاب
"العلو" ،ونقل ابن القيم بعضه يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" ،وقال احلافظ احلجة أبو
نصر عبيد اهلل بن سعيد الوائلي السجزي يف كتاب "اإلبانة" ،الذي ألفه يف السنة ،أئمتنا كسفيان
الثوري ،ومالك ،ومحاد بن سلمة ،ومحاد بن زيد ،وسفيان بن عيينة ،والفضيل ،وابن املبارك،
وأمحد ،وإسحاق متفقون على أن اهلل  -سبحانه  -فوق العرش بذاته ،وأن علمه بكل مكان؛
انتهى ،وقد نقله شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية يف "القاعدة املراكشية" ،مث قال :وكذلك ذكر
شيخ اإلسالم األنصاري ،وأبو العباس الطرقي ،1والشيخ عبدالقادر اجليالين ،ومن ال حيصي عدده
إال اهلل من أئمة اإلسالم وشيوخه؛ انتهى.
وقال الذهيب يف كتاب "العلو" بعدما نقل كالم السجزي :هذا الذي نقله عنهم مشهور
حمفوظ ،سوى كلمة "بذاته" ،فإّنا من كيسه نسبها إليهم باملعىن؛ ليفرق بني العرش وبني ما عداه
من األمكنة؛ انتهى.
قلت :قد تقدم ما حكاه أبو عمر الطلمنكي من اإلمجاع ،على أن اهلل  -تبارك وتعاىل -
فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء ،وقد نقله شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية -
رمحه اهلل تعاىل  -يف "شرح حديث النزول" ،وأق ره على ذكر الذات ،ونقله الذهيب يف كتاب
1
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"العلو" قبل كالم السجزي بصفحتني ،وأقره على ذكر الذات ،فال وجه إذا العرتاضه على
السجزي ،وقد ذكر هذه الكلمة عدد كثي من كبار العلماء ،كما ذكر ذلك الذهيب يف كتاب
"العلو" بعد ذكره لكالم ابن أيب زيد املالكي ،وسيأيت ذكر ذلك إن شاء اهلل تعاىل.
وذكر شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية عن علماء املالكية أّنم حكوا إمجاع أهل السنة
واجلماعة ،على أن اهلل بذاته فوق عرشه ،ويف هذا مع ما تقدم رد على اعرتاض الذهيب على
السجزي ،وقد بني الذهيب مراد العلماء من ذكر هذه الكلمة ،وهو التفريق بني كونه – تعاىل -
على العرش ،وكونه معنا بالعلم ،وعلى هذا فليس ذكر الذات من فضول الكالم ،كما سيأيت يف
كالم الذهيب ،الذي تعقب به كالم ابن أيب زيد القيواين ،وإّنا هو من اإليضاح والتفريق بني علو
اهلل فوق العرش بذاته ،وبني معيته بالعلم مع اخللق.
قول كعب األحبار
روى أبو صفوان األموي بإسناده إىل كعب األحبار ،قال :قال اهلل  -عز وجل  -يف التوراة:
"أنا اهلل فوق عبادي ،وعرشي فوق مجيع خلقي ،وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي ،وال يفى علي
شيء يف السماء وال يف األرض" ،وقد ذكره الذهيب يف كتاب "العلو" ،وابن القيم يف كتاب
"اجتماع اجليوش اإلسالمية" ،وقال الذهيب :رواته ثقات ،وقال ابن القيم :رواه أبو الشيخ وابن بطة
وغيمها بإسناد صحيح عن كعب ،وروى أبو الشيخ يف كتاب "العظمة" بإسناد إىل كعب األحبار،
قال :إن اهلل  -عز وجل  -خلق سبع مسوات ومن األرض مثلهن ،مث جعل بني كل مساءين كما
بني السماء الدنيا واألرض ،وجعل كث فها مثل ذلك ،مث رفع العرش فاستوى عليه ،وقد ذكره
الذهيب يف كتاب "العلو" ،وابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" ،وقال الذهيب :اإلسناد
نظيف.
قول مسروق بن األجدع
روى علي بن األقمر عن مسروق ،قال :حدثتين الصديقة بنت الصديق ،حبيبة حبيب اهلل
املب رأة من فوق سبع مسوات ،ذكره الذهيب يف كتاب "العلو" ،وابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش
اإلسالمية" ،وقال الذهيب :إسناده صحيح وصححه أيضا ابن القيم.
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قول قتادة بن دعامة
روى عثمان بن سعيد الدارمي عنه أنه قال :قالت بنو إسرائيل :يا رب ،أنت يف السماء
وحنن يف األرض ،فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال :إذا رضيت عنكم ،استعملت عليكم
خياركم ،وإذا غضبت عليكم ،استعملت عليكم شراركم ،وقد ذكره الذهيب يف كتاب "العلو" وابن
القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" ،وقال الذهيب هذا ثابت عن قتادة أحد احلفاظ،
وروى ابن جرير يف تفسيه عن قتادة يف قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-وهو الذي يف السماء إله ويف
األرض إله﴾ [الزخرف ،]84 :قال :يعبد يف السماء ،ويعبد يف األرض ،وقد ذكره البخاري يف
كتاب "خلق أفعال العباد" من دون إسناد ،ورواه البيهقي يف كتاب "األمساء والصفات" ،مث قال:
ويف معىن هذه اآلية قول اهلل  -عز وجل ﴿ :-وهو الله يف السموات ويف األرض ي علم سركم
وجهركم وي علم ما تكسبون﴾ [األنعام.]3 :
قول الضحاك بن مزاحم
روى عبداهلل ابن اإلمام أمحد يف كتاب "السنة" وأبو داود يف كتاب "املسائل" بإسناد حسن
عن الضحاك يف قوله  -تعاىل ﴿ :-ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو
سادسهم﴾ [اجملادلة ]7 :قال هو على العرش ،وعلمه معهم ،وقد رواه ابن جرير يف تفسيه،
ولفظه :قال :هو فوق العرش ،وعلمه معهم أينما كانوا ،ورواه اآلجري يف كتاب "الشريعة"،
والبيهقي يف كتاب "األمساء والصفات" ،والقاضي أبو احلسني يف "طبقات احلنابلة" ،وقال بعد
إيراده :قال أبو عبداهلل  -يعين أمحد بن حنبل  -هذه السنة ،وذكره ابن عبدالب يف "التمهيد"،
فقال :ذكر سن يد عن مقاتل بن حيان ،عن الضحاك بن مزاحم يف قوله﴿ :ما يكون من جنوى
ثالثة إال هو رابعهم﴾ [اجملادلة ،]7 :اآلية قال :هو على عرشه ،وعلمه معهم أينما كانوا ،قال:
وبلغين عن سفيان الثوري مثله ،وقد ذكره الذهيب يف كتاب "العلو" ،قال :ويف لفظ" :هو فوق
العرش وعلمه معهم أينما كانوا"؛ أخرجه أبو أمحد العسال ،وأبو عبداهلل بن بطة ،وأبو عمر بن
عبدالب بإسناد جيد.
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قول مقاتل بن حيان
ذكر ابن أيب حاُت يف تفسيه عن مقاتل أنه قال يف قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-وهو معكم﴾،
قال :هو على العرش ،وهو معهم بعلمه ،وقد ذكره ابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش
اإلسالمية" نقال عن ابن أيب حاُت ،وروى البيهقي يف كتاب "األمساء والصفات" بإسناده إىل مقاتل
بن حيان ،قال :بلغنا واهلل أعلم يف قول اهلل  -عز وجل ﴿ :-هو األول﴾ [احلديد ]3 :قبل كل
شيء﴿ ،واآلخر﴾ [احلديد ]3 :بعد كل شيء﴿ ،والظاهر﴾ [احلديد ]3 :فوق كل شيء،
﴿والباطن﴾ [احلديد ]3 :أقرب من كل شيء.
وإّنا يعين بالقرب بعلمه وقدرته ،وهو فوق عرشه﴿ ،وهو بكل شيء عليم﴾ [احلديد،]3 :
مث ذكر كالمه على اآلية اليت بعدها إىل قوله﴿ :وهو معكم أين ما كنتم﴾ [احلديد ،]4 :يعين
قدرته وسلطانه وعلمه معكم أينما كنتم﴿ ،والله مبا ت عملون بصي﴾ [احلديد ،]4 :وباإلسناد عن
مقاتل بن حيان ،قال قوله﴿ :إال هو معهم﴾ [اجملادلة ،]7 :يقول :علمه ،وذلك قوله﴿ :إن الله
بكل شيء عليم﴾ [اجملادلة ،]7 :فيعلم جنواهم ،ويسمع كالمهم ،مث ينبئهم يوم القيامة بكل
شيء ،هو فوق عرشه وعلمه معهم ،وقد نقل الذهيب يف كتاب "العلو" بعض ما رواه البيهقي ،عن
مقاتل بن حيان ،مث قال :مقاتل هذا ثقة إمام معاصر لألوزاعي ،ما هو بابن سليمان ،ذاك مبتدع
ليس بثقة.
قول مالك بن دينار
روى أبو نعيم يف "احللية" عنه أنه كان يقول :خذوا فيقرأ ،مث يقول :امسعوا إىل قول الصادق
من فوق عرشه ،قال الذهيب يف كتاب "العلو" وابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية":
إسناده صحيح.
قول اإلمام أبي عمرو األوزاعي
قد تقدم ما رواه البيهقي عنه أنه قال :كنا والتابعون متوافرون نقول :إن اهلل  -تعاىل ذكره -
فوق عرشه ،ونؤمن مبا وردت السنة به من صفاته  -جل وعال  -وقال الذهيب يف كتاب "العلو":
روى أبو إسحاق الثعليب قال :سئل األوزاعي عن قوله  -تعاىل ﴿ :-مث است وى على العرش﴾
[احلديد ،]4 :قال :هو على عرشه كما وصف نفسه.
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قول اإلمام أبي حنيفة
روى البيهقي يف كتاب "األمساء والصفات" بإسناده إىل ن عيم بن محاد ،قال :مسعت نوح بن
أيب مري أبا عصمة يقول :كنا عند أيب حنيفة أول ما ظهر إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت ُتالس
جهما ،فدخلت الكوفة ،فأظنين أقل ما رأيت عليها عشرة آالف من الناس تدعو إىل رأيها ،فقيل
هلا :إن ها هنا رجال قد نظر يف املعقول يقال له :أبو حنيفة ،فأتته ،فقالت :أنت الذي تعلم الناس
املسائل ،وقد تركت دينك ،أين إهلك الذي تعبده؟ فسكت عنها ،مث مكث سبعة أيام ال جييبها،
مث خرج إليها ،وقد وضع كتابا :اهلل  -تبارك وتعاىل  -يف السماء دون األرض ،فقال له رجل:
أرأيت قول اهلل  -عز وجل ﴿ :-وهو معكم﴾ [احلديد ،]4 :قال :هو كما تكتب إىل الرجل:
إين معك ،وأنت غائب عنه.
قال البيهقي :لقد أصاب أبو حنيفة  -رضي اهلل عنه  -فيما نفى عن اهلل  -عز وجل -
من الكون يف األرض ،وفيما ذكر من تأويل اآلية ،وتبع مطلق السمع يف قوله :إن اهلل  -عز وجل
 يف السماء ،وقد رواه الذهيب يف كتاب "العلو" من طريق البيهقي ،وقال أبو مطيع البلخي يفكتاب "الفقه األكب" املشهور ،سألت أبا حنيفة عمن يقول :ال أعرف ريب يف السماء أو يف
األرض ،قال :قد كفر؛ ألن اهلل  -عز وجل  -يقول﴿ :الرمحن على العرش است وى﴾ [طه،]5 :
وعرشه فوق سبع مسوات ،فقلت :إنه يقول﴿ :على العرش است وى﴾ [طه ،]5 :ولكن ال يدري
العرش يف السماء أو يف األرض ،فقال :إذا أنكر أنه يف السماء ،كفر؛ ألنه تعاىل يف أعلى عليني،
وأنه يدعى من أعلى ال من أسفل؛ انتهى ،وقد نقله شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية يف
"القاعدة املراكشية" ،واحلافظ الذهيب يف كتاب "العلو" ،وابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش
اإلسالمية".
قول سفيان الثوري
روى عبداهلل ابن اإلمام أمحد يف كتاب "السنة" عن معدان الذي قال فيه ابن املبارك :إن
كان خبراسان أحد من األبدال فمعدان ،قال :سألت سفيان الثوري عن قول اهلل  -تعاىل :-
﴿وهو معكم أين ما كنتم﴾ [احلديد ،]4 :قال :علمه ،وقد ذكره البخاري يف كتاب "خلق أفعال
العباد" ،ورواه أبو بكر اآلجري يف كتاب "الشريعة" ،إال أنه قال يف اإلسناد عن خالد بن معدان:
وهذا وهم؛ ألن خالد بن معدان من الطبقة الثالثة ،وسفيان الثوري من الطبقة السابعة ،فال يصح
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أن يقال :إن خالد بن معدان روى عن سفيان الثوري الذي هو أنزل منه بأربع طبقات ،ولعل هذا
الوهم وقع من بعض النساخ ،واهلل أعلم ،ورواه البيهقي يف كتاب "األمساء والصفات" مبثله.
قول اإلمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة
روى أبو داود يف كتاب "املسائل" وأبو بكر اآلجري يف كتاب "الشريعة" من طريق أيب
داود ،ومن طريق الفضل بن زياد ،كالمها عن اإلمام أمحد بن حنبل ،قال :حدثين سريج بن
النعمان قال :حدثنا عبداهلل بن نافع ،قال :قال مالك بن أنس :اهلل  -عز وجل  -يف السماء،
وعلمه يف كل مكان ال يلو من علمه مكان ،وقد رواه عبداهلل ابن اإلمام أمحد يف كتاب "السنة"
عن أبيه ،وزاد بعد قوله وعلمه يف كل مكان ال يلو منه شيء ،وتال هذه اآلية﴿ :ما يكون من
جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم﴾ [اجملادلة.]7 :
وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "القاعدة املراكشية" :أن املالكية وغي املالكية نقلوا عن
مالك أنه قال :اهلل يف السماء ،وعلمه يف كل مكان ،حىت ذكر ذلك مكي خطيب قرطبة يف
"كتاب التفسي" ،الذي مجعه من كالم مالك ،ونقله أبو عمر الطلمنكي ،وأبو عمر بن عبدالب،
وابن أيب زيد يف املختصر ،وغي واحد ونقله أيضا عن مالك غي هؤالء ممن ال حيصى عددهم مثل
أمحد بن حنبل ،وابنه عبداهلل واألثرم واخلالل واآلجري وابن بطة ،وطوائف غي هؤالء من املصنفني
يف السنة  -إىل أن قال :وكالم أئمة املالكية وقدمائهم يف اإلثبات كثي مشهور حىت علماؤهم
حكوا إمجاع أهل السنة واجلماعة على أن اهلل بذاته فوق عرشه ،انتهى.
قول أصبغ صاحب مالك
ذكر ابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" عنه أنه قال :إن اهلل مستو على
عرشه ،وبكل مكان علمه وإحاطته؛ قال ابن القيم :وأصبغ من أجل أصحاب مالك وأفهمهم.
قول عبداهلل بن المبارك
روى عبداهلل ابن اإلمام أمحد يف كتاب "السنة" ،والبيهقي يف كتاب "األمساء والصفات" عن
علي بن احلسن بن شقيق ،قال :مسعت عبداهلل بن املبارك يقول :نعرف ربنا فوق سبع مسوات على
العرش استوى ،بائن من خلقه ،وال نقول كما قالت اجلهمية :إنه ها هنا  -وأشار إىل األرض –
وقد نقله شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية يف "الفتوى احلموية الكبى" ،فقال :روى عبداهلل بن
أمحد وغيه بأسانيد صحاح ،عن ابن املبارك فذكره بنحوه ،مث قال :وهكذا قال اإلمام أمحد وغيه،
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وذكره شيخ اإلسالم أيضا يف موضع آخر من الفتاوى ،مث قال :هذا مشهور عن ابن املبارك ثابت
عنه من غي وجه ،وهو أيضا صحيح ثابت عن أمحد بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه ،وغي واحد
من األئمة؛ انتهى.
ونقله الذهيب يف كتاب "العلو" ،وقال بعده ،فقيل :هذا ألمحد بن حنبل ،فقال :هكذا هو
عندنا ،ورواه الذهيب بإسناده إىل علي بن احلسن ،قال :سألت ابن املبارك :كيف ينبغي لنا أن
نعرف ربنا  -عز وجل؟ قال :على السماء السابعة على عرشه ،وال نقول كما تقول اجلهمية :إنه
ها هنا يف األرض ،وذكر القاضي أبو احلسني يف "طبقات احلنابلة" ما رواه األثرم عن حممد بن
إبراهيم القيسي ،قال :قلت ألمحد بن حنبل :حيكى عن ابن املبارك أنه قيل له :كيف نعرف ربنا -
عز وجل؟ قال :يف السماء السابعة على عرشه ،فقال أمحد :هكذا هو عندنا ،وقال البخاري يف
كتاب "خلق أفعال العباد" :وقال ابن املبارك :ال نقول كما قالت اجلهمية :إنه يف األرض ها هنا،
بل على العرش استوى ،وقيل له :كيف نعرف ربنا؟ قال :فوق مسواته على عرشه.
قول أبي عصمة نوح بن أبي مريم
قال عبداهلل ابن اإلمام أمحد يف كتاب "السنة" :حدثين أمحد بن سعيد الدارمي ،مسعت أبا
عصمة ،وسأله رجل عن اهلل :يف السماء هو؟ فحدث بديث النيب  حني سأل األمة(( :أين
اهلل؟)) ،قالت :يف السماء ،قال(( :فمن أنا؟)) ،قالت :رسول اهلل ،قال(( :اعتقها فإّنا مؤمنة))،
قال :مساها رسول اهلل  مؤمنة أن عرفت أن اهلل يف السماء.
قول علي بن عاصم محدث واسط وشيخ اإلمام أحمد
ذكر ابن أيب حاُت يف كتاب "الرد على اجلهمية" عن حيىي بن علي بن عاصم ،قال :كنت
عند أيب ،فاستأذن عليه املريسي ،فقلت له :يا أبت ،مثل هذا يدخل عليك؟! فقال :وما له؟
قلت :إنه يقول :إن القرآن خملوق ،ويزعم أن اهلل معه يف األرض  -وكالما ذكرته  -فما رأيته أشد
عليه مثل ما اشتد عليه قوله :إن القرآن خملوق ،وقوله :إن اهلل معه يف األرض ،وقد نقله الذهيب يف
كتاب "العلو" ،وابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية".
قول سعيد بن عامر الضبعي عالم البصرة
قال البخاري يف كتاب "خلق أفعال العباد" ،وقال سعيد بن عامر :اجلهمية أشر قوال من
اليهود والنصارى ،قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل األديان أن اهلل  -تبارك وتعاىل  -على
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العرش ،وقالوا هم :ليس على العرش شيء ،وقال الذهيب يف كتاب "العلو" قال عبدالرمحن بن أيب
حاُت :حدثنا أيب قال :حدثت عن سعيد بن عامر الضبعي أنه ذكر اجلهمية ،فقال :هم شر قوال
من اليهود والنصارى ،قد أمجع اليهود والنصارى وأهل األديان مع املسلمني على أن اهلل  -عز
وجل  -على العرش ،وقالوا هم :ليس على العرش شيء ،وقد ذكره ابن القيم يف كتاب "اجتماع
اجليوش اإلسالمية" نقال عن كتاب "السنة" البن أيب حاُت.
قول يزيد بن هارون
قال عبداهلل ابن اإلمام أمحد يف كتاب "السنة" :حدثين عباس العنبي ،حدثنا شاذ بن حيىي،
مسعت يزيد بن هارون وقيل له :من اجلهمية؟ قال :من زعم أن الرمحن على العرش استوى على
خالف ما يف قلوب العامة ،فهو جهمي ،وقد ذكره البخاري يف كتاب "خلق أفعال العباد" ،قال
شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل  :-والذي يقر يف قلوب العامة هو ما فطر
اهلل  -تعاىل  -عليه اخلليقة من توجهها إىل رهبا – تعاىل  -عند النوازل والشدائد ،والدعاء
والرغبات إليه – تعاىل  -حنو العلو ال تلتفت مينة وال يسرة من غي موقف وقفهم عليه ،ولكن
فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها ،وما من مولود إال وهو يولد على الفطرة حىت جيهمه ،وينقله إىل
التعطيل من يقيض له؛ انتهى ،وقد نقله عنه ابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية".
قول عبداهلل بن مسلمة القعنبي شيخ البخاري ومسلم
ذكر الذهيب يف كتاب "العلو" وابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" عنه أنه
قال :من ال يوقن أن الرمحن على العرش استوى ،كما يقر يف قلوب العامة ،فهو جهمي ،وقد تقدم
عن يزيد بن هارون مثله.
قول عبداهلل بن أبي جعفر الرازي
قال الذهيب يف كتاب "العلو" :قال حممد بن حيىي الذهلي :أخبين صاحل بن الضريس قال:
جعل عبداهلل يضرب رأس قرابة له يرى رأي جهم ،فرأيته يضرب بالنعل على رأسه ،ويقول :ال حىت
تقول﴿ :الرمحن على العرش است وى﴾ [طه ]5 :بائن من خلقه ،وقد ذكره ابن القيم يف كتاب
"اجتماع اجليوش اإلسالمية" نقال عن كتاب "الرد على اجلهمية" البن أيب حاُت.
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قول اإلمام محمد بن إدريس الشافعي
قال الذهيب يف كتاب "العلو" :روى شيخ اإلسالم أبو احلسن اهلكاري ،2واحلافظ أبو حممد
املقدسي بإسنادهم إىل أيب ثور وأيب شعيب ،كالمها عن اإلمام حممد بن إدريس الشافعي قال:
القول يف السنة اليت أنا عليها ،ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك ،وغيمها  -إقرار
بشهادة أن ال إله إال اهلل ،وأن حممدا رسول اهلل ،وأن اهلل على عرشه يف مسائه يقرب من خلقه
كيف شاء ،وينزل إىل السماء الدنيا كيف شاء ،وذكر سائر االعتقاد ،وقد ذكره ابن القيم يف
كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" من رواية عبدالرمحن بن أيب حاُت ،عن أيب شعيب وأيب ثور،
عن الشافعي  -رمحه اهلل تعاىل  -وذكر شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية يف "الفتوى احلموية
الكبى" عن الشافعي أنه قال" :خالفة أيب بكر الصديق حق قضاه اهلل يف السماء ،ومجع عليه
قلوب عباده"؛ انتهى.
قول عبدالعزيز بن يحيى الكناني المكي
قال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية يف "الفتاوى" :ومن أصحاب الشافعي عبدالعزيز بن
حيىي الكناين املكي له كتاب "الرد على اجلهمية" ،وقرر فيه مسألة العلو ،وأن اهلل  -تعاىل  -فوق
عرشه ،واألئمة يف احلديث والفقه والسنة والتصوف املائلون إىل الشافعي ،ما من أحد منهم إال له
كالم فيما يتعلق هبذا الباب ما هو معروف يطول ذكره؛ انتهى.
قول هشام بن عبيد اهلل الرازي عالم الري
قال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية يف "الفتوى احلموية الكبى" :روى ابن أىب حاُت أن
هشام بن عبيداهلل الرازي صاحب حممد بن احلسن  -قاضي الري  -حبس رجال يف التجهم،
فتاب ،فجيء به إىل هشام ليطلقه ،فقال :احلمد هلل على التوبة ،فامتحنه هشام ،فقال :أتشهد أن
اهلل على عرشه ،بائن من خلقه؟ فقال :أشهد أن اهلل على عرشه ،وال أدري ما بائن من خلقه،
فقال :ردوه إىل احلبس ،فإنه مل ي تب ،وقد ذكره الذهيب يف كتاب "العلو" بنحوه.

