
الله علو إثبات
لخلقه ومباينته

معية أن زعم من على والرد
ذاتية للخلق الله

 تعالى الله إلى الفقير تأليف
التويجري حمود بن عبدالله بن حمود

المولى سائلين السنة عن الدفاع شبكة المادة هذه بنشر (قام
كريم) جواد إنه آمين عليها، القائمين جهود في ويبارك النفع بها يعم أن 



الرحيم الرحمن الله بسم
المقدمة

ومن وصحبه أله وعلى الله رسول على والسلم والصلة لله الحمد
بهداه. اهتدى

بعد: أما
عبدالله بن حمود الشيخ العلمة أخونا كتبه ما على اطلعت فقد

الله علو إثبات على والعقلية الشرعية الدلة بيان في التويجري
فيه يشابه ل بجلله يليق استواء عليه واستوائه عرشه فوق سبحانه
خلقه.
لوليائه وكلءته وحفظه واطلعه بعلمه لعباده معيته إثبات وفي
جميعه سمعته قد بل ذاتية لعباده الله معية أن زعم من على والرد

بالدلة مؤيدا الفائدة عظيم كتابا فألفيته الله حفظه مؤلفه بقراءة
القائلين البدع أهل على عظيما ردا ألفيته كما والعقلية الشرعية
للخلق الله معية إن قال من على شافيا كافيا وردا والتحاد بالحلول

وبمؤلفاته به ونفع وتوفيقا وهدى علما وزاده خيرا الله فجزاه ذاتية
المسلمين.

أدلة على مشتمل الفائدة كثير القدر عظيم الكتاب فهذا وبالجملة
وعلوه وصفاته الله أسماء إثبات على والسنة الكتاب من كثيرة

على مشتمل أنه كما البدع أهل جميع على والرد خلقه فوق سبحانه
والمتأخرين المتقدمين السنة علماء كلم من مفيدة كثيرة نقول
رحمة ورحمهم الجميع عن الله رضي والتابعين الصحابة كلم ومن

واسعة.
المسلمين به ينفع أن العل وصفاته الحسنى بأسمائه الله فنسأل

لمؤلفه المثوبة يضاعف وأن المعذرة به ويقطع الحجة به يقيم وأن
يثبتنا وأن الحق وأنصار الهدى أئمة من إخواننا وسائر وإياه ويجعلنا
عليه. والقادر ذلك ولي إنه سبحانه نلقاه حتى دينه على جميعا

الله سامحه باز بن عبدالله بن ربه: عبدالعزيز عفو إلى الفقير قاله
عنه. وعفا

وصحبه. وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى
العام الرئيس



والفتاء العلمية البحوث لدارات
والرشاد والدعوة
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الرحيم الرحمن الله بسم

إليه ونتوب ونستغفره ونستهديه ونستعينه نحمده الله الحمد
يهده من أعمالنا سيئات ومن أنفسنا شرور من بالله ونعوذ

له. هادي فل يضلل ومن له مضل فل الله
محمدا أن وأشهد له لشريك وحده الله إل إله ل أن وأشهد

الخلق على وحجة للعالمين رحمة المبعوث ورسوله عبده
أجمعين.

إلى بإحسان تبعهم ومن وأصحابه آله وعلى عليه الله صلى
كثيرا. تسليما وسلم الدين يوم
بعد: أما

أن أوله في زعم المعاصرين، لبعض سيئا مقال رأيت فقد
وأنها وعظمته، بجلله تليق ذاتية معية لخلقه الله معية

أماكنهم. في حلول ول بالخلق، اختلطا لتقتضي
معية لربنا نثبت المعية في نقول مقاله: وهكذا آخر في وقال
المخلوق معية تشبه ول وجلله، بعظمته تليق ذاتية

على واستواءه خلقه، على علوه ذلك مع ونثبت للمخلوق،
الله أن زعم من أن ونرى بجلله، الئق الوجه على عرشه،

اعتقده، إن ضال أو كافر فهو مكان كل في بذاته تعالى
أئمتها. أو المة سلف من غيره إلى نسبه إن وكاذب

إحاطته وتقتضي به، تليق ذاتية معية تعالى لله أن فعقيدتنا
وأنه وتدبيرا، وسلطانا وبصرا وسمعا وقدرة، علما شيء بكل

أمكنتهم، في حال أو بالخلق، مختلطا يكون أن منزه سبحانه
ل التي الذاتية صفاته من وعلوه وصفاته، بذاته العلي هو بل

ذلك وأن بجلله، يليق كما عرشه على مستو وأنه عنها، ينفك
له، ومعتقدا له، مقررا ذلك قال أنه صرح ثم معيته، ينافي ل

صدره. له منشرحا



الكاتب كلم في ما وفهم علم له من على يخفى وأقول: ل
من يقول من وموافقة النقيضين، بين والجمع التناقض، من

مكان، كل في بذاته وهو العالم، فوق بذاته الله الحلولية: إن
المة سلف وإجماع والسنة الكتاب مخالفة من أيضا فيه وما

وأئمتها.
مع لخلقه الذاتية الله لمعية تقريره ففي التناقض، فأما

ول بالخلق، الختلطا تقتضي ل الذاتية المعية هذه أن زعمه
الذاتية المعية أن عاقل على يخفى ول أماكنهم، في الحلول
هذا أماكنهم. وعلى في والحلول مخالطتهم تستلزم للخلق
والحلول مخالطتهم، ونفى للخلق الذاتية المعية أثبت فمن
أبى. أم شاء تناقض فقد أماكنهم، في
الذاتية الله لمعية تقريره ففي النقيضين، بين الجمع وأما

العلي وأنه عرشه، على مستو الله أن تقريره مع لخلقه،
ينفك ل التي الذاتية صفاته من علوه وأن وصفاته، بذاته

لله العلو صفة إثبات بين التقرير هذا في جمع عنها. فقد
تستلزمه الذي السفل صفة وهي ضدها، وإثبات تعالى،
الذاتية المعية أثبت فمن هذا وعلى للخلق، الذاتية المعية
التي الذاتية صفاته من الرب علو أن ذلك مع وأثبت للخلق،

أبى. أم شاء النقيضين بين جمع فقد عنها ينفك ل
زعم لمن لزم فإنه بالحلول، القائلين لبعض الموافقة وأما
القول هذا على يلزم لنه ذاتية، معية لخلقه الله معية أن

يكون وأن الرض، في الخلق مع الله يكون أن الباطل
أماكنهم. في معهم وحال لهم، مخالطا

تعالى الله رحمه تيمية بن العباس أبو السلم شيخ قال وقد
الفتاوى مجموع من الثاني المجلد  من297 صفحة في

ملخصه: ما بعدها وصفحتين



خلقه، على وعلوه الله لمباينة المنكرة الجهمية ظهرت ولما
أقوال: أربعة على الباب هذا في الناس افترق

على مستو سمواته، فوق الله يقولون: إن والئمة فالسلف
والسنة الكتاب ذلك على دل كما خلقه، من بائن عرشه،
المة. سلف وإجماع
الذين وهم ونفاتهم، الجهمية معطلة قول الثاني والقول

ول له، مباين ول خارجه، ول العالم داخل هو يقولون: ل
يخلو ل اللذين المتقابلين الوصفين فينفون له، محايث
ومن المعتزلة أكثر ذلك يقول كما أحدهما، عن موجود
غيرهم. من وافقهم
بذاته يقولون: إنه الذين الجهمية حلولية قول الثالث والقول

من وغيرهم النجار حسين أتباع ذلك يقول كما مكان، كل في
الجهمية.
وهو العالم، فوق بذاته الله يقول: إن من قول الرابع والقول

الكلم أهل من طوائف قول وهذا مكان، كل في بذاته
وأمثاله. معاذ كأبي والتصوف

في طوائف. ويوجد عن هذا المقالت في الشعري ذكر وقد
بن الحكم كأبي وأتباعه المكي طالب كأبي السالمية كلم

هذا. من نحو إلى يشير ما وأمثاله، برجان
من كثير فيه وقع يناسبه ما أو بالحلول فالقول الجملة وفي

منه. انتهى يحذرون القوم أئمة كان ولهذا الصوفية، متأخري
كلمه. من المقصود

يقولون: الذين عن تعالى، الله رحمه السلم، شيخ ذكره وما
بعينه هو مكان كل في بذاته وهو العالم، فوق بذاته الله إن

ذاتية معية لخلقه الله معية أن زعم حيث عليه، المردود قول
العرش. على مستو ذلك مع وهو





فصل

الله فإن تعالى، الله لكتاب المقال صاحب مخالفة وأما
مواضع سبعة في العرش على استواءه ذكر وتعالى تبارك

القران: من
إإّنالعراف:  سورة في تعالى قوله الول الموضع ُكُم { ّب َر

ّلُه إذي ال ّل َق ا َل إت َخ َوا َلْرَض الّسَما إة إفي َوا ّت ٍم إس ّيا َوى ُثّم َأ َت اْس
َلى إش َع َعْر ْل إشي ا ْغ ْيَل ُي ّل َهاَر ال ّن ُبُه ال ُل ْط ًثا َي إثي َوالّشْمَس َح

َقَمَر ْل ّنُجوَم َوا إه ُمَسّخَراٍت َوال إر َأْم َ إب ُق َلُه َأل ْل ْلَخ َلْمُر ا َباَرَك َوا َت
ّلُه إميَن}َ ( َرّب ال َل َعا ْل العراف ) سورة54ا

إإّنيونس:  سورة في تعالى قوله الثاني الموضع ُكُم { ّب ّلُه َر ال
إذي ّل َق ا َل إت َخ َوا َلْرَض الّسَما إة إفي َوا ّت ٍم إس ّيا َوى ُثّم َأ َت َلى اْس َع

إش َعْر ْل ّبُر ا َد َلْمَر ُي إفيٍع إمن َما ا ّ َش إد إمن إإل ْع إه َب إن ْذ ُكُم إإ إل ّلُه َذ ال
ُكْم ّب ُه َر ُدو ُب ْع َ َفا َفل ّكُروَن}َ ( َأ َذ يونس ) سورة3َت

ّلُهالرعد:  سورة في تعالى قوله الثالث الموضع إذي {ال ّل ا
َع َف إت َر َوا إر الّسَما ْي َغ ٍد إب َها َعَم َن ْو َوى ُثّم َتَر َت َلى اْس إش َع َعْر ْل ا

َقَمَر الّشْمَس َوَسّخَر ْل إري ُكّل َوا ّبُر ّمَسّمى َلَجٍل َيْج َد َلْمَر ُي ا
َفّصُل إت ُي َيا ُكم ال ّل َع َقاء َل إل ُكْم إب ّب ُنوَن}َ ( َر إق الرعد ) سورة2ُتو

َلى {الّرْحَمُنطه:  سورة في تعالى قوله الرابع الموضع َع
إش َعْر ْل َوى}َ ( ا َت طـه ) سورة5اْس
إذيالفرقان:  سورة في تعالى قوله الخامس الموضع ّل {ا

َق َل إت َخ َوا َْلْرَض الّسَما ُهَما َوَما َوا َن ْي إة إفي َب ّت ٍم إس ّيا َوى ُثّم َأ َت اْس
َلى إش َع َعْر ْل َأْل الّرْحَمُن ا إه َفاْس إبيًرا}َ ( إب ) سورة59َخ

الفرقان
ّلُهالسجدة:  سورة في تعالى قوله السادس الموضع {ال

إذي ّل َق ا َل إت َخ َوا َْلْرَض الّسَما ُهَما َوَما َوا َن ْي إة إفي َب ّت ٍم إس ّيا ُثّم َأ



َوى َت َلى اْس إش َع َعْر ْل ُكم َما ا إه ّمن َل إن إلّي إمن ُدو إفيٍع َوَل َو َفَل َش َأ

ّكُروَن}َ ( َذ َت السجدة ) سورة4َت
َوالحديد:  سورة في تعالى قوله السابع الموضع ُه إذي { ّل ا

َق َل إت َخ َوا َْلْرَض الّسَما إة إفي َوا ّت ٍم إس ّيا َوى ُثّم َأ َت َلى اْس َع
إش َعْر ْل َلُم ا ْع إلُج َما َي إض إفي َي َْلْر َها َيْخُرُج َوَما ا ْن إزُل َوَما إم إمَن َين
ْعُرُج َوَما الّسَماء َها َي َو إفي ُه ُكْم َو َع ْيَن َم ُتْم َما َأ ّلُه ُكن إبَما َوال
ُلوَن ْعَم إصيٌر}َ ( َت الحديد ) سورة4َب
الذي العرش، على وتعالى تبارك الرب استواء على والنص

الرض سكان مع كونه ينافي المخلوقات، جميع فوق هو
زعم من على رد أبلغ السبع اليات هذه من كل وفي بذاته،

ذاتية. معية لخلقه الله معية أن
معية لخلقه الله معية أن زعم من على أيضا به يرد ومما
ُفوَنالملئكة:  عن مخبرا تعالى الله قول ذاتية َيَخا ُهم { ّب ّمن َر

إهْم}َ ( إق ْو وتعالى تبارك الرب كان وإذا النحل ) سورة50َف
معهم يكن ولم السموات، سكان هم الذين الملئكة فوق

الرض- في الذين أي– لخلقه معيته يقال: إن فكيف بذاته،
البطلن. ظاهر قول هذا ذاتية معية
َوتعالى:  الله قول أيضا عليه به يرد ومما ُه َو إهُر { َقا ْل َق ا ْو َف
إه إد َبا َو إع ُه إكيُم َو ْلَح إبيُر}َ ( ا ْلَخ تعالى: وقوله النعام ) سورة18ا
َو ُه َو إهُر { َقا ْل َق ا ْو إه َف إد َبا إسُل إع ُيْر ُكم َو ْي َل َظًة}َ ( َع َف )61َح
إحوقوله:  النعام سورة ّب ّبَك اْسَم {َس َلى}َ ( َر ْع َْل ) سورة1ا
َوَماتعالى:  وقوله العلى ٍد { ُه َإلَح َد ٍة إمن إعن ْعَم إإّل()  ُتْجَزى ّن
َغاء إت ْب إه ا إه َوْج ّب َلى}َ ( َر ْع َْل تعالى: وقوله الليل ) سورة20-19ا

إلُم َعا إب { ْي َغ ْل إة ا َد َها إبيُر َوالّش َك ْل إل}َ ( ا َعا َت ْلُم الرعد ) سورة9ا
ُعتعالى:  وقوله إفي إت {َر ّدَرَجا إش}َ ( ُذو ال َعْر ْل ) سورة15ا
َتعالى:  وقوله غافر َول ُه { ُد ُؤو ُهَما َي ُظ ْف َو إح ُه إلّي َو َع ْل إظيُم}َ ا َع ْل ا

َلُهتعالى:  وقوله البقرة ) سورة255( إت إفي َما { َوا الّسَما



إض إفي َوَما َْلْر َو ا ُه إلّي َو َع ْل إظيُم}َ ( ا َع ْل الشورى ) سورة4ا
ْوتعالى:  وقوله َأ إسَل { إحَي َرُسوًل ُيْر ُيو إه َف إن ْذ إإ ّنُه َيَشاء َما إب إإ
إلّي إكيٌم}َ ( َع إإّنتعالى:  وقوله الشورى ) سورة51َح ّلَه { ال
ّيا َكاَن إل إبيًرا}َ ( َع ُلواتعالى:  وقوله النساء ) سورة34َك َقا }
َذا ُكْم َقاَل َما ّب ُلوا َر ّق َقا ْلَح َو ا ُه إلّي َو َع ْل إبيُر ا َك ْل ) سورة23}َ ( ا
إلَكتعالى:  وقوله سبأ َذ َأّن { ّلَه إب َو ال ّق ُه ْلَح َأّن ا ُعوَن َما َو ْد َي
إه إمن إن َو ُدو إطُل ُه َبا ْل َأّن ا ّلَه َو َو ال إلّي ُه َع ْل إبيُر}َ ( ا َك ْل ) سورة62ا

تعالى: لقمان. وقوله سورة في التي الية ومثلها الحـج
ُكم إل َذ ّنُه { َأ َذا إب إعَي إإ ّلُه ُد ُه ال َد ُتْم َوْح َفْر إإن َك إه ُيْشَرْك َو ُنوا إب إم ْؤ ُت

ْكُم ْلُح إه َفا ّل إلّي إل َع ْل إر}َ ( ا إبي َك ْل .غافر ) سورة12ا
بصفة اليات هذه في نفسه وتعالى تبارك الرب وصف فقد

وعلو القهر، وعلو القدر، علو يشمل وهو المطلق، العلو
الذات علو صفة أن وعلم عقل له من على يخفى ول الذات،
المنافع. أعظم للخلق الذاتية المعية تنافي
ُتمتعالى:  الله قول أيضا عليه به يرد ومما إمن َأ َأ إفي ّمن {

إسَف َأن الّسَماء ُكُم َيْخ َلْرَض إب َذا ا إإ ُتم َأْم()  َتُموُر إهَي َف إمن ّمن َأ
إسَل َأن الّسَماء إفي ُكْم ُيْر ْي َل ًبا َع إص َلُموَن َحا ْع َت ْيَف َفَس إر}َ ( َك إذي َن
" السماء كتاب في البيهقي . قالالملك ) سورة16-17

ُتمقوله:  على الكلم والصفات" في إمن َأ َأ الّسَماء}َ إفي ّمن {
ُكْمقال:  كما السماء فوق من أراد ّن َب ّل َُلَص َو إع إفي { ُذو ُج

إل}َ ّنْخ ْاالنخل. وقال:  جذوع على  بمعنىال إسيُحو َف إفي {
إض}َ َلْر والعرش سماء، فهو عل ما الرض. وكل على أيا

كما العرش على من الية: أأمنتم فمعنى السموات، أعلى
اليات. سائر في به صرح

زعم من قول إبطال على دللة اليات من كتبنا قال: وفيما
َووقوله:  مكان، كل في بذاته الله الجهمية: أن من ُه َو }



ُكْم َع ْيَن َم ُتْم}َ ( َما َأ بعلمه. ل أراد إنما الحديد ) سورة4ُكن
انتهى. بذاته
القاعدة في تيمية ابن العباس أبو السلم شيخ عنه نقله وقد

المجلد  من193-192 صفحة في وهو وأقره المركشية
الفتاوى. مجموع من الخامس

تعالى: قوله على الكلم في تفسيره في القرطبي وقال
ُتم إمن َأ َأ فوق من المحققون: أأمنتم قالالّسَماء}َ  إفي ّمن {
ْاكقوله:  السماء إسيُحو َف إض}َ إفي { َلْر انتهى. فوقها  أيا

لخلقه الله معية أن زعم من على بها يرد التي اليات ومن
إهتعالى:  الله قول ذاتية معية ْي َل إإ ُد { َع إلُم َيْص َك ْل ّيُب ا ّط ال

َعَمُل ْل إلُح َوا ُعُه}َ ( الّصا َف تعالى: وقوله فاطر ) سورة10َيْر
ّبُر َد ُي َْلْمَر { َلى الّسَماء إمَن ا إض إإ َْلْر ْعُرُج ُثّم ا إه}َ ( َي ْي َل )5إإ
ْعُرُجتعالى:  وقوله السجدة سورة َت َكُة { إئ ْلَمَل إه}َ ( َوالّروُح ا ْي َل إإ

ْذتعالى:  وقوله المعارج ) سورة4 إإ ّلُه َقاَل { ّني إعيَسى َيا ال إإ
ّفيَك َو َت ُعَك ُم إف َلّي}َ ( َوَرا تعالى: وقوله عمران آل ) سورة55إإ

َبل َعُه { َف ّلُه ّر إه}َ ( ال ْي َل تعالى: وقوله النساء ) سورة158إإ
ُقْل َلُه { إس ُروُح َنّز ُد ُق ْل ّبَك إمن ا ّق}َ ( ّر ْلَح ) سورة102إبا

ّناتعالى:  وقوله النحل إإ َنا { ْل َة َأنَز ْوَرا ّت َها ال ًدى إفي ُنوٌر}َ ( ُه َو
َوَماتعالى:  وقوله المائدة ) سورة44 ْا { َدُرو ّلَه َق ّق ال إه َح إر ْد َق
ْذ ْا إإ ُلو ّلُه َأنَزَل َما َقا َلى ال ٍر َع ٍء ّمن َبَش َأنَزَل َمْن ُقْل َشْي