 2اهلكاري :بفتح اهلاء والكاف املشددة وبعد األلف راء ،نسبة إىل اهلكارية ،وهي بلدة وناحية وقرية فوق املوصل يف
جزيرة ابن عمر يسكنها أكراد يقال هلم اهلكارية؛ يراجع" :األنساب" ،و"اللباب" ،و"معجم البلدان".
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قول محمد بن مصعب العابد
روى عبداهلل ابن اإلمام أمحد يف كتاب "السنة" عنه أنه قال :من زعم أنك ال تتكلم ،وال
ترى يف اآلخرة ،فهو كافر بوجهك ،أشهد أنك فوق العرش ،فوق سبع مسوات ،ليس كما يقول
أعداء اهلل الزنادقة.
قول سنيد بن داود المصيصي الحافظ
قال الذهيب يف كتاب "العلو" وابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" :قال أبو
حاُت الرازي :حدثنا أبو عمران الطرسوسي ،قال :قلت لسن يد بن داود :هو  -عز وجل  -على
عرشه بائن من خلقه؟ قال :نعم.
قول عبداهلل بن الزبير الحميدي شيخ البخاري
ذكر الذهيب يف كتاب "العلو" وابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" عنه أنه
قال :نقول﴿ :الرمحن على العرش است وى﴾ [طه ،]5 :ومن زعم غي هذا ،فهو مبطل جهمي.
قول نعيم بن حماد الخزاعي الحافظ
ذكر الذهيب يف كتاب "العلو" ،وابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" عنه أنه
قال يف قوله  -تعاىل ﴿ :-وهو معكم﴾ [احلديد ،]4 :قال :معناه :أنه ال يفى عليه خافية
بعلمه ،أال ترى إىل قوله  -تعاىل ﴿ :-ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم﴾ [اجملادلة]7 :
اآلية ،أراد أنه ال يفى عليه خافية؟
قول بشر بن الوليد وأبي يوسف
قال ابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" :روى ابن أيب حاُت قال :جاء بشر بن
الوليد إىل أيب يوسف ،فقال له :تنهاين عن كالم بشر المريسي ،وعليٌ األحول وفالن،
يتكلمون؟! فقال :وما يقولون؟ قال :يقولون :إن اهلل يف كل مكان ،فبعث أبو يوسف ،وقال :علي
هبم ،فانت هوا إليهم ،وقد قام بشر ،فجيء بعلي األحول ،والشيخ اآلخر ،فنظر أبو يوسف إىل
الشيخ ،وقال :لو أن فيك موضع أدب ،ألوجعتك ،وأمر به إىل احلبس ،وضرب عليا األحول،
وطيف به ،وقد استتاب أبو يوسف بشرا المريسي ملا أنكر أن اهلل فوق عرشه ،وهي قصة مشهورة
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ذكرها عبدالرمحن بن أيب حاُت وغيه ،وأصحاب أيب حنيفة املتقدمون على هذا ،وقد ذكر
الطحاوي يف اعتقاد أيب حنيفة وصاحبيه ما يوافق هذا ،وأّنم من أبرأ الناس من التعطيل والتجهم؛
انتهى باختصار.
قول بشر الحافي الزاهد
قال الذهيب يف كتاب "العلو" :له عقيدة رواها ابن بطة يف كتاب "اإلبانة" وغيه ،فمما
فيها :واإلميان بأن اهلل على عرشه استوى كما شاء ،وأنه عامل بكل مكان.
قول أحمد بن نصر الخزاعي
قال الذهيب يف كتاب "العلو" :قال إبراهيم احلريب فيما صح عنه :قال أمحد بن نصر ،وسئل
عن علم اهلل ،فقال :علم اهلل معنا ،وهو على عرشه.
قول قتيبة بن سعيد
قد ذكرت عنه فيما تقدم أنه قال :نعرف ربنا يف السماء السابعة على عرشه ،وقد نقل
إمجاع أهل السنة واجلماعة على ذلك ،فلياجع.
قول علي بن المديني
قد ذكرت عنه فيما تقدم أنه نقل اإلمجاع على أن اهلل  -عز وجل  -فوق السموات على
عرشه استوى ،فسئل عن قوله  -تعاىل ﴿ :-ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم﴾ [اجملادلة:
 ،]7فقال :اقرأ ما قبله﴿ :أمل ت ر أن الله ي علم﴾ [اجملادلة.]7 :
قول خالد بن سليمان أبي معاذ البلخي
قال ابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" :روى ابن أيب حاُت عنه بإسناده أنه
قال :إن اهلل يف السماء على العرش كما وصف نفسه.
قول اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل
قد تقدم يف أول حكاية اإلمجاع على خالف ما زعمه املردود عليه  -ما جاء يف العقيدة
اليت رواها أبو العباس اإلصطخري 3عن اإلمام أمحد يف إثبات علو اهلل  -تعاىل  -على العرش فوق
 3اإلصطخري :بكسر األلف وسكون الصاد وفتح الطاء وسكون اخلاء ،نسبة إىل إصطخر وهي من كور فارس ،بينها
وبني شياز اثنا عشر فرسخا ،يراجع "األنساب" للسمعاين ،و"معجم البلدان" لياقوت احلموي.
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السماء السابعة ،وأنه بائن من خلقه ،وأنه مع اخللق بعلمه ال يلو من علمه مكان ،فلياجع
كالمه ،فإنه مهم جدا ،وتقدم أيضا عن عبداهلل بن املبارك أنه قيل له :مباذا نعرف ربنا؟ قال :بأنه
فوق مسواته على عرشه بائن من خلقه ،وال نقول كما تقول اجلهمية :إنه ها هنا يف األرض ،قال
شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية :وهكذا قال اإلمام أمحد وغيه ،وقال الذهيب :قيل هذا ألمحد
بن حنبل ،فقال :هكذا هو عندنا ،وروى القاضي أبو احلسن يف "طبقات احلنابلة" عن يوسف بن
موسى القطان ،قال :قيل أليب عبداهلل :واهلل  -تعاىل  -فوق السماء السابعة على عرشه بائن من
خلقه ،وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال :نعم ،على عرشه ،وال يلو شيء من علمه ،وذكر الذهيب
يف كتاب "العلو" عن أيب طالب أمحد بن محيد قال :سألت أمحد بن حنبل عن رجل ،قال :اهلل
معنا وتال﴿ :ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم﴾ [اجملادلة ،]7 :فقال :قد ُتهم هذا،
يأخذون بآخر اآلية ،ويدعون أوهلا ،هال قرأت عليه﴿ :أمل ت ر أن الله ي علم﴾ [اجملادلة ،]7 :فعلمه
معهم ،وقال يف سورة ق﴿ :ون علم ما ت وسوس به ن فسه وحنن أق رب إليه من حبل الوريد﴾ [ق:
 ،]16فعلمه معهم.
قلت :ما زعمه القائل بأن معية اهلل خللقه معية ذاتية مطابق لقول الرجل الذي قال فيه
اإلمام أمحد :إنه قد ُتهم.
وقال املروذي :قلت أليب عبداهلل :إن رجال قال :أقول كما قال اهلل﴿ :ما يكون من جنوى
ثالثة إال هو رابعهم﴾ [اجملادلة ]7 :أقول هذا وال أجاوزه إىل غيه ،فقال أبو عبداهلل :هذا كالم
اجلهمية ،بل علمه معهم ،فأول اآلية يدل على أنه علمه ،رواه ابن بطة يف كتاب "اإلبانة" عن
عمر بن حممد بن رجاء عن حممد بن داود عن املروذي.
قلت :ليتأمل املبتلى مبخالفة أهل السنة واجلماعة كالم اإلمام أمحد حق التأمل؛ حىت يعرف
من كان يقول باملعية الذاتية من أهل البدع والضالل ،وأّنم شر أهل البدع.
وقال حنبل بن إسحاق يف كتاب "السنة" :قلت أليب عبداهلل أمحد بن حنبل :ما معىن قوله
 تعاىل ﴿ :-وهو معكم أين ما كنتم﴾ [احلديد ،]4 :و﴿ما يكون من جنوى ثالثة إال هورابعهم﴾ [اجملادلة ]7 :إىل قوله﴿ :إال هو معهم أين ما كانوا﴾ [اجملادلة]7 :؟ قال :علمه ،عامل
حد وال
الغيب والشهادة ،حميط بكل شيء ،شاهد عالم الغيوب ،ي علم الغيب ربنا على العرش بال ٍّ
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صفة ،4وسع كرسيه السموات واألرض؛ انتهى ،وقد نقله شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية يف
"شرح حديث النزول".
وقال الشريف أبو علي حممد بن أمحد بن أيب موسى يف عقيدة له ذكرها القاضي أبو
احلسني يف "طبقات احلنابلة" :سئل اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل عن قوله  -عز وجل ﴿ :-ما
يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم وال أدّن من ذلك وال أكث ر إال
هو معهم أين ما كانوا﴾ [اجملادلة ،]7 :فقال :علمه.
وذكر اإلمام أمحد يف كتاب "الرد على اجلهمية" أّنم قالوا :إن اهلل ّتت األرض السابعة،
كما هو على العرش ،فهو على العرش ،ويف السموات ،ويف األرض ،وال يلو منه مكان ،وال
يكون يف مكان دون مكان ،وت لوا آية من القرآن﴿ :وهو الله يف السموات ويف األرض﴾ [األنعام:
 ،]3فقلنا :قد عرف املسلمون أماكن كثية ليس فيها من عظمة الرب شيء :أجسامكم
وأجوافكم وأجواف اخلنازير والوحوش ،واألماكن القذرة ليس فيها من عظمة الرب شيء ،وقد
أخبنا أنه يف السماء ،مث ذكر أمحد األدلة من القرآن على أن اهلل  -تعاىل  -يف السماء ،وقال بعد
ذلك :وإّنا معىن قول اهلل  -جل ثناؤه ﴿ :-وهو الله يف السموات ويف األرض﴾ [األنعام،]3 :
يقول :هو إله من يف السموات ،وإله من يف األرض ،وهو على العرش ،وقد أحاط علمه مبا دون
العرش ،وال يلو من علم اهلل مكان ،وال يكون علم اهلل يف مكان دون مكان ،فذلك قوله:
﴿لت علموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما﴾ [الطالق.]12 :
وقال اإلمام أمحد أيضا" :بيان ما تأولت اجلهمية من قول اهلل﴿ :ما يكون من جنوى ثالثة
إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم﴾ [اجملادلة ،]7 :قالوا :إن اهلل معنا وفينا ،فقلنا :اهلل -
جل ثناؤه  -يقول﴿ :أمل ت ر أن الله ي علم ما يف السماوات وما يف األرض﴾ [اجملادلة ،]7 :مث
قال﴿ :ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم﴾ [اجملادلة]7 :؛ يعين :اهلل بعلمه﴿ ،وال مخسة إال
هو سادسهم﴾ [اجملادلة ،]7 :يعين اهلل بعلمه﴿ ،وال أدّن من ذلك وال أكث ر إال هو معهم﴾
[اجملادلة]7 :؛ يعين :بعلمه فيهم﴿ ،أين ما كانوا مث ي نبئ هم مبا عملوا ي وم القيامة إن الله بكل شيء
عليم﴾ [اجملادلة ،]7 :يفتح اخلب بعلمه ،ويتم اخلب بعلمه".
 4قوله :بال حد وال صفة ،معناه أنه ال حيد استواء الرب على العرش ،وال توصف كيفيته ،كما قال ربيعة بن أيب
عبدالرمحن ،ومالك بن أنس" :االستواء معلوم ،والكيف غي معقول".
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وقال اإلمام أمحد أيضا" :بيان ما ذكر اهلل يف القرآن﴿ :وهو معكم﴾ [احلديد ،]4 :وهذا
على وجوه :قال اهلل  -جل ثناؤه  -ملوسى﴿ :إنين معكما﴾ [طه ،]46 :يقول :يف الدفع عنكما،
وقال﴿ :ثاين اث ن ني إذ مها يف الغار إذ ي قول لصاحبه ال ّتزن إن الله معنا﴾ [التوبة ،]40 :يقول:
يف الدفع عنا ،وقال﴿ :كم من فئة قليلة غلبت فئة كثية بإذن الله والله مع الصابرين﴾ [البقرة:
 ،]249يقول يف النصر هلم على عدوهم ،وقال﴿ :فال هتنوا وتدعوا إىل السلم وأن تم األعلون والله
معكم﴾ [حممد ]35 :يف النصر لكم على عدوكم ،وقال﴿ :وال يستخفون من الله وهو معهم﴾
[النساء ،]108 :يقول :بعلمه فيهم ،وقال﴿ :ف لما ت راءى اجلمعان قال أصحاب موسى إنا
لمدركون * قال كال إن معي ريب سي هدين﴾ [الشعراء ،]62 - 61 :يقول :يف العون على
فرعون ،مث ذكر اإلمام أمحد بعد هذا التفصيل أن احلجة ظهرت على اجلهمي مبا ادعى على اهلل
أنه مع خلقه"؛ انتهى.
قول إسحاق بن راهويه
قد ذكرت عنه فيما أنه ن قل اإلمجاع على أن اهلل فوق العرش استوى ،ويعلم كل شيء يف
أسفل األرض السابعة.
قول المزني صاحب الشافعي
ذكر الذهيب يف كتاب "العلو" وابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" عنه أنه
قال :احلمد هلل الواحد الصمد ،ليس له صاحبة وال ولد ،عال على عرشه ،دان بعلمه من خلقه،
وقال أيضا :عال على عرشه ،بائن عن خلقه ،وروى الذهيب بإسناد إىل حممد بن إمساعيل الرتمذي
قال :مسعت املزين يقول :ال يصح ألحد توحيد ،حىت يعلم أن اهلل على العرش بصفاته ،قلت :مثل
أي شيء؟ قال :مسيع بصي عليم قدير.
قول محمد بن يحيى الذهلي
ذكر الذهيب يف كتاب "العلو" عن احلاكم أنه قال :قرأت خبط أيب عمرو املستملي :سئل
حممد بن حيىي عن حديث عبداهلل بن معاوية ،عن النيب (( :ليعلم العبد أن اهلل معه حيث
كان" ،فقال :يريد أن اهلل علمه حميط بكل مكان ،واهلل على العرش.
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قول اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري
قال يف كتاب "التوحيد" من صحيحه "باب قول اهلل  -عز وجل ﴿ :-وكان عرشه على
الماء﴾ [هود﴿ ،]7 :وهو رب العرش العظيم﴾ [التوبة" ،]129 :قال أبو العالية :استوى إىل
السماء :ارتفع ،فسواهن :خلقهن ،وقال جماهد :استوى :عال على العرش ،مث ساق حديث زينب
بنت جحش  -رضي اهلل عنها  -أّنا كانت تفخر على أزواج النيب  تقول :زوجكن أهاليكن
وزوجين اهلل  -تعاىل  -من فوق سبع مسوات ،وقال أيضا "باب قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-ت عرج
المالئكة والروح إليه﴾ [املعارج ،]4 :وقوله  -جل ذكره ﴿ :-إليه يصعد الكلم الطيب﴾ [فاطر:
" ،]10وقد ذكر يف هذا الباب عدة أحاديث يف إثبات صفة الفوقية هلل  -تعاىل  -وعلوه على
خلقه.
قول أبي زرعة الرازي
قد ذكرت فيما تقدم ما رواه عبدالرمحن بن أيب حاُت ،عن أبيه وأيب زرعة أّنما قاال :أدركنا
العلماء يف مجيع األمصار :حجازا وعراقا ومصرا وشاما ،فكان من مذهبهم أن اهلل  -تبارك وتعاىل
 على عرشه بائن من خلقه ،كما وصف نفسه يف كتابه ،وعلى لسان رسوله بال كيف ،أحاطبكل شيء علما ،ليس كمثله شيء وهو السميع البصي.
وذكر الذهيب يف كتاب "العلو" ما رواه أبو إمساعيل األنصاري بإسناده إىل حممد بن إبراهيم
األصبهاين ،مسعت أبا زرعة الرازي ،وسئل عن تفسي﴿ :الرمحن على العرش است وى﴾ [طه،]5 :
فغضب ،وقال :تفسيه كما تقرأ ،هو على عرشه ،وعلمه يف كل مكان ،من قال غي هذا ،فعليه
لعنة اهلل ،وقد ذكره شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية يف "الفتوى احلموية الكبى" ،وابن القيم يف
كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية".
قول أبي حاتم الرازي
ذكر الذهيب يف كتاب "العلو" عن احلافظ أيب القاسم الطبي قال :وجدت يف كتاب أيب
حاُت حممد بن إدريس املنذر احلنظلي مما مسع منه يقول :مذهبنا واختيارنا اتباع رسول اهلل 
وأصحابه والتابعني من بعدهم ،والتمسك مبذاهب أهل األثر مثل الشافعي وأمحد وإسحاق وأيب
عبيد  -رمحهم اهلل تعاىل  -ولزوم الكتاب والسنة ،ونعتقد أن اهلل  -عز وجل  -على عرشه بائن
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من خلقه ،ليس كمثله شيء وهو السميع البصي ،وقد ذكر ابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش
اإلسالمية" قوله ،ونعتقد إىل آخره.
قول يحيى بن معاذ الرازي الواعظ
روى أبو إمساعيل األنصاري بإسناده إىل حيىي بن معاذ أن قال :إن اهلل على العرش بائن من
خلقه ،وقد أحاط بكل شيء علما ،وأحصى كل شيء عددا ،ال يشك يف هذه املقالة إال جهمي
رديء ضليل ،وهالك مرتاب ،ميزج اهلل خبلقه ،ويلط منه الذات باألقذار واألنتان؛ انتهى ،وقد
نقله شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية يف "الفتوى احلموية الكبى" ،والذهيب يف كتاب "العلو"،
وابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية".
قول اإلمام محمد بن أسلم الطوسي
ذكر الذهيب يف كتاب "العلو" عن احلاكم أنه قال يف ترمجته :حدثنا حيىي العنبي ،حدثنا
أمحد بن سلمة ،وحدثنا حممد بن أسلم قال :قال يل عبداهلل بن الطاهر :ب لغين أنك ال ترفع رأسك
إىل السماء ،فقلت :ومل وهل أرجو اخلي إال ممن هو يف السماء.
قول عبدالوهاب الوراق
قال الذهيب يف كتاب "العلو" :حدث عبدالوهاب بن عبداحلكيم الوراق بقول ابن عباس -
رضي اهلل عنهما  :-ما بني السماء السابعة إىل كرسيه سبعة آالف نور وهو فوق ذلك ،مث قال
عبدالوهاب :من زعم أن اهلل ها هنا فهو جهمي خبيث ،إن اهلل  -عز وجل  -فوق العرش،
وعلمه حميط بالدنيا واآلخرة ،وقد نقل ابن القيم كالم عبدالوهاب يف كتابه "اجتماع اجليوش
اإلسالمية" وقال :صح ذلك عنه ،حكاه عنه حممد بن عثمان يف رسالته يف الفوقية وقال :ثقة
حافظ روى عنه أبو داود والرتمذي والنسائي؛ انتهى ،وحممد بن عثمان الذي ذكره ابن القيم هو
احلافظ الذهيب.
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قول حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب أحمد وإسحاق
قد ذكرت فيما تقدم أنه حكى إمجاع أهل السنة ،من سائر أهل األمصار أن املاء فوق
السماء السابعة ،والعرش على املاء ،واهلل على العرش.
قول عثمان بن سعيد الدارمي حافظ أهل المشرق
قال يف كتابه "النقض على بشر املريسي" :قد اتفقت الكلمة من املسلمني أن اهلل فوق
عرشه ،فوق مسواته ،ال ينزل قبل يوم القيامة إىل األرض ،ومل يشكوا أنه ينزل يوم القيامة؛ ليفصل
بني العباد وحياسبهم ويثيبهم ،وتشقق السموات يومئذ لنزوله ،وتنزل املالئكة تنزيال ،وحيمل عرش
ربك فوقهم يومئذ مثانية ،كما قال اهلل – سبحانه  -ورسوله  فلما مل يشك املسلمون أن اهلل ال
ينزل إىل األرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا ،علموا يقينا أن ما يأيت الناس من
العقوبات ،إّنا هو أمره وعذابه ،فقوله﴿ :فأتى الله ب ن يان هم من القواعد﴾ [النحل ]26 :إّنا هو
أمره وعذابه.
وقال أيضا يف كتاب "النقض" :علمه هبم حميط ،وبصره فيهم نافذ ،وهو بكماله فوق
العرش ،ومع بعد املسافة بينه وبني األرض يعلم ما يف األرض.
وقال أيضا يف كتاب "النقض" :وقد اتفقت الكلمة من املسلمني أن اهلل  -سبحانه  -يف
السماء ،وعرفوه بذلك إال املريسي وأصحابه ،وقال يف قول النيب  لألمة(( :أين اهلل؟)) :تكذيب
ملن يقول هو يف كل مكان ،إىل أن قال :واهلل فوق مسواته ،بائن من خلقه ،فمن مل يعرفه بذلك ،مل
يعرف إهله الذي يعبده ،انتهى املقصود من كالمه ،وقد نقله ابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش
اإلسالمية" ،وأثىن على كتاب الدارمي يف الرد على اجلهمية ،وعلى كتابه يف "النقض على بشر
املريسي" ،وقال :إّنما من أجل الكتب املصنفة يف السنة وأنفعها ،قال :وينبغي لكل طالب سنة،
مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون واألئمة – أن يقرأ كتابيه ،قال :وكان شيخ
اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل  -يوصي هبذين الكتابني أشد الوصية ،ويعظمهما جدا،
وفيهما من تقرير التوحيد واألمساء والصفات بالعقل والنقل ما ليس يف غيمها؛ انتهى كالم ابن
القيم  -رمحه اهلل تعاىل.
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قول عبداهلل بن مسلم بن قتيبة
قال يف كتابه "تأويل خمتلف احلديث" :حنن نقول يف قوله﴿ :ما يكون من جنوى ثالثة إال
هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم وال أدّن من ذلك وال أكث ر إال هو معهم أين ما كانوا﴾
[اجملادلة :]7 :أنه معهم بالعلم مبا هم عليه ،كما تقول للرجل وجهته إىل بلد شاسع ،ووكلته بأمر
من أمورك :احذر التقصي واإلغفال لشيء مما تقدمت فيه إليك ،فإين معك ،تريد أنه ال يفى
علي تقصيك أو جدك لإلشراف عليك ،والبحث عن أمورك.
وإذا جاز هذا يف املخلوق الذي ال يعلم الغيب ،فهو يف اخلالق الذي يعلم الغيب أجوز،
وكيف يسوغ ألحد أن يقول :إنه بكل مكان على احللول مع قوله﴿ :الرمحن على العرش است وى﴾
[طه ،]5 :ومع قوله  -تعاىل ﴿ :-إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ي رف عه﴾ [فاطر:
 ،]10وكيف يصعد إليه شيء هو معه ،أو يرفع إليه عمل ،وهو عنده؛ قال :ولو أن هؤالء رجعوا
إىل فطرهم ،وما ركبت عليه خلقتهم من معرفة اخلالق – سبحانه  -لعلموا أن اهلل  -تعاىل  -هو
العلي ،وهو األعلى ،وهو باملكان الرفيع ،وأن القلوب عند الذكر تسمو حنوه ،واأليدي ترفع
بالدعاء إليه.
قال :واألمم كلها عربيها وعجميها تقول :إن اهلل  -تعاىل  -يف السماء ما تركت على
فطرهتا ،ومل تنقل عن ذلك بالتعليم ،قال :وأما قوله﴿ :وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله﴾
[الزخرف ،]84 :فليس يف ذلك ما يدل على احللول هبما ،وإّنا أراد أنه إله السماء ،وإله من
فيها ،وإله األرض وإله من فيها ،وكذلك قوله  -جل وعز ﴿ :-إن الله مع الذين ات قوا والذين هم
حمسنون﴾ [النحل ،]128 :ال يريد أنه معهم باحللول ،ولكن بالنصرة والتوفيق واحلياطة؛ انتهى
املقصود من كالمه ملخصا.
قول أبي عيسى الترمذي
ذكر يف تفسي سورة احلديد من جامعه حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -مرفوعا يف بعد
ما بني السماء واألرض ،وما بني كل مساءين ،وأن العرش فوق السموات ،وبينه وبني السماء بعد
ما بني كل مساءين ،مث ذكر بعد ما بني األرضني السبع ،مث قال(( :والذي نفس حممد بيده ،لو
أنكم دليتم ببل إىل األرض السفلى ،هلبط على اهلل)) ،مث قرأ﴿ :هو األول واآلخر والظاهر
والباطن وهو بكل شيء عليم﴾ [احلديد ،]3 :قال الرتمذي :حديث غريب ،وقال الذهيب :هو
خب منكر؛ انتهى.
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قلت :وهو من رواية احلسن عن أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -وقد قال الرتمذي بعد إيراده:
يروى عن أيوب ويونس بن عبيد ،وعلي بن زيد ،قالوا :مل يسمع احلسن من أيب هريرة ،قال :وفسر
بعض أهل العلم هذا احلديث ،فقالوا :إّنا هبط على علم اهلل وقدرته وسلطانه ،وعلم اهلل وقدرته
وسلطانه يف كل مكان ،وهو على العرش كما وصف يف كتابه؛ انتهى.
قول محمد بن عثمان بن أبي شيبة
ذكر الذهيب يف كتاب "العلو" أنه ألف كتابا يف العرش ،فقال :ذكروا أن اجلهمية يقولون:
ليس بني اهلل وبني خلقه حجاب ،وأنكروا العرش ،وأن يكون اهلل فوقه ،وقالوا :إنه يف كل مكان،
ففسرت العلماء﴿ :وهو معكم﴾ [احلديد]4 :؛ يعين :علمه ،مث تواترت األخبار أن اهلل  -تعاىل-
خلق العرش ،فاستوى عليه ،فهو فوق العرش ،بائن من خلقه ،وقال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن
تيمية يف "القاعدة املراكشية" :ذكر أبو عمر الطلمنكي اإلمام يف كتابه الذي مساه "الوصول إىل
معرفة األصول" أن أهل السنة واجلماعة متفقون على أن اهلل استوى بذاته على عرشه ،قال:
وكذلك ذكره حممد بن عثمان بن أيب شيبة حافظ الكوفة يف طبقة البخاري وحنوه ،ذكر ذلك عن
أهل السنة واجلماعة.
قول زكريا الساجي
ذكر الذهيب يف كتاب "العلو" ،وابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" عن أيب
عبداهلل بن بطة العكبي ،قال :حدثنا أبو احلسن أمحد بن زكريا بن حيىي الساجي ،قال :قال أيب:
القول يف السنة اليت رأيت عليها أصحابنا أهل احلديث الذين لقيناهم أن اهلل  -تعاىل  -على
عرشه يف مسائه يقرب من خلقه كيف شاء.
قول محمد بن جرير الطبري
قال يف تفسي قول اهلل  -تعاىل  -يف سورة احلديد﴿ :وهو معكم أين ما كنتم﴾ [احلديد:
 ،]4يقول" :وهو مشاهد لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم ،ويعلم أعمالكم ومتقلبكم
ومثواكم ،وهو على عرشه فوق مسواته السبع" ،وقال يف تفسي قوله  -تعاىل  -يف سورة اجملادلة:
﴿ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم﴾ [اجملادلة" :]7 :يسمع سرهم وجنواهم ال يفى عليه
شيء من أسرارهم﴿ ،وال مخسة إال هو سادسهم وال أدّن من ذلك وال أكث ر إال هو معهم أين ما
كانوا﴾ [اجملادلة ،]7 :يقول :يف أي موضع ومكان كانوا ،وعين بقوله﴿ :هو رابعهم﴾ [اجملادلة:
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]7؛ مبعىن :أنه مشاهدهم بعلمه وهو على عرشه" ،مث روى بإسناده إىل الضحاك يف قوله﴿ :ما
يكون من جنوى ثالثة﴾ [اجملادلة ]7 :إىل قوله﴿ :هو معهم﴾ [اجملادلة ،]7 :قال" :هو فوق
العرش ،وعلمه معهم أينما كانوا" ،وقال يف تفسي قوله  -تعاىل ﴿ :-وهو الذي يف السماء إله
ويف األرض إله﴾ [الزخرف" :]84 :يقول تعاىل ذكره :واهلل الذي له األلوهية يف السماء معبود،
ويف األرض معبود ،كما يف السماء معبود ،ال شيء سواه تصلح عبادته ،وبنحو الذي قلنا يف ذلك
قال أهل التأويل" ،مث روى بإسناده عن قتادة يف قوله﴿ :وهو الذي يف السماء إله ويف األرض
إله﴾ [الزخرف ،]84 :قال" :يعبد يف السماء ويعبد يف األرض".