َتاَب إك ْل إذي ا ّل إه َجاء ا ًدى ُنوًرا ُموَسى إب ُه إس}َ ( َو ّنا ) سورة91ّلل
َنّزَلتعالى:  وقوله النعام ْيَك { َل َتاَب َع إك ْل ّق ا ْلَح ًا إبا ّدق ّلَما ُمَص

ْيَن إه َب ْي َد َأنَزَل َي َة َو ْوَرا ّت إجيَل ال إلن ْبُل إمن()  َوا ًدى َق إس ُه ّنا ّلل
َأنَزَل َقاَن}َ ( َو ُفْر ْل .عمران آل ) سورة4-3ا

مع جدا. وفيها كثيرة تعالى الله من القران إنزال في واليات
وتعالى تبارك الرب علو على دليل اليات من هاهنا ذكرته ما



لخلقه الله معية أن زعم من على رد أبلغ وفيها خلقه، فوق
ذاتية. معية



فصل

علية الله صلى الله رسول لسنة المقال صاحب مخالفة وأما
لما أنه وسلم علية الله صلى النبي عن ثبت فقد وسلم،
به على حتى جبريل به عرج المقدس بيت إلى به أسري

صرير به يسمع لمستوى به وظهر السبع السماوات فوق
عليه وفرض الله ,فكلمه جلله جل الرب من ودنا القلم،
يتردد يزل فلم ، وليلة يوم كل في صلة خمسين أمته وعلى

، أمته وعن عنه التخفيف طلب في موسى وبين ربه بين
أحاديث هذا في جاء وقد صلوات، خمس الله جعلها وحتى

من صحيحيهما في ومسلم البخاري رواه منها الول صحيحة،
عنه. الله رضي مالك بن أنس عن الله عبد بن شريك حديث

البناني ثابت حديث من ومسلم أحمد المام رواه والثاني
حديث من النسائي رواه عنه. والثالث الله رضي أنس عن
رواه عنه. والرابع الله رضي أنس عن مالك أبي بن يزيد

بن أنس عن قتادة حديث من ومسلم والبخاري أحمد المام
البخاري رواه عنه. والخامس الله رضي صعصعة عن مالك

ذر أبي عن مالك بن أنس عن شهاب ابن حديث من ومسلم
عنه. الله رضي
ابن أن حزم ابن أخبرني الحديث هذا في الزهري وقال

: قال يقولن كانا عنهما الله رضي النصاري حبة وأبا عباس
ظهرت حتى بي عرج : " ثم وسلم علية الله صلى النبي

بن وأنس حزم ابن " قال القلم صريف فيه أسمع لمستوى
الله : "فرض وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال مالك
على مررت حتى بذلك فرجعت صله خمسين أمتي على

: قلت ؟ أمتك على الله فرض : ما فقال السلم عليه موسى
ل أمتك فإن ربك إلى : فارجع قال صلة خمسين فرض



موسى إلى فرجعت شطرها، فوضع فرجعت ذلك، تطيق
تطيق، ل أمتك فإن ربك : راجع فقال شطرها وضع قلت

ربك إلى : ارجع فقال إليه فرجعت شطرها فوضع فراجعت
وهي خمس هي فقال فراجعته ذلك تطيق ل أمتك فإن

" الحديث. لدي القول يبدل ل خمسون
ما إلى الرض من وسلم عليه الله صلى النبي عروج وفي
أبلغ منه الدنو من  به الله أكرمه وما السبع، السماوات فوق

في وكذلك ذاتية، معية لخلقه الله معية أن زعم من على رد
علية موسى وبين ربه بين وسلم عليه الله صلى تردده

: ارجع له يقول موسى كان حين مرات عدة والسلم الصلة
الله إلى جبريل به فيعرج لمتك، التخفيف فاسأله ربك إلى

كل صلوات، خمس إلى صارت حتى لمته التخفيف فيسأله
خلقه. من بائن وأنه تعالى، لله العلو إثبات على يدل ذلك
ذاتية. معية لخلقه الله معية أن زعم من على رد أبلغ وفيه
ًا المقال صاحب على يرد ومما الله صلى النبي قول أيض
السماء. قال: الله؟" فقالت: في للجارية: "أين وسلم عليه
مؤمنة" فإنها "أعتقها لله. قال رسول أنا؟" قالت: أنت "من
حديث من والنسائي داود وأبو ومسلم وأحمد مالك رواه

عثمان أبو عنه. قال الله رضي السلمي الحكم بن معاوية
السماء في ربها أن أقرت لما بإيمانها الصابوني: حكم

والفوقية. العلو بصفة ربها وعرفت
وسلم: " أل عليه الله صلى الني قول أيضا علبه به يرد ومما

ومسلم البخاري السماء" رواه في من أمين وأنل تأمنوني
عنه. الله رضي الخدري سعيد أبي حديث من

وسلم: عليه الله صلى النبي قول أيضا عليه به يرد ومما
الرض في من ارحموا الرحمن، يرحمهم "الراحمون

داود وأبو أحمد المام السماء" رواه في من يرحمكم



من مستدركه في والحاكم الكنى في والبخاري والترمذي
وقال عنهما، الله رضي العاص بن عمرو بن عبدالله حديث

والذهبي. الحاكم وصححه صحيح حسن حديث الترمذي: هذا
رضي الدرداء أبي حديث في جاء ما أيضا عليه به يرد ومما
يقول: وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع أنه عنه الله
تقدس السماء في الذي الله ربنا فليقل شيئا اشتكى "من

داود. أبو رواه اسمك" الحديث
في قوله والصفات": معنى "السماء كتاب في البيهقي قال
العرش على السماء فوق السماء" أي في الخبار: "من هذه
والسنة. انتهى. الكتاب به نطق كما

رضي هريرة أبي حديث في جاء ما أيضا عليه به يرد ومما
الرجل وسلم: "ذكر عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله

يارب يارب السماء إلى يديه يمد أغبر أشعث السفر يطيل
بالحرام وغذي حرام وملبسه حرام ومشربه حرام ومطعمه

والترمذي وسلم أحمد المام لذلك" رواه يستجاب فأنى
غريب. حسن وقال: حديث

سائر دون خاصه السماء إلى يديه يمد الداعي كون وفي
ذاتية. معية لخلقه الله معية أن زعم من على رد أبلغ الجهات

لكان علم بغير الله على القائل زعم ما على المر كان ولو
أمامه، ومن فوقه، من الجهات سائر إلى يديه يمد الداعي

السماء جهة يخص ول شماله، وعن يمينه، وعن خلفه، ومن
تعالى. الله فوقها التي
جابر عن الطويل الحديث في جاء ما أيضا عليه به يرد ومما

أن ففيه الوداع، حجة ذكر في عنهما الله رضي الله عبد بن
بطن في الناس خطب وسلم عليه الله صلى الله رسول
أنتم فما عني مسئولون خطبته: "وأنتم آخر في وقال الوادي

فقال ونصحت، وأديت، باغت، قد أنك قائلون؟" قالوا: نشهد



الناس: إلى وينكبها السماء إلى يرفعها السبابة بأصبعه
داود وأبو مسلم اشهد" رواه اللهم اشهد اللهم اشهد "اللهم

ماجه. وابن
السماء إلى أصبعه وسلم عليه الله صلى النبي رفع وفي
لخلقه الله معية أن زعم من على رد أبلغ الجهات سائر دون
ذاتية. معية
رسول أن الوعال، حديث في جاء ما أيضا عليه به يرد ومما
بين سموات سبع ذكر أن بعد قال وسلم عليه الله صلى الله
مسيرة سماء كل وكثف عام، خمسمائة مسيرة سمائين كل

أسفله بين بحر السابعة السماء قال: "وفوق عام خمسمائة
أوعال ثمانية ذلك فوق ثم والرض السماء بين كما وأعله

ذلك فوق ثم والرض السماء بين كما وأظلفهن ركبهن بين
والله والرض السماء بين كما وأعله أسفله بين العرش

بني أعمال من عليه يخفى وليس ذلك فوق وتعالى تبارك
بن العباس حديث من والحاكم أحمد المام شيء" رواه آدم
وقد والذهبي، الحاكم وصححه عنه، الله رضي المطلب عبد

في والبيهقي والحاكم ماجه وابن والترمذي داود أبو رواه
الترمذي: حسن وقال آخر والصفات" بلفظ "السماء كتاب

غريب.
في والحاكم النسائي مارواه أيضا عليه به يرد ومما

والصفات" من "السماء كتاب في والبيهقي المستدرك،
عنه: أن الله رضي وقاص أبي بن سعد عن الحاكم، طريق
يقتل أن قريظة بني على حكم عنه، الله رضي معاذ بن سعد
أموالهم تقسم وأن الموسى، عليه جرت من كل منهم

وسلم عليه الله صلى الله لرسول ذلك وذراريهم. فذكر
من به حكم الذي الله بحكم فيهم اليوم حكم فقال: "لقد

في الذهبي وقال الحاكم، عليه يتكلم سموات" لم سبع فوق



"العلو" كتاب في أيضا الذهبي تلخيصه: صحيح. وذكره
والبخاري أحمد المام رواه صحيح. وقد حديث وقال: هذا

وقال عنه الله رضي الخدري سعيد أبي حديث من ومسلم
الملك" بحكم قال وربما الله بحكم فيهم حكمت فيه: "لقد

عنها الله رضي عائشة حديث من أيضا ومسلم أحمد ورواه
أحمد: وجل" زاد عز الله بحكم فيهم حكمت وفيه: "لقد

الله رضي جابر حديث من الترمذي رسوله" ورواه طوحكم
فيهم". الله حكم ولفظه: "أصبت عنه

رضي هريرة أبي حديث في جاء ما أيضا عليه به يرد ومما
قال: "لما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه، الله

العرش: إن فوق عنده فهو كتابه في كتب الخلق الله قضى
ومسلم. والبخاري أحمد المام غضبي" رواه غلبت رحمتي

رضي هريرة أبي حديث في جاء ما أيضا عليه به يرد ومما
عند يدعو كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه، الله

قبلك فليس الول أنت وفيه: "اللهم الحديث النوم. فذكر
فليس الظاهر وأنت شيء، بعدك فليس الخر وأنت شيء،
رواه شيء" الحديث دونك فليس الباطن وأنت شيء، فوقك
حديث وقال: هذا والترمذي، داود وأبو ومسلم أحمد المام
صحيح. حسن
رضي هريرة أبي حديث في جاء ما أيضا عليه به يرد ومما
قال: وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله

في ويجتمعون بالنهار وملئكة بالليل ملئكة فيكم "يتعاقبون
فيكم باتوا الذين يعرج ثم العصر وصلة الفجر صلة

فيقولون: عبادي؟ تركتم بهم- كيف أعلم وهو– فيسألهم
مالك يصلون" رواه وهم وأتيناهم يصلون وهم تركناهم
والنسائي. ومسلم والبخاري وأحمد



أن عنه الله رضي موسى أبي حديث أيضا عليه به يرد ومما
ول ينام ل الله قال: "إن وسلم عليه الله صلى الله رسول
عمل إليه يرفع ويرفعه القسط يخفض ينام أن له ينبغي
الليل" الحديث عمل قبل النهار وعمل النهار عمل قبل الليل
ماجه. وابن ومسلم أحمد المام رواه
وتعالى تبارك الرب علو على دالة الحاديث هذه أن وكما
أبلغ أيضا ففيها خلقه، من بائن وأنه المخلوقات جميع فوق

ذاتية. معية لخلقه الله معية أن زعم من على رد
كثيرة الباطل القول بهذا قال من على الرد في والحاديث

الله. شاء إن كفاية ذكرته وفيما جدا



فصل

العلو إثبات في عنهم الله رضي الصحابة عن المأثور ومن
"السماء كتاب في والبيهقي حاتم أبي ابن مارواه تعالى، لله

يحدث يزيد أبا قال: سمعت حازم بن جرير والصفات" عن
بنت لها: خولة يقال عنه الله رضي عمر امرأة قال: لقيت

منها، ودنا لها، فوقف فاستوقفته الناس مع يسير وهو ثعلبة،
له فقال وانصرفت، حاجتها قضت حتى رأسه، إليها وأصغى

هذه على قريش رجالت حبست المؤمنين رجل: ياأمير
قال: ل. قال: هذه هذه؟ من وتدري العجوز. قال: "ويحك

خولة هذه سموات، سبع فوق من شكواها الله سمع امرأة
ماانصرفت الليل إلى عني تنصرف لم لو والله ثعلبة، بنت
أرجع ثم فأصليها صلة تحضر أن إل حاجتها تقضي حتى عنها
عبد ابن عمر أبو الثر هذا ذكر حاجتها" وقد تقضي حتى إليها
وجوه. من وقال: رويناه الستيعاب في البر

والترمذي والبخاري أحمد المام رواه ما ذلك ومن
تفخر زينب قال: كانت عنه الله رضي أنس عن والنسائي،

تقول: "زوجكن وسلم عليه الله صلى النبي أزواج على
سموات" قال سبع فوق من تعالى الله وزوجني أهاليكن

صحيح. حسن حديث الترمذي: هذا
عباس ابن عن صحيح بإسناد أحمد المام رواه ما ذلك ومن

عنها: "كنت الله رضي لعائشة قال أنه عنهما الله رضي
الله رسول إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول نساء أحب
عليه الله صلى الله رسول يكن ولم وسلم، عليه الله صلى
سبع فوق من براءتك الله وأنزل طيبا إل يحب وسلم

في سعد ابن المين" ورواه الروح بها جاء سموات
مسلم. شرطا على صحيح وإسناده الطبقات،



عن زيد، بن حماد حدثنا داود، بن سنيد مارواه ذلك ومن
رضي مسعود ابن عن حبيش، بن زر عن بهدلة، بن عاصم

من شيء عليه يخفى ل العرش فوق قال: "الله عنه الله
سعيد بن عثمان رواه صحيح. وقد أعمالكم" إسناده

عن سلمة بن حماد عن إسماعيل بن موسى عن الدارمي
قال: " ما عنه الله رضي مسعود ابن عن زر، عن عاصم،

كل وبين عام خمسمائة تليها والتي الدنيا السماء السماء بين
وبين السابعة السماء وبين عام خمسمائة مسيرة سماء

خمسمائة الماء وبين الكرسي وبين عام، خمسمائة الكرسي
يعلم وهو العرش، فوق تعالى والله الماء على والعرش عام،

كتاب في البهقي ورواه صحيح، علية" إسناده أنتم ما
عن مهدي، بن الرحمن عبد طريق والصفات" من "السماء

التمهيد في البر عبد ابن ورواه بنحوه، فذكره سلمة بن حماد
عاصم عن سلمة، بن حماد عن هارون، بن يزيد طريق من
عنه الله رضي مسعود بن الله عبد عن زر، عن بهدلة، بن

وما عام، خمسمائة مسيرة والرض السماء بين قال: "ما
بين وما عام، خمسمائة مسيرة الخرى إلى سماء كل بين

عام، خمسمائة مسيرة الكرسي إلى السابعة السماء
يعلم العرش على وتعالى تبارك والله الماء، على والعرش

بن الرحمن عبد طريق من أيضا البيهقي أعمالكم" ورواه
عن بهدلة، بن عاصم المسعودي- عن وهو– عتبة بن الله عبد
بن الله عبد سلمة- عن بن شقيق واسمه – وائل أبي

بنحوه. فذكره عنه الله رضي مسعود
قوله في عكرمة عن راهويه، بن إسحاق رواه ما ذلك ومن

ُثّمقال:  أنه إبليس عن مخبرا تعالى ُهم { ّن َي إت إن ّمن ل ْي إهْم َب إدي ْي َأ

إمْن إهْم َو إف ْل َعْن َخ إهْم َو إن ْيَما َعن َأ إهْم َو إل إئ َ َشَمآَ ُد َول إج ُهْم َت َثَر ْك َأ

إريَن}َ ( إك الله رضي عباس ابن قال العراف ) سورة17َشا



من الله أن علم فوقهم من يقول أن يستطع عنهما: لم
فوقهم.

قال عنه: " من الله رضي مسعود ابن قول ذلك ومن
تلقاهن أكبر والله الله، إل إله ول لله، والحمد الله، سبحان

إل الملئكة من بمل يمر فل الله إلى بهن فعرج ملك
ابن الرحمن" قال وجه بهن يجيء حتى لقائلهن استغفروا

العسال السلمية" أخرجه الجيوش "اجتماع كتاب في القيم
ثقات. كلهم "المعرفة" بإسناد كتاب في

مع عنه الله رضي رواحة بن الله عبد قصة ذلك ومن
ابن ذكرها مشهورة. وقد وهي أمته على وقع حين امرأته

صحاح، وجوه من وقال: رويناها الستيعاب في البر عبد
امرأته له وفطنت فنالها، له أمة إلى ليلة مشى أنه وذلك

له: إن فقالت لها جماعه رأت قد وكانت فجحدها، فلمته
فقال: القران يقرأ ل الجنب فإن القرآن فاقرأ صادقا كنت

مثوى النار وأن حق الله وعد بأن شهدت
الكافرينا
رب العرش وفوقحق الماء فوق العرش وأن
العالمينا

مسـومينا الله ملئكـةغـلظا ملئكـة وتحمله
تحفظ ل وكانت عيني، وكذبت الله امرأته: صدق فقالت

النبلء" أعلم "سير في الذهبي رواها وقد تقرؤه، ول القرآن
امرأة أن وفيه الماجشون، أخي بن العزيز عبد إلى بإسناده

إن بجاريته، خلوته جحد لما قالت: له رواحة بن الله عبد
فقال: القرآن من آية فاقرأ صادقا كنت

مثوى النار وأن حق الله وعد بأن شهدت
الكافرينا

فقال: آية فزدني قالت



رب العرش وفوقطاف الماء فوق العرش وأن
العالمينا

مقربينـا الله ملئكـةكـرام ملئكـة وتحمله
الله رسول فأتى البصر، وكذبت بالله فقالت: آمنت

عليه. يغير ولم فضحك فحدثه وسلم عليه الله صلى
إسماعيل بن مالك أنبأنا سعد ابن رواه ما ذلك ومن

قال: جاء عمير بن الملك عبد عن زياد، بن عمر أنبأنا النهدي
فقال: وسلم عليه الله صلى النبي إلى ثابت بن حسان
حقا" فقال: قال: "قل الله رسول يا أسمك

فوق الذي  رسولمحمدا أن الله بإذن شهدت
عل من السموات
أشهد" وسلم: "وأنا عليه الله صلى الله رسول فقال

فقال:
ربه من عمل  لهمريم ابن اليهود عادى الذي وان

متقبل
أشهد" "وأنا فقال
في النبلء" وقال أعلم "سير في الذهبي ذكره وقد

الخير: البيت
عند من أتى  نبيمريم ابن اليهود عادى الذي وان

مرسل العرش ذي
عنه. الله رضي ثابت بن حسان ديوان في هو وهكذا

كتاب في الدارمي سعيد بن عثمان رواه ما ذلك ومن
رضي هريرة أبي عن جيد بإسناد المريسي "النقض" على

إنك قال: اللهم النار في إبراهيم ألقي قال: " لما عنه الله
أعبدك". واحد الرض في وأنا واحد السماء في



الله رضي الصحابة عن المروية الثار هذه أن وكما
من على رد أبلغ تعالى. ففيها لله العلو اثبات على تدل عنهم
ذاتية. معيه لخلقه الله معية أن زعم



فصل

زعمه ما خلف على والجماعة السنة أهل إجماع وأما
واحد غير حكاه فقد ذاتية، معية لخلقه الله معية القائل: بأن

حنبل بن أحمد السنة أهل إمام أجلهم من العلماء، أكابر من
في الحسين أبو القاضي روى فقد تعالى، الله رحمه

بن جعفر بن أحمد العباس أبي إلى الحنابلة" بإسناد "طبقات
عبد أبو قال: قال الصطخري الفارسي الله عبد بن يعقوب

العلم أهل مذاهب حنبل: هذه بن محمد بن أحمد الله
العارفين بعروقها، المتمسكين السنة وأهل الثر، وأصحاب

عليه الله صلى الني أصحاب لدن من فيها بهم المقتدى بها
والشام الحجاز أهل علماء من وأدركت هذا يومنا إلى وسلم

طعن أو المذاهب، هذه من شيئا خالف فمن عليها، وغيرهم
عن زائل الجماعة، من خارج مبتدع فهو قائلها، عاب أو فيها

الحق. وسبيل السنة منهج
أن إلى العقيدة هذه في أقوالهم أحمد المام ساق ثم

أرضين وسبع بعض، فوق بعضها سموات سبع قال: وخلق
الدنيا والسماء العليا الرض وبين بعض، من أسفل بعضها

مسيرة سماء إلى سماء كل وبين عام، خمسمائة مسيرة
وعرش السابعة، العليا السماء فوق والماء عام، خمسمائة

العرش، على وجل عز والله الماء، فوق وجل عز الرحمن
السموات في ما يعلم وهو قدميه، موضع والكرسي
قعر في وما الثرى، تحت وما بينهما، وما السبع والرضين

نبات، وكل زرع وكل وشجرة، شعرة كل ومنبت البحار،
والرمل الحصى وعدد كلمة، كل وعدد ورقة، كل ومسقط
وكلمهم وآثارهم العباد، وأعمال الجبال، ومثاقيل والتراب،

شيء، ذلك من عليه يخفى ل شيء، كل ويعلم وأنفاسهم



نور من حجب ودونه السابعة، السماء فوق العرش على وهو
به. أعلم هو وما وظلمة ونار

َنْحُنوجل:  عز الله بقول ومخالف مبتدع احتج فإن َو }
ْقَرُب إه َأ ْي َل إل إمْن إإ ْب إد}َ َح إري َو ْل َو وبقوله: ا ُه َو ُكْم { َع ْيَن َم َما َأ
ُتْم}َ ُكوُن {َما وبقوله: ُكن َوى إمن َي ٍة ّنْج َث َو إإّل َثَل ُهْم}َ ُه ُع إب إلىَرا
إإّلقوله َو { ُهْم ُه َع ْيَن َم ُنوا َما َأ متشابه من هذا  ونحو}َ َكا

على تعالى الله لن العلم، بذلك يعنى القرآن. فقل: إنما
بائن وهو كله ذلك ويعلم العليا، السابعة السماء فوق العرش

مكان. انتهى. علمه من يخلو ل خلقه من
حق والجماعة السنة أهل بمخالفة المبتلى فليتأمله

قال فقد والضللة البدع دعاة من يكن ول الله وليتق التأمل،
ْافيهم:  تعالى الله ُلو إم َيْح إل ُهْم { ْوَزاَر َلًة َأ إم ْوَم َكا إة َي َياَم إق ْل إمْن ا َو

إر ْوَزا إذيَن َأ ّل ُهم ا َن ّلو إض إر ُي ْي َغ ٍم إب ْل َ إع إزُروَن}َ ( َما َساء َأل )25َي
الله صلى الله رسول أن الصحيح الحديث وفي النحل سورة
الثم من عليه كان ضللة إلى دعا قال: "ومن وسلم عليه
المام شيئا" رواه آثامهم من ذلك ينقص ل تبعه من آثام مثل

الله رضي هريرة أبي حديث من السنن وأهل ومسلم أحمد
صحيح. حسن حديث الترمذي: هذا عنه. وقال
الصحابة علماء البر: أجمع عبد ابن عمر أبو وقال
{َماقوله: تأويل في قالوا التأويل عنهم حمل الذين والتابعين

ُكوُن َوى إمن َي ٍة ّنْج َث َو إإّل َثَل ُهْم}َ ُه ُع إب وعلمه العرش، على هوَرا
بقوله. انتهى. يحتج أحد ذلك في خلفهم وما مكان، كل في
تعالى الله رحمه تيمية ابن العباس أبو السلم شيخ نقله وقد
صفحة في مذكور وهو المركشية" وأقره " القاعدة في

شيخ قال ثم الفتاوى، مجموع من الخامس المجلد  من193
السلف، عن الخلف تلقاه ما تعالى: فهذا الله رحمه السلم

دلت الذي الظاهر الحق هو إذ ذلك، غير عنهم ينقل لم إذ



نقل النبوية. انتهى. وقد والحاديث القرآنية، اليات عليه
القيم ابن "العلو" ونقله كتاب في البر عبد ابن كلم الذهبي

السلمية" وأقره. الجيوش "اجتماع كتاب في
النزول" حديث " شرح في أيضا السلم شيخ وذكر 

َوالحديد:  سورة في تعالى الله قول ُه َو ُكْم { َع ْيَن َم ُتْم}َ َما َأ ُكن
ُكوُن {َماالمجادلة:  سورة في تعالى وقوله َوى إمن َي ٍة ّنْج َث َثَل

َو إإّل ُهْم ُه ُع إب ٍة َوَل َرا َو إإّل َخْمَس ُهْم ُه إدُس َنى َوَل َسا ْد إلَك إمن َأ َذ
َثَر َوَل ْك َو إإّل َأ ُهْم ُه َع ْيَن َم ُنوا}َ َما َأ ثبت قال: وقد الية. ثمَكا
عبد ابن ذكر وقد بعلمه، معهم قالوا: هو أنهم السلف عن
لهم والتابعين الصحابة من إجماع هذا أن وغيره البر

عن مأثور وهو بقوله، يعتد أحد فيه يخالفهم ولم بإحسان،
الثوري وسفيان حيان بن ومقاتل والضحاك عباس ابن

أبي ابن رواه ما الشيخ ذكر وغيرهم. ثم حنبل بن وأحمد
َوقوله:  في عنهما الله رضي عباس ابن عن حاتم، ُه َو }
ُكْم َع ْيَن َم ُتْم}َ  َما َأ معهم. وعلمه العرش على قال: هوُكن
وروى معهم، قال: علمه أنه الثوري سفيان عن أيضا وروى
ُكوُن {َماقوله:  في مزاحم بن الضحاك عن أيضا َوى إمن َي ّنْج
ٍة َث َو إإّل َثَل ُهْم}َ ُه ُع إب ْيَنقوله:   إلىَرا َأ ُنوا}َ َما { على هو  قالَكا

معهم. وعلمه العرش
السنة أهل يعني الطلمنكي: وأجمعوا عمر أبو وقال
عرشه، على مستو أنه وعلى عرشا لله أن على والجماعة

قال: فأجمع خلقه، ما بكل وتدبيره وقدرته وعلمه
َوقوله:  معنى أن على السنة أهل من المسلمون ُه َو ُكْم { َع َم

ْيَن ُتْم}َ  َما َأ الله وأن علمه، ذلك أن القرآن في ذلك ونحوُكن
شاء. كيف عرشه على مستو بذاته السموات فوق

َلى {الّرْحَمُنقوله:  في السنة أهل قال: وقال إش َع َعْر ْل ا
َوى}َ  َت الحقيقة، على المجيد عرشه على الله من الستواءاْس



ابن العباس أبو السلم شيخ نقله المجاز. انتهى. وقد على ل
في وهو النزول حديث شرح في تعالى الله رحمه تيمية

ونقل الفتاوى مجموع من الخامس المجلد  من519 صفحة
كتاب في القيم " العلو" وابن كتاب في الذهبي بعضه

السلمية" . الجيوش "اجتماع
أنه الطلمنكي عمر أبي عن أيضا السلم شيخ ونقل
على الله أن على السنة أهل من المسلمون أجمع قال: وقد

الزيغ، أهل قول عن الله وتعالى خلقه، جميع من بائن عرشه
في المذكور كبيرا. انتهى. وهو علوا الظالمون يقول وعما

الفتاوى. مجموع من الخامس المجلد  من501 صفحة
والصفات" بإسناد "السماء كتاب في البيهقي وروى

نقول: إن متوافرون والتابعون قال: كنا الوزاعي عن صحيح
من به السنة وردت بما ونؤمن عرشه، فوق ذكره تعالى الله

تيمية ابن العباس أبو السلم شيخ ذكر وقد وعل، جل صفاته
الحموية "الفتوى في الوزاعي قول تعالى الله رحمه

الربعة الئمة أحد وهو الوزاعي حكى قال: وقد الكبرى" ثم
الحجاز، أهل إمام هم: مالك الذين التابعين تابع عصر في

والثوري مصر، أهل إمام والليث الشام، أهل إمام والوزاعي
التابعين زمن في القول شهرة حكى – العراق أهل إمام

قال وإنما السمعية، وبصفاته العرش فوق الله بأن باليمان
فوق الله لكون المنكر جهم مذهب ظهور بعد هذا الوزاعي

السلف مذهب أن الناس ليعرف لصفاته، والنافي عرشه،
كلم تعالى الله رحمه القيم ابن ذكر ذلك. انتهى. وقد خلف

قال: السلمية" ثم الجيوش " اجتماع كتابه في الوزاعي
انتهى. التابعين ومذهب مذهبه حكاية في يدخل الثر هذا

الحاكم أحمد أبو "العلو" قال كتاب في الذهبي وقال
العباس أبو حدثنا له واللفظ المفسر النقاش بكر وأبو



الئمة قول يقول: هذا سعيد بن قتيبة قال: سمعت السراج،
السماء في أنه ربنا نعرف والجماعة، والسنة السلم في

َلى {الّرْحَمُنجلله:  جل قال كما عرشه على السابعة َع
إش َعْر ْل َوى}َ  ا َت أنه قتيبة عن هارون، بن موسى نقل وكذااْس

عرشه. قال على السابعة السماء في ربنا قال: نعرف
على الجماع نقل قد وصدقه إمامته في قتيبة فهذا الذهبي

كتابه في قتيبة كلم القيم ابن نقل المسألة. انتهى. وقد
الذهبي. ذكره ما السلمية" بمثل الجيوش "اجتماع

إلى بإسناده الهروي إسماعيل أبو السلم شيخ وروى
المديني بن علي قال: سئل الحارث بن محمد بن الحسن

بالرؤية قال: يؤمنون الجماعة؟ أهل قول أسمع: ما وأنا
عرشه على السموات فوق وجل عز الله وأن وبالكلم،
ُكوُن {َماتعالى:  قوله عن فسئل استوى، َوى إمن َي ٍة ّنْج َث إإّل َثَل

َو ُهْم}َ ُه ُع إب َلْمقبله:  ما اقرأ  فقالَرا َأ ّلَه َأّن َتَر { َلُم}َ ال ْع َي
في القيم "العلو" وابن كتاب في الذهبي نقله انتهى. وقد

السلمية". الجيوش "اجتماع كتاب
بكر أبو السنة: أخبرنا كتاب في الخلل بكر أبو وقال
داود أبو حدثنا النيسابوري، الصباح بن محمد حدثنا المروذي،

راهويه: قال بن إسحاق قال: قال داود بن سليمان الخفاف
َلى  {الّرْحَمُنتعالى: الله إش َع َعْر ْل َوى}َ  ا َت أهل إجماعاْس

أسفل في شيء كل ويعلم استوى العرش فوق أنه العلم
"العلو" كتاب في الذهبي نقله السابعة. انتهى. وقد الرض

السلمية" وقال الجيوش "اجنماع كتاب في القيم وابن
نقل كيف المام هذا إلى ويحك إيراده: اسمع بعد الذهبي
قتيبة زمانه في نقله كما المسألة هذه على الجماع

المذكور. انتهى.