قول حماد البوشنجي الحافظ
روى شيخ اإلسالم اهلروي بإسناده إىل محاد بن هناد البوشنجي ،قال :هذا ما رأينا عليه
أهل األمصار ،وما دلت عليه مذاهبهم فيه ،وإيضاح منهاج العلماء وصفة السنة وأهلها :أن اهلل
فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه ،وعلمه وسلطانه وقدرته بكل مكان؛ انتهى،
ونقله الذهيب يف كتاب "العلو" ،وابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية".
قول إمام األئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة
قال احلاكم أبو عبداهلل النيسابوري يف كتابه "معرفة علوم احلديث" :مسعت حممد بن صاحل
بن هانئ يقول :مسعت أبا بكر حممد بن إسحاق بن خزمية يقول :من مل يقر بأن اهلل  -تعاىل -
على عرشه قد استوى فوق سبع مسواته ،فهو كافر بربه ،يستتاب ،فإن تاب وإال ضربت عنقه،
وألقي على بعض املزابل؛ حيث ال يتأذى املسلمون واملعاهدون بننت ريح جيفته ،وكان ماله فيئا ال
يرثه أحد من املسلمني؛ إذ املسلم ال يرث الكافر ،كما قال  وذكر ابن القيم يف كتاب "اجتماع
اجليوش اإلسالمية" ما رواه الشيخ األنصاري بإسناده إىل خزمية أنه قال :حنن نؤمن خبب اهلل -
سبحانه  -أن خالقنا مستو على عرشه ،وقال يف كتاب "التوحيد"" :باب ذكر استواء خالقنا
العلي األعلى الفعال ملا يشاء على عرشه ،وكان فوقه فوق كل شيء عاليا" ،مث ساق األدلة على
ذلك من القرآن والسنة ،مث قال" :باب الدليل على أن اإلقرار بأن اهلل فوق السماء من اإلميان"،
وذكر فيه حديث اجلارية.
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قول اإلمام الطحاوي
قال يف عقيدته املشهورة" :ذكر بيان السنة واجلماعة على مذهب فقهاء امللة أيب حنيفة وأيب
يوسف وحممد بن احلسن" ،نقول يف توحيد اهلل معتقدين أن اهلل واحد ال شريك له ،وال شيء مثله
 إىل أن قال  :-والعرش والكرسي حق ،وهو مستغن عن العرش ،وما دونه حميط بكل شيءوفوقه؛ انتهى املقصود من كالمه.
قول الحسن بن علي بن خلف الب ربهاري

5

ذكر القاضي أبو احلسني يف "طبقات احلنابلة" أن الب رب هاري قال يف "شرح كتاب السنة":
وال يتكلم يف الرب إال مبا وصف به نفسه  -عز وجل  -يف القرآن ،وما ب ني رسول اهلل 
ألصحابه ،وهو  -جل ثناؤه  -واحد﴿ :ليس كمثله شيء وهو السميع البصي﴾ [الشورى:
 ،]11وهو على عرشه استوى ،علمه بكل مكان ال يلو من علمه مكان؛ انتهى املقصود من
كالمه.
قول أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني
ذكر الذهيب يف كتاب "العلو" عنه أنه قال يف "كتاب السنة" له" :باب ما جاء يف استواء
اهلل  -تعاىل  -على عرشه بائن من خلقه" ،مث ساق بعض األحاديث الواردة يف ذلك.
قول أبي الحسن األشعري
قال يف كتابه "مقاالت اإلسالميني ،واختالف املصلني" :مجلة ما عليه أهل احلديث والسنة
اإلقرار باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ،وما جاء من عند اهلل ،وما رواه الثقات عن رسول اهلل  ال
يردون من ذلك شيئا إىل أن قال :وأن اهلل – سبحانه  -على عرشه كما قال تعاىل﴿ :الرمحن على
العرش است وى﴾ [طه ،]5 :مث قال بعد إيراد أقوال أصحاب احلديث والسنة :وبكل ما ذكرنا من
قوهلم نقول وإليه نذهب.