عبد إلى "العلو" بإسناده كتاب في الذهبي وروى
رحمهما زرعة وأبا أبي قال: سألت حاتم أبي بن الرحمن

أدركا وما الدين، أصول في السنة أهل مذهب عن تعالى الله
فقال: ذلك من يعتقدان وما المصار، جميع في العلماء عليه

ومصرا وعراقا حجازا المصار، جميع في العلماء أدركنا
على وتعالى تبارك الله أن مذهبهم من فكان ويمنا، وشاما
وعلى كتابه، في نفسه وصف كما خلقه من بائن عرشه
كمثله ليس علما، شيء بكل أحاطا كيف، بل رسوله لسان
في القيم ابن ذكره البصير. انتهى. وقد السميع وهو شيء
المامان قال: وهذان المسلمة" ثم الجيوش "اجتماع كتاب
الله رحمهم والبخاري أحمد نظراء من وهما الدين أهل إماما

تعالى.
"النقض" على كتاب في الدارمي سعيد بن عثمان وقال

الله أن المسلمين من الكلمة اتفقت المريسي: قد بشر
عرشه فوق الله أيضا: إن وقال سمواته، فوق عرشه فوق
من خافية عليه تخفى ول العرش، فوق من ويسمع يعلم

في الذهبي نقله شيء. انتهى. وقد عنه يحجبهم ول خلقه،
الجيوش "اجتماع كتاب في القيم "العلو" وابن كتاب

السلمية".
الجيوش "اجتماع كتاب في أيضا القيم ابن وذكر

أحمد صاحب الكرماني إسماعيل بن حرب السلمية" عن
والعرش السابعة، السماء فوق قال: والماء أنه وإسحاق

لفظه القيم: هذا ابن العرش. قال على والله الماء، على
أهل سائر من السنة لهل إجماعا وحكاه مسائله في

المصار. انتهى.
" كتاب في الجري الحسين بن محمد بكر أبو وقال

عنهم ذكر الحلولية" ثم مذاهب من التحذير الشريعة" "باب



المجادلة: سورة في تعالى الله بقول لمذهبهم يحتجون أنهم
ُكوُن {َما َوى إمن َي ٍة ّنْج َث َو إإّل َثَل ُهْم ُه ُع إب ٍة َوَل َرا َو إإّل َخْمَس ُه

ُهْم إدُس َنى َوَل َسا ْد إلَك إمن َأ َثَر َوَل َذ ْك َو إإّل َأ ُهْم ُه َع ْيَن َم َما َأ
ُنوا}َ  َووبقوله: َكا ُه ّوُل { َْل إخُر ا إهُر َواْل ّظا إطُن}َ َوال َبا ْل  إلىَوا

َو: قوله ُه َو ُكْم { َع ْيَن َم ُتْم}َ  َما َأ السامع على قال: فلبسواُكن
فضلوا أ،فسهم، تهوى ما على القرآن وفسروا تأولوا، بما

وجل عز الله أن العلم أهل إليه يذهب والذي وأضلوا. قال
قد شيء، بكل محيط وعلمه سمواته، فوق عرشه على

ما وبجميع العل، السموات في خلق ما بجميع علمه أحاطا
ل ويرى، يسمع الثرى، تحت وما بينهما وما أرضين سبع في

بينهن وما والرضين السموات في ذرة مثقال الله عن يعزب
العلي سبحانه عرشه على فهو به، علمه أحاطا وقد إل

الملئكة من بها أعلم وهو العباد، أعمال إليه يرفع العلى،
والنهار. باليل يرفعونها الذين

ُكوُن {َماوله:  معنى شيء قائل: فأي قال فإن إمن َي
َوى ٍة ّنْج َث َو إإّل َثَل ُهْم ُه ُع إب ٍة َوَل َرا َو إإّل َخْمَس ُهْم}َ  ُه إدُس اليةَسا
بها. يحتجون التي

محيط وعلمه عرشه، على والله وجل، عز قيل: علمه
يدل والية العلم، أهل فسره كذا خلقه، من شيء وبكل بهم

َلْموجل:  عز الله قال العلم أنه على وآخرها أولها َأ َأّن َتَر {

ّلَه َلُم ال ْع إت إفي َما َي َوا إض إفي َوَما الّسَما َْلْر ُكوُن َما ا إمن َي
َوى ٍة ّنْج َث َو إإّل َثَل ُهْم ُه ُع إب ٍة َوَل َرا َو إإّل َخْمَس ُهْم}َ  ُه إدُس إلىَسا
ُثّمقوله:  ُهم {  ُئ ّب َن ُلوا إبَما ُي إم ْوَم َع إة َي َياَم إق ْل ّلَه إإّن ا ُكّل ال ٍء إب َشْي

إليٌم}َ  فعلمه بالعلم، وختمها بالعلم، الية وجل عز فابتدأَع
المسلمين. قول عرشه. وهذا على وهو خلقه بجميع محيط

عز الله أن على تدل آيات وجل عز الله كتاب قال: وفي
خلقه، بجميع محيط وعلمه عرشه، على السماء في وجل



قال: "باب ثم تقدم، فيما ذكرتها وقد ذلك، في آيات وذكر
على وجل عز الله أن على العقلء دلت التي السنن ذكر

ول شيء، بكل محيط وعلمه سمواته، سبع فوق عرشه
أحاديث السماء" وذكر في ول الرض في شيء عليه يخفى
السنن قال: فهذه ثم تقدم فيما ذكرتها وقد ذلك، في كيرة

ما على تدل وكلها بعضا، بعضها ويصدق معانيها، اتفقت قد
أحاطا وقد سمواته، فوق عرشه على وجل عز الله أن قلنا

من المقصود خبير. انتهى بصير سميع وأنه شيء بكل علمه
القيم "العلو" وابن كتاب في الذهبي نقل ملخصا. وقد كلمه

الجري كلم السلمية" بعض الجيوش "اجتماع كتاب في
المسلمين. قول قوله: وهذا إلى مختصرا

خيـشـ العـكـبري بـطـة ـبـن هـلـال عـبـد أـبـو الزاـهـد الـمـام قالو
نأـبـ اليـمـان ـبـاب»             «  الباـنـة « كتابه في نابلةلحا
ـه ميعجب يطمح هلموع خلقه من بائن هعرش على هلال » خلـق

ـابعين الـصـحابة ـمـن ونملـسـالم عـمـ: أج عـلـى الـلـه أن والـت
وهو  ﴿: ولهـقـ فأـمـا ، خلـقـه ـمـن ـبـائن واتهسم فوق هعرش

وهو  ﴿: قوله . وأما هلم: ع ماءلعلا قالت كما فهو ﴿ معكم
في الله هو أنه معناه ﴿ الرأض وفي واتلسما في للها

كـتـاب ـفـي . وتـصـديقه إله الرض في هلال وهو إله السموات
﴿ إله الرأض في و إله ماءسال في الذي هو و : ﴿ الله

إل ثلثججة نجججوى من يكون ما ﴿:  هلبقو الجهمي . واحتج
اءلـمـالع رسف . وقد وفينا معنا الله : إن فقال ﴿ ابعهمرأ هو
ـا ـفـي ىتعال قال مث.  هلمع ذلك أن بكججل هللا إن ﴿:  آخرـه

« كـتـاب ـفـي هبيذاـلـ عـنـه نقـلـه وـقـد نتـهـىا ﴿ عليم شيء
ـقـال من أقوال بأسانيده سرد بطة ابن إن مث:   وقال» العلو



ـبـن دـمـوأح ادحـمـ بن يمعون والثوري لضحاكا همو ه،لمع إنه
 . راهويه بن اقحوإس حنبل
 عن» لميةسال الجيوش اعم اجت« كتابه في القيم ابن وذكر
كـتـابه ـفـي ذـكـر أنه ينالقيروا زيد أبي بن الله عبد دمحم أبي

عـلـى ىتـعـال اـلـرب اءوتـسـوا ، العلو تقرير نةلسا في المفرد
من المة ليهع ام في» لص ف«:  فقال تقرير أتم بذاته هشعر

هـلـال أن للةـضـو بدـعـة خلفـهـا اـلـتي ننسلا من الديانة أمور
ـلـم العـلـى فاتلـصـوا ، ىالحـسـن اءمالـسـ له ىوتعال انهبحس

: أـنـه ومنـهـا فاتـصـال ـمـن لةمج ذكر  ثم- فاتهص ميعبج يزل
نـكـام ـكـل ـفـي وأـنـه ، هـضـأر دون شهعر لىع واتهسم فوق

ـمـا : وـكـل آخرـهـا ـفـي وـقـال العقـيـدة ائرـسـ ذكر  ثم- هلمبع
الفـقـه ـفـي سالـنـا ةـمـوأئ نةـسـال أـهـل قول فهو ذكره قدمنا
 . كلمه من ودصالمق . انتهى مالك قول وكله ، يثوالحد
لميةســال الجيوش اعم اجت« كتاب فيً اأيض ميالق ابن وذكر
كـتـابه ـفـي ـقـال أـنـه زمنين أبي بن دمحم الله بدع أبي ن» ع

ـال أن نةسال لأه قول : ومن نةسال ولصأ في نفهص الذي هـل
ما يعمج فوق والرتفاع بالعلو واختصه شرالع خلق وجل عز

ـال ، هسنف من خبرأ كما اءش كيف ليهع وىتاس  ثم, خلق : ـق
ـم تجبمح خلقه من بائن هالل أن : نةسال أهل قول ومن عنـه

اـبـن العـبـاس أـبـو لمـسـال ـشـيخ نقـلـه . وقد . انتهى بالحجب
 .» الكبرى ويةمالح  الفتوى« في يةمتي

لميةســال الجيوش اعم اجت« كتاب فيً اأيض ميالق ابن وذكر
أـنـه ينالزنـجـا يـلـع ـبـن دعس وقته في افعيةشال إمام من» 

وأن ، العـلـى العـلـي هو هلال أن على مونمسلال عم: أج قال
ـو وـجـوه ائرس من لىعال والعلو لبةغال علو هلل فنثـبـت ، العـل

لـبـةغوال القهر وعلو ، الصفات وعلو ، الذات لوع لله أن بذلك
. انتهى .