 5الب رهباري :بفتح الباء املوحدة وسكون الراء املهملة وفتح الباء الثانية أيضا وبالراء املهملة بعد اهلاء واأللف ،قال
السمعاين وابن األثي :هذه النسبة إىل ب رهبار ،وهي األدوية اليت ُتلب من اهلند ،يقال هلا :الب رهبار ،ومن جيلبها يقال له:
الب رهباري.
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وقال يف كتاب "اإلبانة عن أصول الديانة" :إن قال قائل :ما تقولون يف االستواء؟ قيل له:
نقول :إن اهلل  -عز وجل  -مستو على عرشه؛ كما قال﴿ :الرمحن على العرش است وى﴾ [طه:
 ،]5واستدل بآيات من القرآن على علو الرب فوق السموات ،ومنها قول اهلل  -عز وجل :-
﴿أأمنتم من يف السماء أن يسف بكم األرض﴾ [امللك ،]16 :مث قال :فالسموات فوقها
العرش ،فلما كان العرش فوق السموات ،قال﴿ :أأمنتم من يف السماء﴾ [امللك]16 :؛ ألنه
مستو على العرش الذي فوق السموات ،وكل ما عال فهو مساء ،فالعرش أعلى السموات ،وليس
إذا قال﴿ :أأمنتم من يف السماء﴾ [امللك]16 :؛ يعين :مجيع السموات ،وإّنا أراد العرش الذي
هو أعلى السموات إىل أن قال :ورأينا املسلمني مجيعا يرفعون أيديهم إذا دعوا حنو السماء؛ ألن
اهلل  -عز وجل  -مستو على العرش الذي هو فوق السموات ،فلوال أن اهلل  -عز وجل  -على
العرش ،مل يرفعوا أيديهم حنو العرش؛ انتهى.
قول أبي بكر محمد بن الحسين اآلجري
قد ذكرت كالمه يف ذلك مع أقوال الذين نقلوا اإلمجاع على أن اهلل  -تعاىل  -فوق العرش،
وعلمه حميط بكل شيء من خلقه ،وقد ذكر أن هذا قول املسلمني.
وقال يف كتاب "الشريعة" :قال  -جل ذكره ﴿ :-سبح اسم ربك األعلى﴾ [األعلى،]1 :
وقد كان النيب  إذا استفتح دعاءه يقول(( :سبحان ريب األعلى الوهاب)) ،وكان مجاعة من
الصحابة إذا قرؤوا ﴿سبح اسم ربك األعلى﴾ [األعلى ،]1 :قالوا :سبحان ربنا األعلى ،منهم
علي بن أيب طالب ،وابن عباس ،وابن مسعود ،وابن عمر  -رضي اهلل عنهم  -وقد علم النيب 
أمته أن يقولوا يف السجود(( :سبحان ريب األعلى ثالثا)) ،وهذا كله يقوي ما قلنا :إن اهلل  -عز
وجل  -العلي األعلى ،عرشه فوق السموات العلى ،وعلمه حميط بكل شيء خالف ما قالته
احللولية ،نعوذ باهلل من سوء مذهبهم.
وقال أيضا :ومما حيتج به احللولية مما ي لبسون به على من ال علم معه قول اهلل  -عز وجل -
﴿ :هو األول واآلخر والظاهر والباطن﴾ [احلديد ،]3 :وقد فسر أهل العلم هذه اآلية :هو األول
قبل كل شيء من حياة وموت ،واآلخر بعد كل شيء بعد اخللق ،وهو الظاهر فوق كل شيء؛
يعين :ما يف السموات ،وهو الباطن دون كل شيء يعلم ما ّتت األرضني ،دل على هذا آخر
اآلية﴿ :وهو بكل شيء عليم﴾ [احلديد ،]3 :كذا فسره مقاتل بن حيان ،ومقاتل بن سليمان،
وبينت ذلك السنة ،مث ساق حديث عائشة  -رضي اهلل عنها  -قالت :كان رسول اهلل  يقول:
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((اللهم أنت األول ،فليس قبلك شيء ،وأنت اآلخر ،فليس بعدك شيء ،وأنت الظاهر ،فليس
فوقك شيء ،وأنت الباطن ،فليس دونك شيء)).
قال :ومما يلبسون به على من ال علم معه قوله  -تعاىل ﴿ :-وهو الله يف السموات ويف
األرض﴾ [األنعام ،]3 :وبقوله  -عز وجل ﴿ :-وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله﴾
[الزخرف ،]84 :وهذا كله إّنا يطلبون به الفتنة ،كما قال اهلل  -عز وجل ﴿ :-ف يتبعون ما تشابه
منه ابتغاء الفت نة وابتغاء تأويله﴾ [آل عمران ،]7 :وعند أهل العلم من أهل احلق﴿ :وهو الله يف
السموات ويف األرض ي علم سركم وجهركم وي علم ما تكسبون﴾ [األنعام ،]3 :هو كما قال أهل
احلق :يعلم سركم ،مما جاءت به السنن أن اهلل  -عز وجل  -على عرشه ،وعلمه حميط جبميع
خلقه ،يعلم ما تسرون وما تعلنون ،يعلم اجلهر من القول ،ويعلم ما تكتمون ،وقوله  -عز وجل -
﴿ :وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله﴾ [الزخرف ،]84 :فمعناه أنه  -جل ذكره  -إله
من يف السموات وإله من يف األرض ،هو اإلله يعبد يف السموات ،وهو اإلله يعبد يف األرض،
هكذا فسره العلماء ،مث روى بإسناده عن قتادة يف قول اهلل  -عز وجل ﴿ :-وهو الذي يف
السماء إله ويف األرض إله﴾ [الزخرف ،]84 :قال :هو إله يعبد يف السماء ،وإله يعبد يف األرض؛
انتهى.
قول الحافظ أبي الشيخ عبداهلل بن محمد بن حيان
ذكر الذهيب يف كتاب "العلو" ،وابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" عنه أنه
قال يف كتاب "العظمة" :ذكر عرش الرب  -تبارك وتعاىل  -وكرسيه وعظمة خلقهما ،وعلو الرب
 جل جالله  -فوق عرشه ،مث ساق مجلة من األحاديث يف ذلك.قول أبي الحسن بن مهدي تلميذ األشعري
ذكر الذهيب يف كتاب "العلو" أنه قال يف كتاب "مشكل اآليات" له :اعلم أن اهلل يف
السماء فوق كل شيء ،مستو على عرشه مبعىن أنه عال عليه ،ومعىن االستواء االعتالء ،كما تقول
العرب :استويت على ظهر الدابة ،واستويت على السطح مبعىن علوته ،يدل على أنه يف السماء
عال على عرشه قوله﴿ :أأمنتم من يف السماء﴾ [امللك ،]16 :وقوله﴿ :يا عيسى إين مت وفيك
ورافعك إيل﴾ [آل عمران ،]55 :وقوله﴿ :إليه يصعد الكلم الطيب﴾ [فاطر ،]10 :وقوله﴿ :مث
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ي عرج إليه﴾ [السجدة ،]5 :مث قال :فإن قيل :ما تقولون يف قوله﴿ :أأمنتم من يف السماء﴾
[امللك ،]16 :قيل :معىن ذلك أنه فوق السماء على العرش ،كما قال﴿ :فسيحوا يف
األرض﴾[التوبة ،]2 :مبعىن على األرض ،وقال﴿ :وألصلب نكم يف جذوع النخل﴾ [طه،]71 :
فكذلك﴿ :أأمنتم من يف السماء﴾ [امللك]16 :؛ انتهى املقصود من كالمه ملخصا.
قول ابن بطة العكبري
قد ذكرت عنه فيما تقدم أنه نقل إمجاع الصحابة والتابعني أن اهلل على عرشه فوق مسواته
بائن من خلقه ،وذكرت أيضا كالمه على معىن قوله  -تعاىل ﴿ :-وهو معكم﴾ [احلديد،]4 :
وقوله﴿ :وهو الله يف السموات ويف األرض﴾ [األنعام ،]3 :وقوله﴿ :ما يكون من جنوى ثالثة إال
هو رابعهم﴾ [اجملادلة ،]7 :وفيه الرد على من قال :إن اهلل معنا وفينا ،فلياجع كالمه.
قول أبي محمد بن أبي زيد القيرواني شيخ المالكية
قد ذكرت عنه فيما تقدم أنه نقل إمجاع األمة على أن اهلل  -تعاىل  -فوق مسواته دون
أرضه ،وأنه يف كل مكان بعلمه ،مث ذكر أن هذا قول أهل السنة وأئمة الناس يف الفقه واحلديث.
وقال يف مقدمة رسالته املشهورة "باب ما تنطق به األلسنة وتعتقده األفئدة من واجب أمور
الديانات" :من ذلك اإلميان بالقلب ،والنطق باللسان بأن اهلل إله واحد ال إله غيه ،وال شبيه له،
وال نظي له ،وال ولد له ،وال والد له ،وال صاحبة له ،وال شريك له ،وأنه فوق عرشه اجمليد بذاته،
وهو بكل مكان بعلمه؛ انتهى املقصود من كالمه ،وقد نقله ابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش
اإلسالمية" ،وأقره.
قال :وكذلك ذكر مثل هذا يف نوادره وغيها من كتبه ،ونقل عنه أيضا أنه قال يف "خمتصر
املدونة" :وأنه  -تعاىل  -فوق عرشه بذاته ،فوق سبع مسواته دون أرضه؛ انتهى ،وقد نقل شيخ
اإلسالم أبو العباس ابن تيمية يف "القاعدة املراكشية" قول ابن أيب زيد :إن اهلل  -تعاىل  -فوق
عرشه اجمليد بذاته ،وهو يف كل مكان بعلمه ،وقال أيضا :صرح ابن أيب زيد يف "املختصر" بأن اهلل
يف مسائه دون أرضه.
قال شيخ اإلسالم أبو العباس :هذا لفظه ،قال :والذي قاله ابن أيب زيد ما زالت تقوله أئمة
أهل السنة من مجيع الطوائف؛ انتهى ،ونقل الذهيب يف كتاب "العلو" قول ابن أيب زيد ،وأنه -
تعاىل  -فوق عرشه اجمليد بذاته ،مث قال :وقد تقدم مثل هذه العبارة عن أيب جعفر بن أيب شيبة،
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وعثمان بن سعيد الدارمي ،وكذلك أطلقها حيىي بن عمار واعظ سجستان يف رسالته ،واحلافظ أبو
نصر الوائلي السجزي يف كتاب "اإلبانة" له ،فإنه قال :وأئمتنا كالثوري ،ومالك ،واحلمادين ،وابن
عيينة ،وابن املبارك ،والفضيل ،وأمحد ،وإسحاق متفقون على أن اهلل فوق العرش بذاته ،وأن علمه
بكل مكان ،وكذا أطلقها ابن عبدالب ،وكذا عبارة شيخ اإلسالم أيب إمساعيل األنصاري ،فإنه قال:
6
ويف أخبار شىت أن اهلل يف السماء السابعة على العرش بنفسه ،وكذا قال أبو احلسن الكرجي
الشافعي يف تلك القصيدة:
ع ق ائ د ه م أ ن اإل ل ه ب ذ ات ه = ع ل ى ع رش ه م ع ع ل م ه ب ال غ وائ ب
وعلى هذه القصيدة مكتوب خبط العالمة تقي الدين ابن الصالح :هذه عقيدة أهل السنة
وأصحاب احلديث ،وكذا أطلق هذه اللفظة أمحد بن ثابت الطرقي 7احلافظ ،والشيخ عبدالقادر
اجليلي ،واملفيت عبدالعزيز القحيطي وطائفة ،واهلل  -تعاىل  -خالق كل شيء بذاته ،ومدبر اخلالئق
بذاته بال معني وال مؤازر ،وإّنا أراد ابن أيب زيد وغيه التفرقة بني كونه  -تعاىل  -معنا ،وبني كونه
 تعاىل  -فوق العرش ،فهو كما قال ،ومعنا بالعلم ،وأنه على العرش ،كما أعلمنا حيث يقول:﴿الرمحن على العرش است وى﴾ [طه ،]5 :وقد تلفظ بالكلمة املذكورة مجاعة من العلماء كما
قدمناه ،وبال ريب أن فضول الكالم تركه من حسن اإلسالم؛ انتهى كالم الذهيب ،وقد ذكرت بعد
تعقيبه على ذكر الذات يف كالم أيب نصر السجزي أن ذكر الذات ليس من فضول الكالم ،وإّنا
هو من اإليضاح والتفريق بني علو اهلل  -تعاىل  -فوق عرشه بذاته ،وبني معيته بالعلم مع اخللق.

 6الكرجي :بفتح الكاف والراء وباجليم نسبة إىل الكرج ،وهي بلدة من بالد اجلبل بني أصبهان ومهذان ،وامسه حممد
بن عبدامللك بن حممد.
 7الطرقي :بفتح الطاء وسكون الراء ،ويف آخرها قاف نسبة إىل قرية كبية من بلد أصبهان ،ذكر ذلك السمعاين يف
األنساب ،وابن األثي وياقوت احلموي.
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قول أبي بكر محمد بن الطيب الباقالني
قد ذكرت عنه فيما تقدم أنه نقل اإلمجاع على خالف من قال :إن اهلل يف كل مكان،
وعلى تطئة قائل ذلك ،وذكرت أيضا قوله يف إثبات استواء اهلل على عرشه ،وما استدل به من
اآليات ،فلياجع كالمه.
قول الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبداهلل بن أحمد األصبهاني
قد ذكرت عنه فيما تقدم أنه نقل اإلمجاع على أن اهلل مستو على عرشه يف مسائه دون
أرضه ،وأنه بائن من خلقه ،واخللق بائنون منه ،ال حيل فيهم وال ميتزج هبم.
قول معمر بن أحمد بن زياد األصبهاني
ذكر شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية يف "الفتوى احلموية الكبى" عنه أنه قال :أحببت
أن أوصي أصحايب بوصية من السنة ،وموعظة من احلكمة ،وأمجع ما كان عليه أهل احلديث
واألثر وأهل املعرفة والتصوف من املتقدمني واملتأخرين ،قال فيها :وأن اهلل استوى على عرشه بال
كيف وال تشبيه وال تأويل ،واالستواء معقول ،والكيف فيه جمهول ،وأنه  -عز وجل  -مستو على
عرشه ،بائن من خلقه ،واخللق منه بائنون بال حلول وال ممازجة وال اختالط وال مالصقة؛ ألنه
الفرد البائن من اخللق ،الواحد الغين عن اخللق؛ انتهى ،وقد نقله الذهيب يف كتاب "العلو" ،وابن
القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية".
قول أبي القاسم عبداهلل بن خلف المقري األندلسي
نقل ابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" عنه أنه ذكر حديث النزول ،مث قال:
يف هذا احلديث دليل على أنه – تعاىل  -يف السماء على العرش فوق سبع مسوات  -مث ذكر
األدلة على ذلك من القرآن ،وذكر قول مالك بن أنس :اهلل  -عز وجل  -يف السماء ،وعلمه يف
كل مكان ،ال يلو من علمه مكان ،إىل أن قال :ومن احلجة أيضا يف أن اهلل  -سبحانه وتعاىل
 على العرش فوق السموات السبع أن املوجودين أمجعني إذا كرهبم أمر ،رفعوا وجوههم إىلالسماء ،يستغيثون اهلل رهبم ،وقوله  لألمة اليت أراد موالها أن يعتقها(( :أين اهلل؟)) ،فأشارت
إىل السماء ،مث قال هلا(( :من أنا؟)) ،قالت :أنت رسول اهلل ،قال(( :اعتقها فإّنا مؤمنة))،
فاكتفى رسول اهلل  منها برفع رأسها إىل السماء ،ودل على ما قدمناه أنه على العرش ،والعرش
فوق السموات السبع؛ انتهى.
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قول أبي عبداهلل محمد بن أبي نعيس المالكي المشهور بابن أبي زمنين
نقل ابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" عنه أنه قال يف كتابه الذي صنفه يف
أصول السنة "باب اإلميان بالعرش" ،ومن قول أهل السنة :إن اهلل  -عز وجل  -خلق العرش
واختصه بالعلو واالرتفاع فوق مجيع ما خلق ،مث استوى عليه كيف شاء ،كما أخب عن نفسه يف
قوله  -عز وجل ﴿ :-الرمحن على العرش است وى﴾ [طه ]5 :إىل أن قال :ومن قول أهل السنة:
أن اهلل بائن من خلقه ،متحجب عنهم باحلجب  -تعاىل اهلل عما يقول الظاملون علوا كثيا -
وذكر حديث النزول ،مث قال :وهذا احلديث يبني أن اهلل  -تعاىل  -على عرشه يف السماء دون
األرض؛ انتهى ،وقد ذكرت بعض كالمه مع أقوال الذين نقلوا إمجاع أهل السنة على أن اهلل -
تعاىل  -مستو على عرشه ،بائن من خلقه ،وقد نقل شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية يف
الفتاوى مجلة من أول كالمه ،وذكر عنه أنه قال :فسبحان من ب عد فال يرى ،وقرب بعلمه وقدرته.
قول القاضي عبدالوهاب المالكي
نقل ابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" عنه أنه صرح بأن اهلل – سبحانه -
استوى على عرشه بذاته ،نقله شيخ اإلسالم عنه يف غي موضع من كتبه ،ونقله عنه القرطيب يف
شرح األمساء احلسىن.
قول اإلمام أبي أحمد بن الحسين الشافعي المعروف بابن الحداد
ذكر ابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" عنه أنه قال يف عقيدته :وأنه -
سبحانه  -مستو على عرشه ،وفوق مجيع خلقه ،كما أخب يف كتابه ،وعلى ألسنة رسله  -صلى
اهلل عليهم وسلم  -من غي تشبيه وال تعطيل ،وال ّتريف وال تأويل.

قول الحافظ أبي القاسم الاللكائي
قد ذكرت كالمه يف أول الفصل ،وإّنا قدمته من أجل ما ذكر فيه عن عمر وابن مسعود
وابن عباس وأم سلمة  -رضي اهلل عنهم  -ومن التابعني :ربيعة وسليمان التيمي ومقاتل بن
حيان ،ومن األئمة مالك والثوري وأمحد ،فكل هؤالء يقولون :إن اهلل على عرشه وعلمه بكل
مكان ،ويف هذا أبلغ رد على من زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية.
www.alukah.net

تابع الجديد والحصري على شبكة األلوكة
www.alukah.net

قول يحيى بن عمار السجستاني الواعظ
ذكر شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية يف "القاعدة املراكشية" ،والذهيب يف كتاب "العلو"
عنه أنه قال يف رسالته :ال نقول كما قالت اجلهمية :إنه تعاىل مداخل لألمكنة ،وممازج بكل
شيء ،وال نعلم أين هو ،بل نقول :هو بذاته على العرش ،وعلمه حميط بكل شيء ،ومسعه وبصره
وقدرته مدركة لكل شيء ،وذلك معىن قوله﴿ :وهو معكم أين ما كنتم﴾ [احلديد ،]4 :وقد ذكر
ابن القيم بعض هذا الكالم يف كتابه "اجتماع اجليوش اإلسالمية".
قول القادر باهلل أمير المؤمنين
قال الذهيب يف كتاب "العلو"  -له معتقد مشهور قرئ ببغداد مبشهد من علمائها وأئمتها،
وأنه قول أهل السنة واجلماعة ،وفيه أشياء حسنة ،من ذلك  :-وأنه خلق العرش ال حلاجة،
واستوى عليه كيف شاء.
قول أبي عمر الطلمنكي
قد ذكرت عنه فيما تقدم أنه نقل اإلمجاع على أن اهلل مستو على عرشه ،وعلمه وقدرته
وتدبيه بكل ما خلقه ،وأن معىن قوله﴿ :وهو معكم أين ما كنتم﴾ [احلديد ،]4 :وحنو ذلك يف
القرآن أن ذلك علمه ،وأن اهلل فوق السموات بذاته ،مستو على عرشه كيف شاء ،وأن االستواء
من اهلل على عرشه على احلقيقة ال على اجملاز ،وقد ذكر شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية يف
"القاعدة املراكشية" عن أيب عمر الطلمنكي أنه ذكر يف كتابه الذي مساه "الوصول إىل معرفة
األصول" عن أهل السنة واجلماعة أّنم متفقون على أن اهلل استوى بذاته على عرشه ،قال شيخ
اإلسالم :وكذلك ذكر حممد بن عثمان بن أيب شيبة حافظ الكوفة يف طبقة البخاري وحنوه ،ذكر
ذلك عن أهل السنة واجلماعة ،وكذلك ذكره حيىي بن عمار السجستاين اإلمام يف رسالته املشهورة
اليت كتبها إىل ملك بالده ،وكذلك ذكر أبو نصر السجزي احلافظ يف كتاب "اإلبانة" له ،وكذلك
ذكر شيخ اإلسالم األنصاري وأبو العباس الطرقي ،والشيخ عبدالقادر اجليلي ،ومن ال حيصي عدده
إال اهلل من أئمة اإلسالم وشيوخه؛ انتهى ،وقد تقدم ذكر آخره بعد كالم السجزي يف أول الفصل.
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قول أبي عثمان الصابوني
قد ذكرت عنه فيما تقدم أنه نقل عن أصحاب احلديث أّنم يعتقدون ويشهدون أن اهلل
فوق سبع مسواته على عرشه كما نطق به كتابه ،وأن علماء األمة وأعيان األئمة من السلف مل
يتلفوا أن اهلل على عرشه وعرشه فوق مسواته.
قول أبي عمرو عثمان بن أبي الحسن بن الحسين السهروردي الفقيه المحدث من
أئمة أصحاب الشافعي

ذكر ابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" عنه أنه قال يف كتابه "يف أصول
الدين" :ومن صفاته  -تبارك وتعاىل  -فوقيته واستواؤه على عرشه بذاته ،كما وصف نفسه يف
كتابه ،وعلى لسان رسوله  بال كيف  -مث ذكر األدلة على ذلك من القرآن إىل أن قال :-
وعلماء األمة وأعيان األئمة من السلف مل يتلفوا يف أن اهلل  -سبحانه  -مستو على عرشه،
وعرشه فوق سبع مسواته ،مث ذكر كالم عبداهلل بن املبارك :نعرف ربنا بأنه فوق سبع مسواته على
عرشه ،بائن من خلقه ،وساق قول ابن خزمية :من مل يقر بأن اهلل  -تعاىل  -فوق عرشه قد
استوى فوق سبع مسواته ،فهو كافر  -مث ذكر حديث اجلارية اليت قال هلا النيب (( :أين اهلل؟))،
فأشارت إىل السماء ،فقال هلا(( :من أنا؟)) ،فأشارت إليه وإىل السماء ،تعين أنك رسول اهلل
الذي يف السماء ،فقال(( :اعتقها فإّنا مؤمنة)) ،فحكم رسول اهلل  بإسالمها وإمياّنا ملا أقرت
بأن رهبا يف السماء ،وعرفت رهبا بصفة العلو والفوقية؛ انتهى.
قول اإلمام أبي بكر محمد بن محمود بن سورة التميمي فقيه نيسابور
ذكر ابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" ما رواه احلافظ عبدالقاهر الرهاوي عنه
أنه قال :ال أصلي خلف من ال يقر بأن اهلل  -تعاىل  -فوق عرشه بائن من خلقه.
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قول أبي نصر السجزي
قد ذكرت كالمه يف أول الفصل ،وما نقله عن الثوري ومالك واحلمادين وسفيان بن عيينة
والفضيل وابن املبارك وأمحد وإسحاق أّنم متفقون على أن اهلل  -سبحانه  -بذاته فوق العرش،
وعلمه بكل مكان ،وإّنا قدمت كالمه يف أول الفصل من أجل ما نقله عن هؤالء األئمة من
االتفاق على أن اهلل  -سبحانه  -بذاته فوق العرش ،وعلمه بكل مكان ،ويف هذا االتفاق رد
على من زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية.
قول إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي
ذكر ابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" عنه أنه قال يف كتاب "احلجة" "باب
يف بيان استواء اهلل على عرشه" ،قال اهلل  -تعاىل ﴿ :-الرمحن على العرش است وى﴾ [طه،]5 :
وذكر آيات ،مث قال :قال أهل السنة :اهلل فوق السموات ال يعلوه خلق من خلقه ،ومن الدليل
على ذلك أن اخللق يشيون إىل السماء بأصابعهم ،ويدعونه ويرفعون إليه رؤوسهم وأبصارهم  -مث
قال" :فصل يف بيان أن العرش فوق السموات ،وأن اهلل  -سبحانه وتعاىل  -فوق العرش" إىل أن
قال :قال علماء السنة :إن اهلل  -عز وجل  -على عرشه بائن من خلقه ،وقالت املعتزلة :هو
بذاته يف كل مكان  -إىل أن قال :وروي عن ابن عباس  -رضي اهلل عنهما  -يف تفسي قوله -
تعاىل ﴿ :-ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم﴾ [اجملادلة ،]7 :قال :هو على عرشه ،وعلمه
يف كل مكان  -إىل أن قال :وزعم هؤالء  -يعين املعتزلة  -أنه ال ُتوز اإلشارة إىل اهلل -
سبحانه -بالرؤوس واألصابع إىل فوق ،فإن ذلك يوجب التحديد ،وقد أمجع املسلمون أن اهلل –
سبحانه  -العلي األعلى ،ونطق بذلك القرآن ،فزعم هؤالء أن ذلك مبعىن علو الغلبة ال علو
الذات ،وعند املسلمني أن هلل  -عز وجل  -علو الغلبة ،والعلو من سائر وجوه العلو؛ ألن العلو
صفة مدح ،فنثبت أن هلل  -تعاىل  -علو الذات ،وعلو الصفات ،وعلو القهر والغلبة ،ويف منعهم
اإلشارة إىل اهلل  -سبحانه وتعاىل  -من جهة الفوق خالف منهم لسائر امللل؛ ألن مجاهي
املسلمني وسائر امللل قد وقع منهم اإلمجاع على اإلشارة إىل اهلل  -سبحانه وتعاىل  -من جهة
الفوق يف الدعاء والسؤال ،واتفاقهم بإمجاعهم على ذلك حجة ،ومل يستجز أحد اإلشارة إليه من
جهة األسفل وال من سائر اجلهات سوى جهة الفوق؛ انتهى املقصود من كالمه.
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قول أبي عمر بن عبدالبر
قد ذكرت عنه فيما تقدم أنه نقل إمجاع الصحابة والتابعني على القول بأن اهلل  -تعاىل -
على العرش وعلمه يف كل مكان ،وما خالفهم يف ذلك أحد حيتج بقوله ،وذكرت له أيضا كالما
حسنا على حديث النزول ،فلياجع كل ما تقدم عنه.
قول أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي
قال يف كتابه املسمى ب "االعتقاد"" :باب القول يف االستواء" ،قال اهلل  -تبارك وتعاىل :-
﴿الرمحن على العرش است وى﴾ [طه ،]5 :مث ذكر آيات يف ذكر استواء الرب على العرش ،وآيات
يف ذكر علو اهلل على خلقه ،وقد ذكر اآليات أيضا والكالم عليها يف كتابه املسمى ب "األمساء
والصفات" ،ونقلت من كالمه ما يتعلق بالرد على من زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية ،فلياجع
ذلك مع الكالم على قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-أأمنتم من يف السماء أن يسف بكم األرض﴾
[امللك ]16 :اآلية.
قول أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي
ذكر الذهيب يف كتاب "العلو" عنه أنه قال يف كتاب "احلجة" له ،وأن اهلل  -تعاىل  -مستو
على عرشه بائن من خلقه كما قال يف كتابه.
قول أبي جعفر الهمداني
قال شارح العقيدة الطحاوية :ذكر حممد بن طاهر املقدسي :أن الشيخ أبا جعفر اهلمداين
حضر جملس األستاذ أيب املعايل اجلويين املعروف بإمام احلرمني ،وهو يتكلم يف نفي صفة العلو
ويقول :كان اهلل وال عرش وهو اآلن على ما كان ،فقال الشيخ أبو جعفر :أخبنا يا أستاذ عن
هذه الضرورة اليت جندها يف قلوبنا ،فإنه ما قال عارف قط :يا اهلل ،إال وجد يف قلبه ضرورة يطلب
العلو ،وال يلتفت مينة وال يسرة ،فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال :فلطم أبو املعايل
على رأسه ونزل ،وأظنه قال :وبكى ،وقال :حيين اهلمداين ،وقد ذكر هذه القصة ابن القيم يف
كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" بنحو ما ذكرها شارح العقيدة الطحاوية.
وذكرها الذهيب يف كتاب "العلو" ،فقال :قال أبو منصور بن الوليد احلافظ يف رسالة له إىل
الزجناين :أنبأنا عبدالقادر احلافظ بران ،أنبأنا احلافظ أبو العالء ،أنبأنا أبو جعفر ابن أيب علي
احلافظ قال :مسعت أبا املعايل اجلويين ،وقد سئل عن قوله﴿ :الرمحن على العرش است وى﴾ [طه:
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 ،]5فقال :كان اهلل وال عرش ،وجعل يتخبط يف الكالم ،فقلت :قد علمنا ما أشرت إليه ،فهل
عندك للضرورات من حيلة؟ فقال :ما تريد هبذا القول؟ وما تعين هبذه اإلشارة؟ فقلت :ما قال
عارف قط :يا رباه ،إال قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد ال يلتفت مينة وال يسرة يقصد
الفوق ،فهل هلذا القصد الضروري عندك من حيلة ،فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت ،وبكيت
وبكى اخللق ،فضرب األستاذ بكمه على السرير وصاح :يا للحية! وخرق ما كان عليه ،واخنلع
وصارت قيامة يف املسجد ،ونزل ومل جيبين إال يا حبييب ،احلية احلية! والدهشة الدهشة! فسمعت
بعد ذلك أصحابه يقولون :مسعناه يقول :حيين اهلمداين.
قال شارح العقيدة الطحاوية يف الكالم على هذه القصة :أراد الشيخ أن هذا أمر فطر اهلل
عليه عباده من أن يتلقوه من املرسلني جيدون يف قلوهبم طلبا ضروريا يتوجه إىل اهلل ،ويطلبه يف
العلو؛ انتهى.
قول شيخ اإلسالم أبي إسماعيل عبداهلل بن محمد األنصاري الهروي
ذكر الذهيب يف كتاب "العلو" عنه أنه قال يف كتاب "الصفات" له" :باب استواء اهلل على
عرشه فوق السماء السابعة بائنا من خلقه من الكتاب والسنة" ،مث ساق آيات وأحاديث  -إىل
أن قال :ويف أخبار شىت أن اهلل يف السماء السابعة على العرش بنفسه ،وهو ينظر كيف تعملون،
وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورمحته يف كل مكان.
قول الحسين بن مسعود البغوي
قال يف الكالم على قول اهلل  -تعاىل  -يف سورة احلديد﴿ :وهو معكم﴾ [احلديد،]4 :
بالعلم ،وقال يف الكالم على قول اهلل  -تعاىل  -يف سورة اجملادلة﴿ :ما يكون من جنوى ثالثة﴾
[اجملادلة]7 :؛ أي :من إسرار ثالثة ﴿إال هو رابعهم﴾ [اجملادلة ]7 :بالعلم يعلم جنواهم.
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قول أبي الحسن الكرجي وهو من كبار فقهاء الشافعية
ذكر الذهيب يف كتاب "العلو" عنه أنه قال يف عقيدته الشهية:
عقيدة أصحاب احلديث ف قد مست = بأرباب دين الله أمسى المراتب
عقائدهم أن اإلله بذاته = على عرشه مع علمه بالغوائب
وقد ذكرت فيما تقدم قول الذهيب أنه مكتوب على هذه القصيدة خبط العالمة تقي الدين
ابن الصالح :هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب احلديث.
قول العالمة أبي بكر محمد بن وهب المالكي في شرحه لرسالة اإلمام أبي محمد بن
أبي زيد

ذكر الذهيب يف كتاب "العلو" عنه أنه قال :أما قوله" :إنه فوق عرشه اجمليد بذاته" ،فمعىن
"فوق وعلى" عند العرب واحد ،ويف الكتاب والسنة تصديق ذلك ،وهو قوله  -تعاىل ﴿ :-مث
است وى على العرش﴾ [األعراف ،]54 :وقال﴿ :الرمحن على العرش است وى﴾ [طه ،]5 :وقال:
﴿يافون رب هم من ف وقهم﴾ [النحل ،]50 :وساق حديث اجلارية واملعراج إىل سدرة املنتهى  -إىل
أن قال :وقد تأيت لفظة "يف" يف لغة العرب مبعىن "فوق"؛ كقوله﴿ :فامشوا يف مناكبها﴾ [امللك:
 ،]15و﴿يف جذوع النخل﴾ [طه ،]71 :و﴿أأمنتم من يف السماء﴾ [امللك ،]16 :قال أهل
التأويل :يريد فوقها ،وهو قول مالك مما فهمه عمن أدرك من التابعني مما فهموه عن الصحابة ،مما
فهموه عن النيب  أن اهلل يف السماء؛ يعين :فوقها وعليها ،فلذلك قال الشيخ أبو حممد :إنه فوق
عرشه ،مث بني أن علوه فوق عرشه إّنا هو بذاته؛ ألنه – تعاىل  -بائن عن مجيع خلقه بال كيف،
وهو يف كل مكان بعلمه ال بذاته؛ انتهى املقصود من كالمه ،وقد ذكره ابن القيم يف كتاب
"اجتماع اجليوش اإلسالمية".
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قول الشيخ عبدالقادر الجيلي 8الحنبلي
ذكر شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية يف "الفتوى احلموية الكبى" ،والذهيب يف كتاب
"العلو" ،وابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" عنه أنه قال يف كتاب "الغنية" :أما
معرفة الصانع باآليات والدالالت على وجه االختصار ،فهو أن تعرف وتتيقن أن اهلل واحد أحد
 إىل أن قال :وهو جبهة العلو مستو على العرش ،حمتو على امللك ،حميط علمه باألشياء؛ ﴿إليهيصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ي رف عه﴾ [فاطر﴿ ،]10 :يدب ر األمر من السماء إىل األرض
مث ي عرج إليه يف ي وم كان مقداره ألف سنة مما ت عدون﴾ [السجدة ،]5 :وال جيوز وصفه بأنه يف كل
مكان ،بل يقال :إنه يف السماء على العرش ،كما قال﴿ :الرمحن على العرش است وى﴾ [طه،]5 :
وينبغي إطالق صفة االستواء من غي تأويل ،وأنه استواء الذات على العرش ،وكونه على العرش
مذكور يف كل كتاب أنزل ،على كل نيب أرسل ،بال كيف؛ قال ابن القيم :هذا نص كالمه يف
"الغنية" ،وذكر ابن القيم أيضا عنه أنه قال يف كتابه "ّتفة املتقني وسبيل العارفني" :واهلل  -تعاىل
 بذاته على العرش ،وعلمه حميط بكل مكان.قول إمام الشافعية في وقته سعد بن علي الزنجاني
ذكر ابن القيم يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" عنه :إنه صرح بالفوقية بالذات فقال:
وهو على عرشه بوجود ذاته؛ قال ابن القيم :هذا لفظه وهو إمام يف السنة ،مث ذكر ابن القيم عنه:
إنه قال :إنه مستو بذاته على عرشه بال كيف كما أخب عن نفسه ،قال :وقد أمجع املسلمون على
أن اهلل هو العلي األعلى ،ونطق بذلك القرآن بقوله  -تعاىل ﴿ :-سبح اسم ربك األعلى﴾
[األعلى ،]1 :وأن هلل علو الغلبة ،والعلو :العلي من سائر وجوه العلو؛ ألن العلو صفة مدح عند
كل عاقل ،فنثبت بذلك أن هلل علو الذات ،وعلو الصفات ،وعلو القهر والغلبة ،ومجاهي املسلمني
وسائر امللل قد وقع منهم اإلمجاع على اإلشارة إىل اهلل  -جل ثناؤه  -من جهة الفوق يف الدعاء
والسؤال ،فاتفاقهم بأمجعهم على اإلشارة إىل اهلل – سبحانه  -من جهة الفوق حجة ،ومل يستجز
أحد اإلشارة إليه من جهة األسفل وال من سائر اجلهات سوى جهة الفوق؛ انتهى.
 8اجليلي :بكسر اجليم وسكون الياء ،نسبة إىل بالد متفرقة وراء طبستان ،ويقال هلا :كيل وكيالن ،فعرب ونسب
إليها ،وقيل :جيلي وجيالين ،يراجع "األنساب" ،للسمعاين.
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وقد تقدم يف كالم إمساعيل بن حممد بن الفضل التيمي مثل ما ذكره الزجناين من اإلمجاع
على اإلشارة إىل اهلل  -تعاىل  -من جهة الفوق ،وأنه مل يستجز أحد اإلشارة إليه من جهة
رد على من زعم أن معية اهلل
األسفل ،وال من سائر اجلهات سوى جهة الفوق ،ويف هذا أبلغ ٍّ
خللقه معية ذاتية ،ولو كان األمر على ما زعمه من قال على اهلل بغي علم ،لكان جيوز أن يشار
إىل اهلل  -تعاىل  -من سائر اجلهات ،وهذا خالف إمجاع املسلمني.
قول الشيخ الموفق أبي محمد عبداهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي
قد ذكرت فيما تقدم أنه نقل إمجاع السلف على أن اهلل  -تعاىل  -فوق العرش ،وذكرت
أيضا كالمه يف كتابه "إثبات صفة العلو" ،وما ذكر فيه من إمجاع مجيع العلماء من الصحابة
واألئمة من الفقهاء على إثبات صفة العلو هلل – تعاىل  -وأن األخبار قد تواترت يف ذلك على
وجه حصل به اليقني ،فلياجع كالمه يف ذلك ،ولياجع أيضا ما ذكره مما جعله اهلل مغروزا يف
طبائع اخللق عند نزول الكرب من حلظ السماء باألعني ،ورفع األيدي للدعاء حنوها ،وانتظار
جميء الفرج من اهلل  -تعاىل  -وأنه ال ينكر ذلك إال مبتدع غال يف بدعته ،أو مفتون بتقليده على
ضاللته.
قول أبي عبداهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي مؤلف التفسير الكبير المسمى ب
"الجامع ألحكام القرآن".