لميةســال الجيوش اعمجت« ا كتاب فيً اأيض ميالق ابن وذكر
ـفـي ـقـال أـنـه ييماـلـت الفـضـل بن دمحم بن اعيلمإس ن» ع

عـلـى وجل عز الله : إن نةسال اءلمع  : قال» ةج الح« كتاب
هالل نأ نومالمسل مع: أجً اأيض لقاو ، لقهخ من بائن شهعر
الذات علو عالىت لهل أن : فنثبت ل. قا العلى العلي بحانهس
. . انتهى لبةغوال القهر وعلو ، الصفات وعلو ،

»  البانة« كتاب في ينالباقل الطيب بن دمحم بكر أبو وقال
ـل نكام كل في : إنه تقولون فهل قيل : فإن ملخصه ما . قـي
كـتـابه ـفـي ـخـبرأ كـمـا عرـشـه على توسم هو بل ، للها معاذ :

: تعــالى وقال ﴿ وىتاس العرش على حمنلرا  ﴿: فقال
﴿ عججهيرف الصججالح والعمل يبالط ملالك صعدي هيإل ﴿
مكججب يخسججف أن اءلسججما فججي مججن منتججمأأ : ﴿ ـقـالو

نـكـام ـكـل يـفـ نـكـا : وـلـو ـقـال ﴿ رأتمو يه فإذا ضرأال
ايميننو افنلخ ىلوإ ، الرض نحو ىإل إليه يرغب أن يصح نكال

تخطـئـةو هـفـلخ ىعـلـ نومـسـلمال عجـمـأ دـقـ  وهذا, انوشمال
ـالع أبو لمسال يخش لهقن دق. و هىانت.  لهئاق ـ ساـب تيمـيـة نـب

« كتـاب فـي الـذهبي ونقله » برىكلا يةومالح ىوفت ال« في
ـلم وشجيال اعجتم ا« تابهك في مقيال بن» وا العلو » يةالـس

. وأقروه
أحـمـد ـبـن اللهدـبـع نـبـ دـمـأح ـيـمنع أـبـو يربالك ظالحاف وقال

» تـقـادع ال« بكـتـا فـي»  الولياء حلية«  مصنف صبهانيال
وإجماع والسنة للكتاب المتبعين السلف طريقة : طريقتنا له

, رشـعـال ـفـي ثبـتـت التي الحاديث أن اعتقدوه اممو,  المة
ول تكيـيـف غـيـر ـمـن ويثبتونها ، بها ولونقي عليه هلال واستواء

ـا الخلقو خلقه، من نئبا هلال وأن ، تمثيل يـحـل ل مـنـه نونئـب
هئماسـ فـي هعرـشـ عـلـى وـسـتم وهو ، مهب جزيمت ول ، مهفي

في ةميتي نبا لمسلا شيخ هنقل . وقد . انتهى أرضه دون من



ـذا نقل : فقد لقا » ثم « العلو كتاب في والذهبي الفتاوى ـه
اـبـن ونـقـل . دـمـالح هـلـول ، الـقـول ـهـذا عـلـى اعمالج المام
ـ ـاب ـفـي مالقـي ـو اعـمـ« اجت كـت ـوله » ةيالـسـلم شالجـي : ـق

المة اعمإجو والسنة للكتاب لمتبعينا السلف طريق طريقنا
هـلـال أن اعتقدوه امم: و قال ثم مهاعتقاد ذكر ق: وسا قال ،

.  . انتهى أرضه دون سمائه في
ابوريـسـالني نـمـالرح عـبـد نـبـ اعيلمإـسـ انـمـعث أـبـو وـقـال

، الحــديث ابحأص : ويعتقد السنة في رسالته في ينابوصال
نطـق امـك عرشـه على مواتهس بعس فوق هللا أن ونيشهدو

ـلـم ، الـسـلف ـمـن ةئـمـال وأعـيـان,  الـمـة ءـمـاوعل ، كتابه به
. . انتهى واتهسم فوق هوعرش ، عرشه على هلال أن وافيختل
ـفـي واـلـذهبي ىالفـتـاو ـفـي يةمتي ناب لمسال يخش نقله وقد

الجـيـوش اعمـ اجت« كـتـاب في مالقي ن واب»  العلو«     كتاب
. ه وأقرو» لميةسال

مكـلـت » : لـمـا يده التم« كتاب في البر عبد بن رمع أبو وقال
ءالـجـز ـمـن بـعـدها وـمـا ١٢٨ ةحفـصـ ـفـي زولنال حديث لىع

يحـصـح ، النـقـل جـهـة ـمـن ـثـابت ـحـديث ـهـذا : لـقـا ، السابع
علـى دلـيـل وفـيـه ، تهحـصـ في الحديث أهل يختلف ل نادسال
بعـسـ قـفـو ـمـن الـعـرش عـلـى اءـسـمال في وجل عز لهال أن

ـةتزالمع ىلع محجته من وهو ، اعةمالج قالت امك واتسم ـل
، نامـكـ لـكـ ـفـي وـجـل زـعـ الـلـه : إن مهـقـول ـفـي والجهمية

ـعـز أـنـه ـفـي الحجة : ومن قال أن ى إل- شالعر لىع سولي
وـحـدينمال أن ، الـسـبع واتـسـمال ـفـوق الـعـرش ـلـىع وجل

ـشـدة مهب نزلت أو أمر مهكرب إذا والعجم العرب من عينمأج
ـارك مهرب ثونستغيي السماء ىإل مههوجو رفعوا ـال تـب ، ىوتـع
فـيـه يحـتـاج أن ـمـن والعاـمـة ةصالخا عند رفعوأ رهأش وهذا



ـه مهيوقف لم رارطاض نهل ، يتهكاح من كثرأ ىإل ول أـحـد علـي
. ممسل مهعلي أنكره

مججن نكججوي ما ﴿:  وـجـل ـعـز بـقـوله مهاحتـجـاج : وأما قال
هجججو إل ةسجججخم ول عهجججمبرأا هجججو إل ةثلثججج وىنجججج

معهججم هججو إل ثرأكجج ول لججكذ نم نىأد ول سادسهم
ـاعل لن ، ةالي هذه ظاهر في لهم حجة فل ﴿ كانوا اينمأ ءـم

الـقـرآن ـفـي وـيـلأالت معنـهـ ـلـتمح الذين والتابعين الصحابة
كــل في هلموع ، العرش على : هو الية هذه تأويل في اقالو
ـعـن يدنس ذكر ، بقوله يحتج أحد ذلك في فهملخا . وما نمكا

ـي مزاحم بن اكْالضح عن ، حيان بن مقاتل ـوله   ـف ما ﴿:  ـق
: ـهـو ـقـال الـيـة ﴿ بعهمارأ وه إل ثةلث وىنج نم يكون

ـعـن غـنـيوبل ـقـال . نواـكـا اـمـأين معـهـم هلـمـوع ، هشعر ىعل
أـبـو الـسـلم يخـشـ نـقـل . وـقـد . انتـهـى مثـلـه الثوري يانسف

وتـقـدم كلـمـه ـمـن ـلـةمج ىتـعـال الله هحمر يةمتي بن سالعبا
ـفـي البر عبد ابن كلم بعض نقل فإنه الذهبي وكذلك . ذكرها
اعماجت «كتابه في يمالق ابن أيضا  ونقله»  العلو« كتاب

 . منهم كل  وأقره» السلمية الجيوش
أـمـر مبـهـكر إذا منـهـأ الموحدين نع البر عبد ابن ذكره اموفي
يثونـسـتغي ماءـسـال ىإـلـ وـجـوههم رفعوا ، شدة مبه نزلت أو
ذاتية    معية لخلقه الله معية أن عمز من على در أبلغ ، مبهر
مـلـع بغـيـر هـلـال عـلـى القاـئـل هعـمـز ما على المر نكا ولو ،
رـفـع ىإـلـ يـضـطرون فل ، ـبـذاته الرض أـهـل ـمـع الرب كانل
ـبـل ، الـشـدائد وـنـزول ، الـكـرب عـنـد ماءـسـال ىـلـإ هموسءر

منهأيـمـا وعن ، خلفهم ومن مهأيدي بين من وجوههم يوجهون
ـكـل عـنـد بالـضـرورة البطلن معـلـوم . وـهـذا ائلهممـشـ وعن

وأـنـه ، المخلوـقـات ـيـعمج ـفـوق ىتـعـال الـلـه أن مـلـيع ـمـؤمن
ـىً اأيض الرد أبلغ : ومن خلقه من بائن عرشه على توسم عـل



عـبـد اـبـن ذـكـره ما ، ذاتية  معية لخلقه الله معية أن معز من
ـقـول تأوـيـل في قالوا منهأ والتابعين الصحابة ءلماع عن البر

ابعهجمرأ هجو إل ةثلث نجوى من كوني ما ﴿:  ىتعال هلال
ول ذلججك مججن ىنججأد ول ادسججهمس هججو إل ةسمخ ول
، العرش على هو : قالوا ﴿ كانوا امأين معهم هو إل ثرأك
يحـتـج أـحـد ذلك في خالفهم : وما . قال نكام كل في هلموع

. بقوله
دمحـمـ ـبـن دـمـأح بن هلال عبد دمحم أبو الموفق يخشال وقال

ذكر أن  بعد» العتقاد  لمعة« كتابه في يسالمقد قدامة بن
ـال قول ـال هـل ﴿ ىواسججت شالعججر علججى حمنالر ﴿:  ىتـع

النــبي وقول ﴿ أأمنتم من في السماء          ﴿:  وقوله
: ـفـي ـقـالت»  ؟ هـلـال  أين «: للجارية وسلم عليه الله صلى

هـلـال  ربـنـا«:   وـقـوله» مؤمنة نهافإ  اعتقها«:  قال ، ماءسال
عبـيـد ـبـن ينـصـلح  وـقـوله» كـسـما تقدس اءمالس في الذي
تةس بعةس:   قال» ؟ تعبدً اإله : «كم ينصح بن رانمع والد
ـي ـد الرض ـف ـي وواـح ـال ـف ـال ، ماءـس ـ «:  ـق ـك ْنوـَم لرغبـت