قال يف كتابه املسمى ب "األسىن يف شرح أمساء اهلل احلسىن" ،وقد كان الصدر األول ال
ينفون اجلهة ،بل نطقوا هم والكافة بإثباهتا هلل – تعاىل  -كما نطق كتابه ،وأخب رسوله  ومل
ينكر أحد من السلف الصاحل أنه استوى على العرش حقيقة ،مث ذكر كالم أيب بكر احلضرمي يف
رسالته اليت مساها ب "اإلمياء إىل مسألة االستواء" وحكايته عن القاضي عبدالوهاب أنه استواء
الذات على العرش ،وذكر أن ذلك قول القاضي أيب بكر بن الطيب األشعري كبي الطائفة ،وأن
القاضي عبدالوهاب نقله عنه نصا ،وأنه قول األشعري وابن فورك يف بعض كتبه ،وقول اخلطايب
وغيه من الفقهاء واحملدثني.
قال القرطيب :وهو قول أيب عمر بن عبدالب والطلمنكي وغيهم من األندلسيني ،مث قال بعد
أن حكى أربعة عشر قوال :وأظهر األقوال ما تظاهرت عليه اآلي واألخبار ،وقال مجيع الفضالء
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األخيار :إن اهلل على عرشه كما أخب يف كتابه وعلى لسان نبيه بال كيف ،بائن من مجيع خلقه،
هذا مذهب السلف الصاحل فيما نقل عنهم الثقات؛ انتهى ،وقد نقله ابن القيم يف كتاب "اجتماع
اجليوش اإلسالمية" ،وأقره.
قول شيخ اإلسالم أبي العباس ابن تيمية
قال يف بعض فتاويه :والرب – سبحانه  -فوق مسواته على عرشه ،بائن من خلقه ،ليس يف
خملوقاته شيء من ذاته ،وال يف ذاته شيء من خملوقاته؛ انتهى ،وهو يف صفحة  406من اجلزء
األول من "جمموع الفتاوى" املطبوع يف القاهرة يف سنة 1326ه.
وقال يف أول "الفتوى احلموية الكبى" :فهذا كتاب اهلل من أوله إىل آخره ،وسنة رسول اهلل
 من أوهلا إىل آخرها ،مث عامة كالم الصحابة والتابعني ،مث كالم سائر األئمة مملوء مبا هو إما
نص أو ظاهر يف أن اهلل  -سبحانه وتعاىل  -هو العلي األعلى ،وهو فوق كل شيء ،وأنه فوق
العرش ،وأنه فوق السماء ،مث ذكر األدلة على ذلك من القرآن ،مث قال :ويف األحاديث الصحاح
واحلسان ما ال حيصى إال بكلفة.
وذكر عدة أحاديث يف ذلك ،وقال بعد ذكرها :إىل أمثال ذلك مما ال حيصيه إال اهلل مما هو
من أبلغ املتواترات اللفظية واملعنوية اليت تورث علما يقينا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول 
املبلغ عن اهلل ألقى إىل أمته املدعوين  -أن اهلل  -سبحانه  -على العرش ،وأنه فوق السماء كما
فطر اهلل على ذلك مجيع األمم عرهبم وعجمهم يف اجلاهلية واإلسالم إال من اجتالته الشياطني عن
فطرته ،مث عن السلف يف ذلك من األقوال ما لو مجع ،لبلغ مئني أو ألوفا ،مث ليس يف كتاب اهلل،
وال يف سنة رسوله  وال أحد من سلف األمة ،ال من الصحابة ،وال من التابعني هلم بإحسان،
وال عن األئمة الذين أدركوا زمن األهواء واالختالف  -حرف واحد يالف ذلك ،ال نصا وال
ظاهرا؛ انتهى.
ويف كتب شيخ اإلسالم وفتاويه من كالمه وما نقله عن أكابر العلماء يف إثبات علو الرب
على خلقه ،وأنه – سبحانه  -مستو على عرشه ،بائن من خلقه ،وتقرير ذلك باألدلة الكثية من
الكتاب والسنة واإلمجاع  -شيء كثي جدا ،وقد ذكرت مجلة منه فيما تقدم ،وأما كالمه يف املعية،
وقوله :إّنا معية العلم ،فهو كثي أيضا ،وقد نقل أقوال بعض الذين حكوا اإلمجاع على ذلك يف
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مواضع كثية من كتبه وفتاويه ،وقد ذكرت بعض نقوله عنهم فيما تقدم ،فلرتاجع ففيها أبلغ رد
على من وهم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية.
وقد ذكر يف "الفتوى احلموية الكبى" عن سلف األمة وأئمتها أئمة أهل العلم والدين من
شيوخ العلم والعبادة :إّنم أثبتوا أن اهلل فوق مسواته على عرشه ،بائن من خلقه وهم بائنون منه،
وهو أيضا مع العباد عموما بعلمه ،ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية ،وهو أيضا قريب
جميب ،ففي آية النجوى داللة على أنه عامل هبم؛ انتهى ،وذكر يف "شرح حديث النزول" قول اهلل
 تعاىل  -يف سورة احلديد﴿ :وهو معكم أين ما كنتم﴾ [احلديد ،]4 :وقوله  -تعاىل  -يف سورةاجملادلة﴿ :ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم وال أدّن من ذلك
وال أكث ر إال هو معهم أين ما كانوا﴾ [اجملادلة ،]7 :مث قال :وقد ثبت عن السلف أّنم قالوا :هو
معهم بعلمه ،وقد ذكر ابن عبدالب وغيه أن هذا إمجاع من الصحابة والتابعني هلم بإحسان ،ومل
يالفهم فيه أحد يعتد بقوله ،وهو مأثور عن ابن عباس ،والضحاك ،ومقاتل بن حيان ،وسفيان
الثوري ،وأمحد بن حنبل ،وغيهم.
مث ذكر ما رواه ابن أيب حاُت يف تفسيه عن ابن عباس  -رضي اهلل عنهما  -يف قوله:
﴿وهو معكم﴾ [احلديد ،]4 :قال :هو على العرش وعلمه معهم ،وقال :روى عن سفيان الثوري
أنه قال :علمه معهم ،وروى أيضا عن الضحاك بن مزاحم يف قوله﴿ :ما يكون من جنوى ثالثة إال
هو رابعهم﴾ [اجملادلة ]7 :إىل قوله﴿ :أين ما كانوا﴾ [اجملادلة ،]7 :قال :هو على العرش وعلمه
معهم ،ورواه بإسناد آخر عن مقاتل بن حيان ،وهو ثقة يف التفسي ليس مبجروح ،كما جرح مقاتل
بن سليمان.
وذكر أيضا ما رواه عبداهلل بن أمحد عن الضحاك يف قوله  -تعاىل ﴿ :-ما يكون من جنوى
ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم وال أدّن من ذلك وال أكث ر إال هو معهم أين ما
كانوا﴾ [اجملادلة ،]7 :قال :هو على العرش ،وعلمه معهم ،وروى أيضا عن سفيان الثوري يف
قوله﴿ :وهو معكم أين ما كنتم﴾ [احلديد ،]4 :قال علمه ،وذكر أيضا ما رواه حنبل بن إسحاق
يف كتاب "السنة" ،قال :قلت أليب عبداهلل أمحد بن حنبل :ما معىن قوله  -تعاىل ﴿ :-وهو معكم
أين ما كنتم﴾ [احلديد ،]4 :و﴿ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم﴾ [اجملادلة ]7 :إىل قوله:
﴿إال هو معهم أين ما كانوا﴾ [اجملادلة ،]7 :قال :علمه ،عامل الغيب والشهادة ،حميط بكل
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شيء ،شاهد عالم الغيوب ،يعلم الغيب ،ربنا على العرش بال حد وال صفة ،وسع كرسيه
السموات واألرض.
قلت :قوله :بال حد وال صفة ،معناه :أنه ال حيد استواء الرب على العرش ،وال توصف
كيفيته ،كما قال ربيعة بن أيب عبدالرمحن ،ومالك بن أنس :االستواء معلوم ،والكيف غي معقول؛
قال شيخ اإلسالم :وأيضا فإنه افتتح اآلية بالعلم وختمها بالعلم ،فكان السياق يدل على أنه أراد
أنه عامل هبم ،مث ذكر أن لفظ املعية يف اللغة ،وإن اقتضى اجملامعة واملصاحبة واملقارنة ،فهو إذا كان
مع العباد مل يناف ذلك علوه على عرشه ،ويكون حكم معيته يف كل موطن بسبه ،فمع اخللق
كلهم بالعلم والقدرة والسلطان ،ويص بعضهم باإلعانة والنصر والتأييد؛ انتهى.
قول الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي
قد صنف الذهيب  -رمحه اهلل تعاىل  -يف إثبات علو اهلل على عرشه كتابه املسمى ب "العلو
للعلي الغفار" ،وساق فيه أدلة العلو من الكتاب والسنة ،وأقوال الصحابة والتابعني ،ومن بعدهم
من أكابر العلماء إىل قريب من زمانه ،ومنهم من حكى اإلمجاع على أن اهلل  -تعاىل  -فوق
عرشه ومع اخللق بعلمه ،وقال يف أثناء الكتاب :ويدل على أن الباري  -تبارك وتعاىل  -عال على
األشياء فوق عرشه اجمليد ،غي ٍّ
حال يف األمكنة :قوله  -تعاىل ﴿ :-وسع كرسيه السموات
واألرض وال ي ئوده حفظهما وهو العلي العظيم﴾ [البقرة ،]255 :مث ساق آيات وأحاديث كثية
يف إثبات العلو ،فلياجع ،ولياجع الكتاب كله ،فإنه كثي الفوائد عظيم املنفعة.
قول العالمة شمس الدين ابن القيم
قد صنف ابن القيم  -رمحه اهلل تعاىل  -يف إثبات علو اهلل على خلقه كتابه املسمى ب
"اجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهمية" ،وساق فيه أدلة العلو من الكتاب والسنة
وأقوال الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أكابر العلماء إىل قريب من زمانه ،ومنهم من حكى
اإلمجاع على أن اهلل  -تعاىل  -فوق عرشه ،وهو مع اخللق بعلمه ،فلياجع الكتاب كله ،فإنه كثي
الفوائد عظيم املنفعة.
والبن القيم أيضا فصول يف كتابه املسمى ب "الكافية الشافية" ،ويف كتابه املسمى ب
"الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة" ،قرر فيها علو الرب  -تبارك وتعاىل  -فوق مجيع
املخلوقات ،ورد فيها على أهل التشبيه والتعطيل ،فلرتاجع أيضا.
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قول الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير
قال يف تفسي سورة احلديد ،وقوله  -تعاىل ﴿ :-وهو معكم أين ما كنتم والله مبا ت عملون
بصي﴾ [احلديد]4 :؛ أي :رقيب عليكم ،شهيد على أعمالكم؛ حيث كنتم ،وأين كنتم من بر أو
بر ،يف ليل أو ّنار ،يف البيوت أو يف القفار ،اجلميع يف علمه على السواء ،وّتت بصره ومسعه،
فيسمع كالمكم ،ويرى مكانكم ،ويعلم سركم وجنواكم ،وقال يف تفسي سورة اجملادلة :مث قال
تعاىل خمبا عن إحاطة علمه خبلقه ،واطالعه عليهم ومساعه كالمهم ،ورؤيته مكاّنم حيث كانوا
وأين كانوا ،فقال تعاىل﴿ :أمل ت ر أن الله ي علم ما يف السموات وما يف األرض ما يكون من جنوى
ثالثة﴾ [اجملادلة]7 :؛ أي :من سر ثالثة ﴿إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم وال أدّن من
ذلك وال أكث ر إال هو معهم أين ما كانوا﴾ [اجملادلة]7 :؛ أي :مطلع عليهم ،يسمع كالمهم
وسرهم وجنواهم ،ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم اهلل به ومسعه له؛ وهلذا حكى
غي واحد اإلمجاع على أن املراد هبذه اآلية معية علمه – تعاىل  -وال شك يف إرادة ذلك ،ولكن
مسعه أيضا مع علمه هبم وبصره نافذ فيهم ،فهو  -سبحانه وتعاىل  -مطلع على خلقه ال يغيب
عنه من أمورهم شيء ،مث قال تعاىل﴿ :مث ي نبئ هم مبا عملوا ي وم القيامة إن الله بكل شيء عليم﴾
[اجملادلة ،]7 :قال اإلمام أمحد :افتتح اآلية بالعلم ،واختتمها بالعلم؛ انتهى.
فهذا ما تيسر إيراده من أقوال أكابر العلماء يف إثبات العلو هلل – تعاىل  -وأنه فوق مجيع
املخلوقات ،مستو على عرشه ،بائن من خلقه ،واخللق بائنون منه ،وأن معيته خللقه معية العلم
واإلحاطة واالطالع والسماع والرؤية ،وأن له معية خاصة مع أنبيائه وأوليائه ،وهي معية النصر
والتأييد والكفاية ،ومل يأت يف القرآن وال يف السنة وال يف أقوال الصحابة والتابعني وتابعيهم
بإحسان ما يدل على أن معية اهلل خللقه معية ذاتية ،وإّنا جاء ذلك عن بعض أهل البدع ،وهم
الذين يقولون :إن اهلل بذاته فوق العامل ،وهو بذاته يف كل مكان ،وهذا قول باطل مردود باألدلة
الكثية من الكتاب والسنة واإلمجاع ،وقد تقدم بيان ذلك يف أول الكتاب ،فلياجع.
وكالم أكابر العلماء املتأخرين يف املائة الثامنة من اهلجرة ،فما بعدها يف إثبات العلو ،والرد
على من قال خبالف ما عليه أهل السنة واجلماعة  -كثي جدا ،وفيما ذكرته عن املتقدمني كفاية
إن شاء اهلل تعاىل.
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فصل
وقد تعلق املردود عليه جبمل من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وابن مثي وابن
رجب ،وليس يف شيء منها ما يؤيد زعمه أن معية اهلل خللقه معية ذاتية ،وإن توهم املردود عليه أو
توهم غيه أن يف شيء منها تأييدا لقوله الباطل ،فهو حمجوج بإمجاع الصحابة والتابعني على أن
اهلل  -تعاىل  -على العرش ،وعلمه يف كل مكان ،وأن معىن قوله  -تعاىل ﴿ :-وهو معكم أين ما
كنتم﴾ [احلديد ،]4 :وحنو ذلك يف القرآن :أن ذلك علمه ،وأن اهلل  -تعاىل  -فوق السموات
بذاته ،مستو على عرشه كيف شاء ،وقد حكى اإلمجاع على ذلك غي واحد من أكابر العلماء،
ونقله شيخ اإلسالم ابن تيمية ،والذهيب ،وابن القيم ،عن غي واحد من األئمة ،وتقدم ذكر ذلك
يف أول الكتاب ،وما خالف اإلمجاع من األقوال ،فهو مردود على قائله كائنا من كان.
وإذا علم هذا ،فمن اجلمل اليت تعلق هبا املردود عليه قول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف
صفحة  3من اجمللد اخلامس من "جمموع الفتاوى" :أن كلمة "مع" إذا أطلقت ،فليس ظاهرها يف
اللغة إال املقارنة املطلقة من غي وجوب مماسة أو حماذاة عن ميني أو مشال ،فإذا قيدت مبعىن من
املعاين ،دلت على املقارنة يف ذلك املعىن ،قال :فاهلل مع خلقه حقيقة ،وهو فوق عرشه حقيقة ،مث
هذه املعية تتلف أحكامها بسب املوارد ،فلما قال﴿ :ي علم ما يلج يف األرض وما يرج من ها﴾
[احلديد ]4 :إىل قوله﴿ :وهو معكم أين ما كنتم﴾ [احلديد ،]4 :دل ظاهر اخلطاب على أن
حكم هذه املعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم ،شهيد عليكم ،ومهيمن عامل بكم ،وهذا معىن قول
السلف :إنه معهم بعلمه ،وهذا ظاهر اخلطاب وحقيقته.
واجلواب أن يقال :ليس يف هذه اجلملة ما يتعلق به من زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية،
وإّنا فيها الرد عليه؛ ألن شيخ اإلسالم  -رمحه اهلل تعاىل  -قد صرح أن املعية املذكورة يف قول اهلل
 تعاىل ﴿ :-وهو معكم أين ما كنتم﴾ [احلديد ،]4 :قد دل ظاهر اخلطاب على أن حكمهاومقتضاها أنه مطلع عليكم ،شهيد عليكم ،ومهيمن عامل بكم ،قال :وهذا معىن قول السلف :إنه
معهم بعلمه ،قال :وهذا ظاهر اخلطاب وحقيقته؛ انتهى.
فأما القول باملعية الذاتية ،فإّنا هو من أقوال احللولية من اجلهمية ،وقد ذكر ذلك شيخ
اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى ،وتقدم كالمه يف أول الكتاب ،فلياجع.
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اجلملة الثانية من اجلمل اليت تعلق هبا املردود عليه :قول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جواب
له يف صفحة  231من اجمللد اخلامس من جمموع الفتاوى :فهو – سبحانه  -مع املسافر يف
سفره ،ومع أهله يف وطنه ،وال يلزم من هذا أن تكون ذاته خمتلطة بذواهتم  -إىل أن قال :فاهلل عامل
بعباده وهو معهم أينما كانوا ،وعلمه هبم من لوازم املعية ،مث قال :فمدلول اللفظ مراد منه ،وقد
أريد أيضا الزم ذلك املعىن ،فقد أريد ما يدل عليه اللفظ يف أصل اللغة باملطابقة وبااللتزام ،فليس
اللفظ مستعمال يف الالزم فقط ،بل أريد به مدلوله امللزوم وذلك حقيقة.
واجلواب أن يقال :إن املردود عليه قد اختصر كالم شيخ اإلسالم ،وترك مجلة من أوله فيها
بيان املراد من كالمه يف املعية ،وأّنا معية العلم لعموم العباد ،ومعية النصر والتأييد والكفاية ألنبياء
اهلل وأوليائه ،وهذا نص كالم شيخ اإلسالم قال :وأما القسم الرابع ،فهم سلف األمة وأئمتها أئمة
العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة ،فإّنم أثبتوا وآمنوا جبميع ما جاء به الكتاب والسنة كله من
غي ّتريف للكلم ،أثبتوا أن اهلل  -تعاىل  -فوق مسواته ،وأنه على عرشه ،بائن من خلقه ،وهم منه
بائنون ،وهو أيضا مع العباد عموما بعلمه ،ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية ،وهو أيضا
قريب جميب ،ففي آية النجوى داللة على أنه عامل هبم ،وكان النيب  يقول(( :اللهم أنت
الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل)) ،فهو سبحانه مع املسافر يف سفره ،ومع أهله يف وطنه،
وال يلزم من هذا أن تكون ذاته خمتلطة بذواهتم  -إىل أن قال :فاهلل  -تعاىل  -عامل بعباده ،وهو
معهم أينما كانوا ،وعلمه هبم من لوازم املعية؛ انتهى.
ويف قوله :إن اهلل  -تعاىل  -فوق مسواته ،وأنه على عرشه بائن من خلقه ،وهم منه بائنون،
وأنه مع العباد عموما بعلمه ،ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية  -أبلغ رد على من زعم
أن معية اهلل خللقه معية ذاتية ،وكذلك قوله :إن يف آية النجوى داللة على أنه عامل هبم فيه أيضا رد
عليه.
وأما املعية املذكورة يف قوله :فهو مع املسافر يف سفره ،ومع أهله يف وطنه  -فهي معية
االطالع واحلفظ والكفاية ،وليست معية ذاتية كما قد توهم ذلك املردود عليه ،وقد أوضح ذلك
شيخ اإلسالم بقوله :وال يلزم من هذا أن تكون ذاته خمتلطة بذواهتم ،ومن تأمل كالم شيخ
اإلسالم يف املعية ،وجده يدور على أّنا معية العلم واإلحاطة واالطالع والسماع والرؤية لعموم
اخللق ،وأن هلل معية خاصة مع أنبيائه وأوليائه ،وهي معية النصر والتأييد والكفاية.
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اجلملة الثالثة من اجلمل اليت تعلق هبا املردود عليه :قول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "العقيدة
الواسطية" ،وكل هذا الكالم الذي ذكره – تعاىل  -من أنه فوق العرش ،وأنه معنا حق على
حقيقته ال حيتاج إىل ّتريف ،وقال يف الفصل الذي يليه :وما ذكر يف الكتاب والسنة من قربه
ومعيته ال ينايف ما ذكر من علوه وفوقيته ،فإنه – سبحانه  -ليس كمثله شيء يف مجيع نعوته ،وهو
علي يف دنوه ،قريب يف علوه.
واجلواب أن يقال :إن شيخ اإلسالم  -رمحه اهلل تعاىل  -مل يقل :إن معية اهلل خللقه معية
ذاتية ،حىت يكون للمردود عليه تعلق بكالمه ،وقد تقدم يف اجلواب عن اجلملة الثانية ما نقله شيخ
اإلسالم عن سلف األمة وأئمتها أّنم أثبتوا أن اهلل  -تعاىل  -فوق مسواته ،وأنه على عرشه بائن
من خلقه ،وهم منه بائنون ،وأنه مع العباد عموما بعلمه ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد
والكفاية ،وأن يف آية النجوى داللة على أنه عامل هبم ،فكالم شيخ اإلسالم يف "الفتاوى" يوضح
كالمه يف "العقيدة الواسطية" ،ويبني أنه أراد باملعية معية العلم ،ومل يرد املعية الذاتية اليت تستلزم
خمالطة اخللق يف كل مكان.
وأما قول شيخ اإلسالم :وهو علي يف دنوه ،قريب يف علوه ،فمراده بالدنو :نزول الرب -
تبارك وتعاىل  -إىل السماء الدنيا كل ليلة حني يبقى ثلث الليل اآلخر ،كما جاء ذلك يف
األحاديث الثابتة عن النيب  وكذلك دنوه من أهل املوقف عشية عرفة ،فقد جاء يف حديث
مرفوع(( :إن اهلل  -تعاىل  -يهبط إىل مساء الدنيا عشية عرفة ،فيباهي بأهل املوقف املالئكة))،
وليس يف نزول الرب  -تبارك وتعاىل  -إىل السماء الدنيا يف آخر الليل ،ويف عشية عرفة ودنوه من
خلقه ما يقتضي أن تكون معيته هلم معية ذاتية ،وليس يف كالم شيخ اإلسالم ما يدل على ذلك،
وقد ذكرت كالمه يف املعية مما ذكره يف الفتاوى وغيها من كتبه ،وما نقله من إمجاع املسلمني من
أهل السنة على أن معىن قوله  -تعاىل ﴿ :-وهو معكم أين ما كنتم﴾ [احلديد ،]4 :وحنو ذلك
يف القرآن :أن ذلك علمه ،فلياجع ما تقدم من النقول عنه ،ففيها كفاية يف الرد على من توهم من
كالمه يف "العقيدة الواسطية" خالف ما أمجع عليه الصحابة والتابعني يف املعية ،وأّنا معية العلم،
وليست معية ذاتية.
اجلملة الرابعة من اجلمل اليت تعلق هبا املردود عليه :قول ابن القيم يف "خمتصر الصواعق" ،املثال
التاسع مما ادعي فيه اجملاز قوله  -تعاىل ﴿ :-وهو معكم أين ما كنتم﴾ [احلديد ،]4 :وذكر
آيات فيها املعية ،مث قال :قالت اجملازية :هذا كله جماز ميتنع محله على احلقيقة؛ إذ حقيقة املخالطة
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واجملاورة وهي منتفية قطعا ،فإذا معناه العلم والقدرة واإلحاطة ،ومعية النصر والتأييد واملعونة،
وكذلك القرب ،قال أصحاب احلقيقة :واجلواب عن ذلك من وجوه  -إىل أن قال :الوجه الرابع
أنه ليس ظاهر اللفظ وال حقيقته أنه خمتلط باملخلوقات ممتزج هبا  -إىل أن قال :وغاية ما تدل
عليه "مع" املصاحبة واملوافقة واملقارنة يف أمر من األمور ،وذا االقرتان يف كل موضع بسبه يلزمه
لوازم بسب متعلقه ،فإذا قيل :اهلل مع خلقه بطريق العموم ،كان من لوازم ذلك علمه هبم ،وتدبيه
هلم وقدرته عليهم ،وإذا كان ذلك خاصا ،كقوله﴿ :إن الله مع الذين ات قوا والذين هم حمسنون﴾
[النحل ،]128 :كان من الزم ذلك معيته هلم بالنصر والتأييد واملعونة؛ قال :وقد أخب اهلل -
تعاىل  -أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه  -إىل أن قال :فعلوه ال يناقض معيته ،ومعيته ال
تبطل علوه ،مث تكلم على قرب اهلل  -تعاىل  -وقال :فهو قريب من احملسنني بذاته ورمحته قربا
ليس له نظي ،وهو سبحانه مع ذلك فوق مسواته على عرشه.
كما أنه  -سبحانه  -يقرب من عباده يف آخر الليل ،وهو فوق عرشه ،ويدنو من أهل
عرفة عشية عرفة وهو على عرشه ،قال :وهو سبحانه قريب يف علوه ،عال يف قربه ،قال :والذي
يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمة الرب وإحاطته خبلقه ،وأن السموات السبع يف يده كخردلة يف
يد العبد ،وأنه – سبحانه  -يقبض السموات بيده ،واألرض بيده األخرى ،مث يهزهن ،فكيف
يستحيل يف حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ،ويقرب من خلقه كيف شاء وهو
على العرش؟! اه .
واجلواب عن هذا من وجهني :أحدمها أن يقال :إن أهل السنة واجلماعة أمجعوا على أن اهلل
 تبارك وتعاىل  -مستو على عرشه ،وعلمه وقدرته وتدبيه بكل ما خلقه ،وأمجعوا على أن معىنقوله﴿ :وهو معكم أين ما كنتم﴾ [احلديد ،]4 :وحنو ذلك يف القرآن أن ذلك علمه ،وأن اهلل -
تعاىل  -فوق السموات بذاته ،مستو على عرشه كيف شاء ،وقد نقل ابن القيم هذا اإلمجاع يف
كتابه املسمى ب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" ،والعمدة على هذا اإلمجاع وال عبة مبا خالفه من
أقوال الناس.
الوجه الثاين أن أقول :إين مل أر يف شيء من كتب ابن القيم التصريح بأن معية اهلل خللقه
معية ذاتية ،وإّنا كان كالمه يدور على إثبات معية العلم والقدرة واإلحاطة والرؤية لعموم اخللق،
وعلى معية النصر والتأييد والكفاية ألنبياء اهلل وأوليائه ،وقد ذكر يف كتابه املسمى ب "اجتماع
اجليوش اإلسالمية" آيات كثية يف إثبات علو الرب  -تبارك وتعاىل  -واستوائه على عرشه ،ومنها
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قوله  -تعاىل  -يف سورة احلديد﴿ :هو الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام مث است وى على
العرش ي علم ما يلج يف األرض وما يرج من ها وما ي نزل من السماء وما ي عرج فيها وهو معكم أين
ما كنتم والله مبا ت عملون بصي﴾ [احلديد ،]4 :مث قال :فذكر عموم علمه ،وعموم قدرته ،وعموم
إحاطته ،وعموم رؤيته ،وذكر أيضا يف كتاب "اجتماع اجليوش اإلسالمية" عن القاضي أيب بكر
ابن الطيب الباقالين أنه قال يف قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-إن الله مع الذين ات قوا والذين هم
حمسنون﴾ [النحل]128 :؛ يعين :باحلفظ والنصر والتأييد ،ومل يرد أن ذاته معهم.
قال :وقوله  -تعاىل ﴿ :-إنين معكما أمسع وأرى﴾ [طه ]46 :حممول على هذا التأويل،
وقوله  -تعاىل ﴿ :-ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم﴾ [اجملادلة ،]7 :يعين :أنه عامل هبم
ومبا خفي من سرهم وجنواهم؛ انتهى ،وقد أقره ابن القيم على هذا القول ،وذلك يدل على الرضا
به واملوافقة عليه ،وفيه رد ملا تشبث به املردود عليه من كالم ابن القيم يف كتاب "الصواعق
املرسلة" ،وقد قال ابن القيم يف كتاب "الصواعق املرسلة" قبل كالمه الذي نقله املردود عليه بأقل
من صفحة :الوجه الثاين :أن اهلل  -سبحانه  -قد بني يف القرآن غاية البيان أنه فوق مسواته ،وأنه
مستو على عرشه ،وأنه بائن من خلقه ،وأن املالئكة تعرج إليه وتنزل من عنده ،وأنه رفع املسيح
إليه ،وأنه يصعد إليه الكلم الطيب ،إىل سائر ما دلت عليه النصوص من مباينته خللقه وعلوه على
عرشه ،وهذه نصوص حمكمة ،فيجب رد املتشابه إليها؛ انتهى.
قلت :ويف النصوص احملكمة الدالة على علو اهلل  -تبارك وتعاىل  -فوق مسواته ،ومباينته
جلميع خلقه  -أبلغ رد على من زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية؛ ألن هذا القول الباطل يستلزم
احللول مع اخللق يف أماكنهم ،وذلك من أبطل الباطل.
وأما دنو الرب  -تبارك وتعاىل  -من عباده ،فهو ثابت يف حديث النزول املتفق على
صحته ،وجاء يف حديث مرفوع :أن اهلل  -تعاىل  -يهبط إىل مساء الدنيا عشية عرفة ،فيباهي
بأهل املوقف املالئكة ،وهذا احلديث وحديث النزول يف آخر الليل وغيمها مما جاء يف الصفات،
وهو ثابت عن النيب  فإنه جيب اإلميان به وإمراره كما جاء ،قال األوزاعي :سئل مكحول
والزهري عن تفسي األحاديث – أي :اليت جاءت يف الصفات  -فقاال :أمروها كما جاءت ،رواه
اخلالل يف كتاب "السنة" ،ونقله شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "الفتوى احلموية الكبى".
وروى اخلالل أيضا عن الوليد بن مسلم قال :سألت مالك بن أنس ،وسفيان الثوري،
والليث بن سعد ،واألوزاعي عن األخبار اليت جاءت يف الصفات ،فقالوا :أمروها كما جاءت ،ويف
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رواية فقالوا :أمروها كما جاءت بال كيف ،وقد نقل هذه الرواية أيضا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف
"الفتوى احلموية الكبى" ،مث قال :والزهري ومكحول مها أعلم التابعني يف زماّنم ،واألربعة الباقون
أئمة الدنيا يف عصر تابعي التابعني ،ونقل الشيخ أيضا عن أيب سليمان اخلطايب أنه قال يف رسالته
املشهورة يف "الغنية عن الكالم وأهله" :فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها يف الكتاب
والسنة ،فإن مذهب السلف إثباهتا وإجراؤها على ظواهرها ،ونفي الكيفية والتشبيه عنها؛ انتهى.
وإذا علم هذا ،فليس من مذهب السلف أن معية اهلل خللقه معية ذاتية ،ومل يقل ذلك أحد
من علماء أهل السنة واجلماعة فيما علمت ،وإّنا هو من أقوال أهل البدع وهم الذين يقولون :إن
اهلل بذاته فوق العامل ،وهو بذاته يف كل مكان ،وقد ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية وغيه،
وتقدم يف أول الكتاب فلياجع ،ومن زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية ،واستدل على ذلك بنزول
الرب  -تبارك وتعاىل  -إىل السماء الدنيا يف آخر الليل ،ودنوه من أهل املوقف يف عشية يوم
عرفة ،فقد أبعد النجعة ،وقال على اهلل بغي علم.
اجلملة اخلامسة من اجلمل اليت تعلق هبا املردود عليه :قول ابن رجب يف شرح احلديث
التاسع عشر من األربعني النووية :فهذه املعية اخلاصة تقتضي النصر والتأييد واحلفظ واإلعانة،
خبالف املعية العامة املذكورة يف قوله  -تعاىل ﴿ :-ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم﴾
[اجملادلة ]7 :إىل قوله﴿ :إال هو معهم أين ما كانوا﴾ [اجملادلة ]7 :إخل ،فإن هذه املعية تقتضي
علمه واطالعه ومراقبته أعماهلم؛ اه .
واجلواب أن يقال :إن كالم ابن رجب  -رمحه اهلل تعاىل  -موافق ملا أمجع عليه أهل السنة
واجلماعة من أن املعية العامة معية العلم واالطالع واملراقبة ،وأن املعية اخلاصة معية النصر والتأييد
واحلفظ واإلعانة ،وليس يف كالمه ما يتعلق به من زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية.
اجلملة السادسة من اجلمل اليت تعلق هبا املردود عليه :قول ابن كثي يف تفسي سورة احلديد:
أي :رقيب عليكم ،شهيد على أعمالكم حيث كنتم ،وأين كنتم من ب ٍّر أو بر ،يف ليل أو ّنار،
اجلميع يف علمه على السواء وّتت مسعه وبصره ،فيسمع كالمكم ،ويرى مكانكم ،ويعلم سركم
وجنواكم ،وقال يف سورة اجملادلة :وقد حكى غي واحد اإلمجاع على أن املراد هبذه اآلية معية
علمه ،وال شك يف إرادة ذلك ،ولكن مسعه أيضا مع علمه هبم وبصره نافذ فيهم ،فهو سبحانه
مطلع على خلقه ،ال يغيب عنه من أمورهم شيء؛ اه .
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واجلواب أن يقال :ليس يف كالم ابن كثي ما يتعلق به من زعم أن معية اهلل خللقه معية
ذاتية ،وفيما ذكره ابن كثي من اإلمجاع على أن املعية معية العلم أبلغ رد على صاحب الزعم
املخالف لإلمجاع.
وأما قول املردود عليه بعد ما ذكر كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وابن كثي وابن
رجب ،ففي كالم هؤالء العلماء األجالء إشارة ،بل يف بعضه تصريح بأن تفسي معية اهلل  -تعاىل
 خللقه بعلمه تفسي بالزمها أو حكمها ومقتضاها ،كما يف كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية،والالزم غي امللزوم ،واملقتضى غي املقتضي ،فلهذا قال شيخ اإلسالم :ففرق بني معىن املعية
ومقتضاها ،ورمبا صار مقتضاها من معناها ،ووجه ذلك أن داللة اللفظ على مدلوله تارة تكون
باملطابقة ،وتارة بالتضمن ،وتارة بااللتزام ،فداللة املعية على العلم من داللة امللزوم على الالزم،
كما نص عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وهلذا قال :وعلمه هبم من لوازم املعية ،ومن للتبعيض؛
وذلك ألن العلم ليس وحده الزم املعية ،بل هلا لوازم أخرى ،كاالطالع والسمع والرقابة واهليمنة
والقدرة والسلطان ،وغي ذلك مما تقتضيه املعية ،وقد مثل هبذه اللوازم الزائدة على العلم شيخ
اإلسالم وابن القيم وابن كثي وابن رجب  -رمحهم اهلل تعاىل  -وأشار إىل مثل ذلك الشيخ
الشنقيطي؛ حيث قال :وأما املعية العامة جلميع اخللق ،فهي باإلحاطة التامة والعلم ونفوذ القدرة،
وكون اجلميع يف قبضته ،فدل ذلك على أن تفسي السلف هلا بالعلم تفسي ببعض لوازمها ،وليس
وحده هو معناها ،وأن مقصودهم بذلك خوف توهم حلول الباري  -جل وعال  -يف أماكننا يف
األرض ،أو دفع دعوى من ادعى ذلك من احللولية اجلهمية ،وقد ذكر أن ذلك مقصودهم الشيخ
عبدالرمحن بن حممد بن قاسم؛ حيث قال يف الفهارس العامة جملموع الفتاوى ص :۹0فسر بعض
السلف بعض نصوص املعية بالعلم ،وهو بعض مقتضاها دفعا الستدالل احللولية هبا؛ اه .
فجوابه أن يقال :إن العلماء الذين ذكرهم املردود عليه يف هذه اجلملة مل يقل أحد منهم:
إن معية اهلل خللقه معية ذاتية ،وإّنا كان كالمهم يدور على إثبات معية العلم والقدرة واإلحاطة
والسماع والرؤية لعموم اخللق ،وعلى إثبات معية النصر والتأييد والكفاية ألنبياء اهلل وأوليائه ،وقد
ذكرت كالم شيخ اإلسالم وابن القيم وابن كثي يف ذلك قريبا فلياجع ،وأما كالم ابن رجب الذي
تقدم ذكره ،فهو موافق لكالم شيخ اإلسالم وابن القيم وابن كثي.
وقد تقدم يف اجلواب عن اجلملة الثانية من اجلمل اليت تعلق هبا املردود عليه ما ذكره شيخ
اإلسالم عن سلف األمة وأئمتها ،أئمة العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة  -أّنم أثبتوا أن اهلل
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 تعاىل  -فوق مسواته ،وأنه على عرشه بائن من خلقه وهم منه بائنون ،وهو أيضا مع العبادعموما بعلمه ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية ،وتقدم أيضا ما ذكره شيخ اإلسالم
والذهيب وابن القيم من اإلمجاع على أن معىن قوله﴿ :وهو معكم أين ما كنتم﴾ [احلديد،]4 :
وحنو ذلك يف القرآن :أن ذلك علمه ،وأن اهلل فوق السموات بذاته ،مستو على عرشه كيف شاء،
وفيما ذكروه أبلغ رد على من توهم عليهم خالف ما ذكروه من اإلمجاع.
وقال شيخ اإلسالم أيضا يف "شرح حديث النزول" :ولفظ املعية يف كتاب اهلل جاء عاما
كما يف هاتني اآليتني  -يعين قوله  -تعاىل ﴿ :-وهو معكم أين ما كنتم﴾ [احلديد ،]4 :وقوله:
﴿ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم﴾ [اجملادلة ]7 :إىل قوله﴿ :إال هو معهم أين ما كانوا﴾
[اجملادلة - ]7 :وجاء خاصا ،كما يف قوله﴿ :إن الله مع الذين ات قوا والذين هم حمسنون﴾
[النحل ،]128 :وقوله﴿ :إنين معكما أمسع وأرى﴾ [طه ،]46 :وقوله﴿ :ال ّتزن إن الله معنا﴾
[التوبة ،]40 :فلو كان املراد أنه بذاته مع كل شيء ،لكان التعميم يناقض التخصيص ،فإنه قد
علم أن قوله﴿ :ال ّتزن إن الله معنا﴾ [التوبة ]40 :أراد به تصيصه وأبا بكر دون عدوهم من
الكفار.
وكذلك قوله﴿ :إن الله مع الذين ات قوا والذين هم حمسنون﴾ [النحل ،]128 :خصهم
بذلك دون الظاملني والفجار  -إىل أن قال :وأيضا فإنه افتتح اآلية بالعلم وختمها بالعلم ،فكان
السياق يدل على أنه أراد أنه عامل هبم ،وقد بسط الكالم عليه يف موضع آخر وب ني أن لفظ املعية
يف اللغة  -وإن اقتضى اجملامعة واملصاحبة واملقارنة  -فهو إذا كان مع العباد مل يناف ذلك علوه
على عرشه ،ويكون حكم معيته يف كل موطن بسبه ،فمع اخللق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان،
ويتص بعضهم باإلعانة والنصر والتأييد؛ انتهى املقصود من كالمه ،وفيه أبلغ رد على من زعم أن
معية اهلل خللقه معية ذاتية.
وقد تقدم يف اجلواب عن اجلملة الرابعة ما ذكره ابن القيم عن القاضي أيب بكر بن الطيب
الباقالين أنه قال يف قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-إن الله مع الذين ات قوا والذين هم حمسنون﴾ [النحل:
]128؛ يعين :باحلفظ والنصر والتأييد ،ومل يرد أن ذاته معهم ،قال :وقوله  -تعاىل ﴿ :-إنين
معكما أمسع وأرى﴾ [طه ]46 :حممول على هذا التأويل ،وقوله  -تعاىل ﴿ :-ما يكون من
جنوى ثالثة إال هو رابعهم﴾ [اجملادلة]7 :؛ يعين أنه عامل هبم ومبا خفي من سرهم وجنواهم؛
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انتهى ،وقد أق ره ابن القيم على هذا القول ،وفيه أبلغ رد على من زعم أن معية اهلل خللقه معية
ذاتية.
وتقدم أيضا كالم ابن كثي على قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-وهو معكم أين ما كنتم﴾ [احلديد:
 ،]4وقوله﴿ :ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم﴾ [اجملادلة ]7 :إىل قوله﴿ :إال هو معهم
أين ما كانوا﴾ [اجملادلة ،]7 :وما ذكره من اإلمجاع على أن املراد باآلية معية العلم ،قال :ومسعه
رد على من زعم أن معية اهلل خللقه معية
أيضا مع علمه هبم وبصره نافذ فيهم؛ انتهى ،وفيه أبلغ ٍّ
ذاتية.
وقال الشيخ العالمة حممد األمني الشنقيطي يف تفسي قوله  -تعاىل ﴿ :-إن الله مع الذين
ات قوا والذين هم حمسنون﴾ [النحل ،]128 :هذه املعية خاصة بعباده املؤمنني ،وهي باإلعانة
والنصر والتوفيق ،وأما املعية العامة جلميع اخللق ،فهي باإلحاطة التامة والعلم ونفوذ القدرة ،وكون
اجلميع يف قبضته  -جل وعال  -فالكائنات يف يده  -جل وعال  -أصغر من حبة خردل ،وهذه
هي املذكورة أيضا يف آيات كثية ،كقوله﴿ :ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال
هو سادسهم وال أدّن من ذلك وال أكث ر إال هو معهم﴾ [اجملادلة ]7 :اآلية ،وقوله﴿ :وهو معكم
أين ما كنتم﴾ [احلديد ]4 :اآلية ،وقوله﴿ :ف لن قصن عليهم بعلم وما كنا غائبني﴾ [األعراف:
 ،]7وقوله﴿ :وما تكون يف شأن وما ت ت لو منه من ق رآن وال ت عملون من عمل إال كنا عليكم
شهودا إذ تفيضون فيه﴾ [يونس ]61 :اآلية ،إىل غي ذلك من اآليات ،فهو  -جل وعال -
مستو على عرشه ،كما قال على الكيفية الالئقة بكماله وجالله ،وهو حميط خبلقه كلهم يف قبضة
يده ال يعزب عنه مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء ،وال أصغر من ذلك وال أكب إال يف كتاب
مبني؛ انتهى كالمه ،وفيه أبلغ رد على من زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية.
وإذا علم هذا ،فكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وكالم من ذكر بعده من العلماء موافق ملا
أمجع عليه سلف األمة وأئمتها ،وهو أن اهلل  -سبحانه وتعاىل  -مع العباد عموما بالعلم والقدرة
واإلحاطة والسماع والرؤية ،وأنه يص أنبياءه وأولياءه مبعية النصر والتأييد والكفاية ،وليس يف
كالمهم ما يتعلق به من زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية.
وأما قوله :وقد ذكر أن ذلك مقصودهم الشيخ عبدالرمحن بن حممد بن قاسم؛ حيث قال
يف الفهارس العامة جملموع الفتاوى إىل آخر كالمه.
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فجوابه أن يقال :إن الشيخ عبدالرمحن بن حممد بن قاسم مل جيمع الفهارس العامة جملموع
الفتاوى ،وإّنا مجعها ابنه حممد بن عبدالرمحن بن قاسم ،وذلك مذكور يف أول صفحة من كل جزء
من الفهارس العامة جملموع الفتاوى ،فلياجع.
وأما قول املردود عليه ،وإذا أردت أن تعرف أن معىن معية اهلل خللقه معية حقيقية ذاتية ال
تقتضي أن يكون حاال فيهم وال يف أمكنهم ،فتأمل ما يأيت:
أ -قول شيخ اإلسالم وغيه :إن ما ذكر من معيته ال ينايف ما ذكر من علوه ،وأنه –
سبحانه  -علي يف دنوه ،قريب يف علوه ،فإنه لو كان معىن املعية جمرد العلم ما احتاجوا إىل ذكر
ذلك؛ ألن تصور املنافاة بني عموم العلم وعلو الذات غي وارد وال مورد أيضا.
ب -قول ابن القيم  -رمحه اهلل تعاىل  -يف "خمتصر الصواعق" ،والذي يسهل عليك فهم
هذا ،إىل آخر ما نقلناه عنه يف هذه الورقات ،وقول الشنقيطي يف تفسيه  -رمحه اهلل تعاىل :-
فالكائنات يف يده  -جل وعال  -أصغر من حبة خردل  -إىل أن قال :فهو – سبحانه  -مستو
على عرشه ،كما قال :على الكيفية الالئقة بكماله وجالله ،وهو حميط خبلقه كأّنم 9يف قبضة يده.
ج -قول ابن القيم  -رمحه اهلل تعاىل  :-فهو قريب من احملسنني بذاته ورمحته قربا ليس له
نظي ،وهو مع ذلك فوق مسواته على عرشه ،فأثبت له القرب الذايت مع علوه قربا ليس له نظي.
فاجلواب عن أول كالمه من وجهني :أحدمها أن يقال :إن آخر كالمه ينقض أوله ،وذلك
أنه أثبت املعية الذاتية للخلق ،وإثباهتا يستلزم إثبات احللول معهم يف أمكنتهم ،كما أن نفي
احللول مع اخللق يستلزم نفي املعية الذاتية هلم ،وحيث إن املردود عليه قد أثبت املعية الذاتية
للخلق ،ونفى احللول معهم يف أمكنتهم ،فقد وقع يف التناقض ،وإذا فال بد له من أحد أمرين :إما
أن يثبت املعية الذاتية للخلق واحللول معهم يف أمكنتم ،ويكون من احللولية الذين يقولون :إن اهلل
بذاته فوق العامل وهو بذاته يف كل مكان ،وإما أن ينفي املعية الذاتية للخلق واحللول معهم يف
أمكنتهم ،ويكون من أهل السنة واجلماعة الذين قد أمجعوا على أن اهلل  -تعاىل  -مستو على
عرشه فوق مجيع املخلوقات ،وأنه – تعاىل  -مع عموم اخللق بالعلم واملشاهدة والسماع ألقواهلم
وحركاهتم ،وأنه يص أنبياءه وأولياءه مبعية النصر والتأييد والكفاية ،فليخرت املردود عليه ما يناسبه
من أحد األمرين.
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الوجه الثاين أن يقال :إنه ليس يف كالم شيخ اإلسالم وابن القيم والشنقيطي ما يؤيد زعم
املردود عليه أن معية اهلل خللقه معية ذاتية ،وإّنا الذي يف كالمهم إثبات معية العلم والقدرة
واإلحاطة والسماع والرؤية لعموم اخللق ،وإثبات معية النصر والتأييد والكفاية ألنبياء اهلل وأوليائه.
وأما قول شيخ اإلسالم  -رمحه اهلل تعاىل  :-إن ما ذكر من معية اهلل  -تعاىل  -ال ينايف ما
ذكر من علوه ،فمراده باملعية معية العلم والقدرة والسلطان لعموم اخللق ،ومعية اإلعانة والنصر
والتأييد ألنبياء اهلل وأوليائه ،وهذا واضح يف كالمه املنقول من "شرح حديث النزول" وقد تقدم
ذكره قريبا فلياجع.
وأما قول ابن القيم :والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمة الرب وإحاطته خبلقه ،وأن
السموات السبع يف يده كخردلة يف يد العبد ،وأنه  -سبحانه  -يقبض السموات بيده واألرض
بيده األخرى ،مث يهزهن ،فكيف يستحيل يف حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه،
ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش؟! فمراده ما صرح به قبل هذه اجلملة ،وهو أن اهلل -
تعاىل  -يقرب من عباده يف آخر الليل وهو فوق عرشه ،ويدنو من أهل عرفة عشية عرفة وهو فوق
عرشه ،وأن املعية العامة يكون من الزمها العلم والتدبي والقدرة ،وأما املعية اخلاصة ،فإنه يكون من
الزمها النصر والتأييد واملعونة ،وقد تقدم قريبا ما نقله ابن القيم عن القاضي أيب بكر بن الطيب
الباقالين أنه قال يف املعية اخلاصة :إّنا باحلفظ والنصر والتأييد ،قال :ومل يرد أن ذاته معهم ،وقال
يف املعية العامة :إنه عامل هبم ومبا خفي من سرهم وجنواهم ،وقد أقره ابن القيم على هذا القول
وفيه  -مع ما تقدم من كالم ابن القيم وما نقله من اإلمجاع على أن معىن قوله  -تعاىل ﴿ :-وهو
معكم أين ما كنتم﴾ [احلديد ،]4 :وحنو ذلك يف القرآن أن ذلك علمه ،وأن اهلل فوق السموات
مستو على عرشه كيف شاء  -أبلغ رد على من زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية.
وأما الشنقيطي ،فقد تقدم كالمه قريبا ،وفيه التصريح بأن املعية اخلاصة هي باإلعانة والنصر
والتوفيق ،وأما املعية العامة جلميع اخللق ،فهي باإلحاطة التامة والعلم ،ونفوذ القدرة ،وكون اجلميع
يف قبضته  -جل وعال  -قال وهو مستو على عرشه على الكيفية الالئقة بكماله وجالله ،فكالم
الشنقيطي فيه أبلغ رد على من زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية.
وأما قول ابن القيم فهو قريب من احملسنني بذاته ورمحته قربا ليس له نظي ،وقول املردود عليه
فأثبت له القرب الذايت مع علوه قربا ليس له نظي.
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فجوابه أن يقال :أما قرب رمحة اهلل  -تعاىل  -من احملسنني ،فهو ثابت يف القرآن؛ قال اهلل
 تعاىل ﴿ :-إن رمحة الله قريب من المحسنني﴾ [األعراف ،]56 :وأما قرب ذاته منهم ،فليسعليه دليل ينص عليه ال من القرآن وال من السنة ،وما ليس عليه دليل ينص عليه ،فليس عليه
تعويل ،وقد ث بت عن النيب  أنه قال(( :ينزل ربنا  -تبارك وتعاىل  -كل ليلة إىل السماء الدنيا
حني يبقى ثلث الليل اآلخر)) ،وجاء يف حديث مرفوع(( :إن اهلل  -تعاىل  -يهبط إىل السماء
الدنيا عشية عرفة ،فيباهي بأهل املوقف املالئكة)) ،فيجب إثبات ما جاء عن اهلل  -تعاىل  -وعن
رسوله  وإمراره كما جاء وترك ما سوى ذلك من أقوال الناس ،وإن كانوا من األكابر املرموقني؛
قال اهلل  -تعاىل ﴿ :-اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال ت تبعوا من دونه أولياء قليال ما تذكرون﴾
[األعراف ،]3 :وقال تعاىل﴿ :فآمنوا بالله ورسوله النيب األمي الذي ي ؤمن بالله وكلماته واتبعوه
لعلكم ت هتدون﴾ [األعراف ،]158 :والكالم يف الصفات بابه التوقيف وال دخل لالجتهاد يف
ذلك.
وإذا علم هذا ،فليعلم أيضا أن من أثبت هلل صفة مل ترد يف القرآن وال يف السنة ،فقوله
مردود عليه كائنا من كان ،والدليل على ذلك ما أمر اهلل به يف اآليتني من سورة األعراف.
وأما قول املردود عليه :وهكذا نقول يف املعية ،نثبت لربنا معية حقيقية ذاتية تليق بعظمته
وجالله ،وال تشبه معية املخلوق للمخلوق ،ونثبت مع ذلك علوه على خلقه واستواءه على عرشه
على الوجه الالئق جبالله ،ال نكيف ذلك وال نتصور له كيفية؛ ألن تكييفنا له قول على اهلل بال
علم ،وتصورنا لذلك كيفية حماولة ملا ال ميكن الوصول إليه وال نقول به ،ونرى أن من زعم أن اهلل
 تعاىل  -بذاته يف كل مكان ،فهو كافر أو ضال إن اعتقده ،وكاذب إن نسبه إىل غيه منسلف األمة أو أئمتها ،فعقيدتنا أن هلل  -تعاىل  -معية حقيقية ذاتية تليق به ،وتقتضي إحاطته
بكل شيء علما وقدرة ومسعا وبصرا وسلطانا وتدبيا ،وأنه سبحانه منزه أن يكون خمتلطا باخللق أو
حاال يف أمكنتهم ،بل هو العلي بذاته وصفاته ،وعلوه من صفاته الذاتية اليت ال ينفك عنها ،وأنه
على عرشه كما يليق جبالله ،وأن ذلك ال ينايف معيته؛ ألنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصي،
قاله مقررا له ومعتقدا له منشرحا له صدره ،كاتبه ...يف  1403 / 6 / 24ه التوقيع واخلتم.
فجوابه من وجهني :أحدمها :أن يقال :إن إثبات املعية الذاتية هلل  -تعاىل  -مع خلقه مل
يرد يف القرآن وال يف السنة ،وال عن أحد من الصحابة وال التابعني وتابعيهم وأئمة العلم واهلدى
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من بعدهم ،ومل أر أحدا أثبتها سوى املردود عليه ،وقد ذكرت قريبا أن من أثبت هلل – تعاىل -
صفة مل ترد يف القرآن وال يف السنة ،فقوله :مردود عليه ،وذكرت الدليل على ذلك من القرآن.
حق وباطل ،فأما الذي فيه من
الوجه الثاين أن يقال :إن كالم املردود عليه قد اشتمل على ٍّ
احلق ،فهو إثبات علو اهلل على خلقه واستوائه على عرشه على الوجه الالئق جبالله ،وأن االستواء
ال يكيف وال يتصور كيفيته ،وأن اهلل  -تعاىل  -هو العلي بذاته وصفاته ،وأن علوه من صفاته
الذاتية اليت ال تنفك عنها ،وأنه حميط بكل شيء علما وقدرة ومسعا وبصرا وسلطانا وتدبيا ،وأنه
ليس كمثله شيء وهو السميع البصي ،ومن احلق فيه أيضا تكفي وتضليل من زعم أن اهلل  -تعاىل
 بذاته يف كل مكان ،وتكذيب من نسب ذلك إىل أحد من سلف األمة وأئمتها ،وتنزيه اهلل -تعاىل  -عن االختالط باخللق واحللول يف أمكنتهم.
وأما الذي فيه من الباطل ،فهو إثبات املعية الذاتية هلل مع خلقه ،وال يفى على من له علم
وفهم أن إثبات املعية الذاتية هلل مع خلقه يستلزم االختالط هبم واحللول معهم يف أمكنتهم ،وهذا
مما جيب تنزيه اهلل عنه ،وفيه من الباطل أيضا زعمه أن املعية الذاتية هلل مع اخللق تليق بعظمة الرب
وجالله ،وهذا من قلب احلقيقة؛ ألن املعية الذاتية للرب مع خلقه تستلزم خمالطتهم واحللول معهم
يف أمكنتهم ،وذلك ينايف عظمة الرب وجالله وعلوه على مجيع خلقه ،وفيه من الباطل أيضا مجعه
بني إثبات علو اهلل على خلقه واستوائه على عرشه ،وبني املعية الذاتية للخلق ،وهذا من اجلمع بني
النقيضني ،وفيه من الباطل أيضا زعمه أن علو الرب على خلقه واستواءه على عرشه ال ينايف املعية
الذاتية للخلق ،وهذا من قلب احلقيقة ،وألن علو الرب واستواءه على العرش الذي هو فوق مجيع
اخللق ينايف املعية الذاتية اليت تستلزم خمالطة اخللق واحللول معهم يف أمكنتهم ،وفيه من الباطل أيضا
تقريره؛ لقوله الباطل يف املعية الذاتية ،واعتقاده له وانشراح صدره له ،فكل هذا باطل وضالل.
واهلل املسؤول أن يرد صاحب املقال الباطل إىل احلق ،وأال جيعله من دعاة الضاللة؛ إنه ويل
ذلك والقادر عليه ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل
يوم الدين.
وقد وقع الفراغ من كتابة هذا الرد يف 1404 / 3 / 28ه على يد كاتبه الفقي إىل اهلل -
تعاىل  :-محود بن عبداهلل بن محود التوجيري ،غفر اهلل له ولوالديه وللمؤمنني واملؤمنات ،واحلمد هلل
الذي بنعمته تتم الصاحلات.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم
بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد:
فقد طلب الشيخ حممد الصاحل العثيمني من الشيخ عبدالعزيز بن باز أن يبعث إليه بكتايب
يف الرد على من زعم أن معية اهلل خللقه معية ذاتية ،فبعث به إليه وبعد قراءته له كتب الكلمة اليت
سيأيت ذكرها ،وطلب أن تنشر مع كتايب ،وحيث إن فيها ردا على من زعم أن معية اهلل خللقه معية
ذاتية ،فقد أجبت الشيخ حممدا إىل طلبه ،واهلل املسؤول أن يوفق اجلميع ملا حيب ويرضى وأن يرينا
احلق حقا ويرزقنا اتباعه ،ويرنا الباطل باطال ويرزقنا اجتنابه ،وال جيعله ملتبسا علينا فنضل.
قال ذلك كاتبه الفقي إىل اهلل  -تعاىل  :-محود بن عبداهلل بن محود التوجيري ،وصلى اهلل
وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل حنمده ونستعينه ،ونستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا ،من يهده اهلل ،فال مضل له ،ومن يضلل ،فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
شريك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه ،ومن تبعهم
بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.
وبعد ،فقد قرأت الكتاب الذي ألفه أخونا الفاضل الشيخ محود بن عبداهلل التوجيري يف
إثبات علو اهلل  -تعاىل  -ومباينته خللقه ،والرد على من زعم أن معية اهلل  -تعاىل  -خللقه معية
ذاتية ،فوجدته كتابا قيما قرر فيه مؤلفه احلقائق التالية:
األولى :إثبات علو اهلل  -تعاىل  -بذاته وصفاته؛ لداللة الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل
والفطرة على ذلك.
الثانية :إثبات استوائه – تعاىل  -بذاته على عرشه استواء حقيقيا يليق جبالله وعظمته من
غي تكييف وال َتثيل؛ لداللة الكتاب والسنة واإلمجاع على ذلك.
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الثالثة :إثبات معية اهلل خللقه بعلمه وإحاطته إن كانت عامة ،وبنصره وتأييده مع العلم

واإلحاطة إن كانت خاصة ،وتأييد ذلك مبا نقله عن السلف واألئمة.

الرابعة :إبطال قول احللولية القائلني بأن اهلل  -تعاىل  -بذاته يف األرض أو يف األرض

وعلى العرش؛ لداللة الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل والفطرة على إبطاله.
الخامسة :إنكار القول باملعية الذاتية.

وكل ما قرره فهو حق ،فعلو اهلل  -تعاىل  -على خلقه بذاته وصفاته دل عليه القرآن يف
آيات متعددة ،وعلى وجوه متنوعة معلومة لكل من قرأ كتاب اهلل  -تعاىل  -موجبة للعلم
القطعي ،ودلت عليه السنة بأنواعها القولية والفعلية واإلقرارية يف أحاديث كثية تبلغ حد التواتر،
وعلى وجوه متنوعة.
ودل عليه العقل من وجهين:
أحدهما :أن العلو صفة كمال ،واهلل  -تعاىل  -له صفات الكمال من كل وجه؛ كما قال
تعاىل﴿ :وله المثل األعلى يف السماوات واألرض وهو العزيز احلكيم﴾ [الروم ،]27 :فوجب
ثبوت العلو له.
الثاني :أنه إذا انتفت صفة العلو ثبتت صفة السفل؛ لتقابلهما ،وصفة السفل صفة نقص

واهلل  -تعاىل  -من زه عن كل نقص.

ودلت الفطرة أيضا على علو اهلل  -تعاىل  -داللة ضرورية فطرية ،فما من داع أو خائف
إال فزع إىل ربه – تعاىل  -حنو السماء ال يلتفت عنه مينه وال يسرة ،واملسلمون يف سجودهم يقول
القائل منهم :سبحان ريب األعلى ،فال جيد من قلبه إال االُتاه حنو السماء.
وقد أمجع سلف األمة وأئمتها على ما اقتضته هذه األدلة من علو اهلل  -تعاىل  -بذاته
وصفاته ،ومل يالف يف ذلك إال من اجتالته الشياطني من احللولية من قدماء اجلهمية وغيهم ،أو
من سلكوا سبيل التعطيل احملض يف هذا الباب ،فقالوا :إنه ليس داخل العامل وال خارجه وال فوقه
وال ّتته ،وال متصال بالعامل وال منفصال عنه ،وقد قال بعض العلماء :لو قيل :صفوا اهلل بالعدم ما
كان أبلغ لوصفه بذلك من هذا القول ،تعاىل اهلل عنه علوا كبيا.
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واستواء اهلل  -تعاىل  -على عرشه بذاته حقيقة هو علو اهلل علوا خاصا يليق جبالله
وعظمته ،وفيه عن السلف أربعة معان ،هذا أحدها ،والثاين الصعود ،والثالث االرتفاع ،والرابع
االستقرار ،وكلها حق ال تناقض بينها ،وال تنايف ما جيب هلل – تعاىل  -من الكمال.
ومل يالف السلف يف ذلك إال أهل التحريف والتعطيل الذين قالوا :إنه مبعىن االستيالء
عليه ،وهو قول باطل خمالف لصريح القرآن والسنة ،فقد ذكر اهلل  -تعاىل  -االستواء على العرش
يف سبعة مواضع من القرآن ،مل يأت يف واحد منها بلفظ االستيالء حىت يفسر به الباقي ،مث إنه
ذكر بلفظ الفعل مقرونا ب "مث" يف ستة مواضع ،مذكورا بعده عموم امللك يف املوضع السابع مما مينع
منعا ظاهرا أن يكون مبعىن االستيالء ،وجاءت السنة بالتصريح بأن اهلل فوق العرش ،وال يفى
أيضا ما يلزم على تفسيه باالستيالء من اللوازم الباطلة.
وتفسي معية اهلل  -تعاىل  -خللقه بعلمه هبم وإحاطته يف املعية العامة ،وبنصره وحفظه مع
العلم واإلحاطة يف املعية اخلاصة  -أمر مشهور بني السلف ،حكى اإلمجاع عليه غي واحد من
أهل العلم ،واقتضاء املعية ذلك ظاهر من سياق اآليات الواردة فيها.
ففي املعية العامة ذكرها اهلل  -تعاىل  -يف سورة اجملادلة بني علمني ،ويف آية احلديد ذكرها
بعد العلم وقبل قوله﴿ :والله مبا ت عملون بصي﴾ [احلديد.]4 :
ويف املعية اخلاصة ذكرها اهلل  -تعاىل  -يف سورة حممد حني ّنى املؤمنني عن الوهن يف قتال
األعداء ،ويف سورة التوبة حني قال أبو بكر للنيب  :لو أن أحدهم نظر إىل قدميه ،ألبصرنا،
فقال النيب ﴿ :ال ّتزن إن الله معنا﴾ [التوبة ،]40 :وهكذا بقية اآليات اليت فيها ذكر املعية
بنوعيها.
وبطالن القول باحللول معلوم بداللة الكتاب والسنة والعقل والفطرة واإلمجاع ،وذلك ألن
القول به مناقض َتام املناقضة للقول بعلو اهلل  -تعاىل  -بذاته وصفاته ،فإذا كان علو اهلل  -تعاىل
 بذاته وصفاته ثابتا هبذه األدلة كان نقيضه باطال هبا.وإنكار القول باملعية الذاتية واجب؛ حيث تستلزم القول باحللول؛ ألن القول باحللول باطل،
فكل ما استلزمه ،فهو باطل جيب إنكاره ،ورده على قائله كائنا من كان.
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وأسأل اهلل  -تعاىل  -أن جيعلنا مجيعا من املتعاونني على الب والتقوى ،وأن يهيئ لنا من
أمرنا رشدا ،وأن ينصرنا باحلق ،وجيعلنا من أنصاره؛ إنه ويل ذلك والقادر عليه ،وهو القريب
اجمليب.
قاله كاتبه حممد الصاحل العثيمني يف 1404/4/15ه .
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