تةـسـال  ـفـاترك «: . قال اءمالس في  الذي: قال» ؟ ورهبتك
.  الـحـديث» دـعـوتين كلـمـأع وأـنـا ماءـسـال ـفـي اـلـذي واعبد
الـعـرش ذلك  وفوق «: آخره وفي الوعال يثحدً اأيض وذكر

ـأ وما : فهذا قال مث » ذلك    قفو بحانهس هللوا ، ـ بههـش امـم
واـضـيتعر وـلـم ، وقـبـوله نقله لىع هلال ممهرح السلف عمأج

. . انتهى تمثيله ول بيههشت ول تأويله ول لرده
ًاأي وفقمال وقال : بـعـد  أما» العلو ةصف « إثبات كتاب في ض
فهـصـوو ، اءمالـسـ ـفـي ـبـالعلو هـسـنف فـصـو ىتعال هللا فان

على عموأج ، لمسوال لةصال عليه النبياء خاتم ولهسر بذلك
ـالفق من ةموالئ التقياء حابةصال من ءماالعل عيمج ذلك ، اءـه

عـمـ وج, اليقـيـن به لصح وجه لىع ذلك في الخبار وتواترت



ـفـيً اروزـغـم وجعـلـه ، ينملـسـالم قـلـوب عليه وجل عز هللا
ـظـونحيل الـكـرب ـنـزول عـنـد مهفترا ، عينمأج الخلق طبائع

رونـظـوينت ، مهأيدي لدعاءل عندها نويرفعو ، مهبأعين ماءسال
ل ، مهنتسبأل  بذلك نينطقو ، بحانهس مهرب من الفرج مجيء

واتباعه بتقليده مفتون أو ، بدعته في غال عمبتد إل ذلك ينكر
« كـتـاب ـفـي مالقـيـ ناـبـ نقـلـه . وـقـد . انتـهـى للتهـضـ  عـلـى

أن مـعـز ـمـن على رد أبلغ  وفيه» لميةسال الجيوش اعماجت
 . ذاتية معية لخلقه هللا معية



فصل

ابةحالـصـ مـن الصـالح لفـسـال عن ةرالمأثو القوال ذكر في
لـلـه العـلـو إثـبـات في اءلمالع بركاأ من همبعد ومن والتابعين

لخلـقـه هـلـال ةمعـيـ أن عمز من على الرد نهاضم وفي ، لىتعا
. ذاتية معية
ـال هـبـة هـسـم وا- ئيكااللل مالقاس أبو الحافظ المام قال هـل
اعتـقـاد  ـشـرح« كـتـاب مصنف الشافعي الطبري الحسن بن

 ﴿:  ـقـوله ـفـي روي ما قسيا - فخم لدمج وهو»  نةسال أهل
عرـشـه عـلـى الـلـه وأن ﴿ اسجتوى العرش على رحمنال

: وـقـال ﴿ لطيججبا ملالك يصعد إليه : ﴿ جلو عز هللا قال
قوف اهرقال وهو :﴿ وقال ﴿ اءسمال في نم منتأأم ﴿
نكام بكل هلموع ماءسال في أنه اليات هذه فدلت ﴿ ادهبع
مةـسـل وأم سـبـاع واـبـن دعومـسـ واـبـن رعم نع ذلك روي ،
، يماـلـتي نـسـليماو ، ربيـعـة الـتـابعين نـمـو مـهـنع هلال يضر

. . انتـهـى حـمـدوأ والـثـوري ماـلـك قال وبه ، حيان بن ومقاتل
بعـضـه مـيـالق ابن  ونقل»  العلو« كتاب في الذهبي نقله وقد
الـحـافظ  وـقـال» لميةـسـال الجـيـوش اعـمـ اجت« كـتـاب ـفـي

ـفـي جزيـسـال اـلـوائلي يدعـسـ ـبـن هـلـال عبـيـد نصر أبو الحجة
فيانـسـك متـنـائأ ، نةـسـال ـفـي ألـفـه  اـلـذي»  الباـنـة« كـتـاب
يانفوـسـ ، زـيـد ـبـن ادموح ، مةسل بن ادحمو ومالك ، يالثور

متفقون اقحوإس دموأح ، المبارك ابنو ليضوالف ، عيينة بن
بـكـل هلـمـع  وأن, ـبـذاته الـعـرش قـفـو حانهبـسـ الله أن على

يـةمتي بـن العبـاس أبو مسلال شيخ نقله . وقد . انتهى نكام
خـشـي ذـكـر وـكـذلك:  ـقـال  ـثـم» يةشكاالمر     القاعدة« في
ـالطر العباس  وأبو, النصاري لمسال ـد يخـشـوال , )١( يـق عـب

قاف.  وبعدها المهملة الراء وسكون الطاء بفتح الطرقي )١(



مـسـلال ئـمـةأ من هلال إل عدده يصيح ل ومن الجيلي القادر
. ىانته  .  وشيوخه

جزيســال كلم نقل ما  بعد»  العلو« كتاب في الذهبي وقال
» « بذاته ةلمك ىوس فوظامح هورشم عنهم نقله الذي هذا: 
وبين العرش بين ليفرق نىبالمع إليهم بهاسن هسكي نم نهافإ
. . انتهى المكنة نم عداه ما

، اعـمـالج ـمـن الطلمنـكـي رعـمـ أبو حكاه ما تقدم : قد قلت
عـلـى توـسـم بذاته مواتسال فوق وتعالى تبارك الله أن لىع

ـبـن العـبـاس أـبـو لمـسـال يخـشـ نقـلـه وقد ، ءشا فكي شهعر
 وأـقـره» الـنـزول يثـحـد  شرح« في لىتعا الله همرح يةمتي

 قـبـل»  العـلـو« كـتـاب ـفـي اـلـذهبي  ونقله, الذات ذكر على
وـجـه فل ، اـلـذات ذـكـر على واقره ، فحتينصب جزيسال كلم

كثير ددع ةلمالك هذه ذكر . وقد السجزي على لعتراضهً اإذ
»  العـلـو« كـتـاب ـفـي اـلـذهبي ذلك ذكر كما اءلمالع كبار من
إن ذـلـك ذـكـر يأتيس. و كيالمال زيد أبي ابن لكلم ذكره بعد
. ىتعال هلال ءشا

ـاعل عن تيمية بن اسبالع أبو لملسا يخش كرذو ـةالكمال ءـم ـي
اتهذـبـ هـلـال نأ عـلـى ، ةاعجموال نةالس أهل اعإجم حكوا مهأن
ـذها راضعتا على در دمقت ما عم اذه فيو ، عرشه قوف بيـل

ـهـذه ـكـرذ نـمـ ءماالعل مراد ذهبيال بين دقو ، سجزيال على
هنوـكـو ، الـعـرش عـلـى عالىت هنكو بين يقرتفال وهو ، مةالكل
الكلم ـضـولف نـمـ تاذال كرذ سيفل اهذ وعلى ، لمالعب معنا

ـ يأب بنا كلم هب تعقب ذيال بيهذال كلم في تيأيس امك دزـي
قفو هللا لوع نبي يقفرتوال احضالي من هو انموإ ، نيواقيرال

. الخلق مع بالعلم هيتمع بينو ، هتذاب العرش

رأابالح بكع ولق



: قال قال الحبار كعب ىإل هنادسبإ الموي وانصف أبو روى
ـي, عبادي قفو للها أنا « :  التوراة في وجل عز الله  وعرـش
، عـبـادي      أـمـور أدـبـر عرـشـي على ان وأ, خلقي عيمج قفو
ذـكـره  وقد» الرض في ول السماء في شيء علي ىيخف ول

عاماجت«  كتاب في مالقي » وابن  العلو«    كتاب في الذهبي
ناب . وقال ثقات  : رواته الذهبي ل وقا» لميةسال شالجيو

ـعـن حيحـصـ دنابإـسـ امهغيرو ةطب وابن يخشال أبو رواه ميالق
ىإلـ نادس» بإ  العظمـة« كتـاب في يخشال أبو وروى ، كعب
ـ مواتس سبع خلق وجل عز لهال : إن لقا الحبار كعب نوـم

اءمالـسـ بـيـن اـمـك مائينـسـ ـكـل بين  لجع ثم ، مثلهن ضرال
الـعـرش عرـفـ مـثـ ، ذـلـك مـثـل كثفـهـا وجـعـل ، ضوالر اـلـدنيا
ـو« كتاب في الذهبي ذكره وقد ، عليه ىفاستو ـ» وا  العـل نـب

الذهبي ل وقا» لميةسال شالجيو اعم اجت« كتاب في مالقي
. نظيف نادسال

جدعلا بن مسروق قول
الصديقة ين: حدثت قال مسروق عن رمالق بن ليع وىر

هلال حبيب حبيبة ، الصديق بنت
« كـتـاب فـي اـلـذهبي . ذـكـره واتسم بعس فوق من المبرأة

لميةسال الجيوش اعم« اجت     باتك في القيم  وابن» العلو
. القيم ابن أيضا حهصحو يحصح نادهسإ الذهبي  وقال»

ةدعام بن ةادقت ولق
بـنـو : ـقـالت ـقـال أـنـه عـنـه اـلـدارمي ـسـعيد ـبـن عثـمـان روى
لـنـا كيفف ضالر في حننو اءمالس في تنأ ب: يار لائياسر

تعملتسا مكنع يتضر : إذا قال ؟ كغضبو كضار نعرف أن
معليكــ تعملتســا معليكــ تغضــب ذاوإ ، كميــارخ عليكــم



ـالق  وابن» « العلو بكتا في يبهذال هكرذ . وقد ركمراش مـي
ـ » وقال لميةسال شالجيو اعمتج« ا كتاب في ـ هبيذاـل اذـه

هيرفـسـت ـفـي رـيـرج نبا وروى,  الحفاظا أحد ةدقتا عن تبثا
اءسمال في لذيا وهو   ﴿: لىتعا هلال لقو في قتادة عن
ي : يعبد لقا ﴿ إله ضالرأ فيو إله فـي دبـويع ءماسـلا ف
ـاد لاعأف  خلق« بكتا في خاريلبا ذكره وقد ، ضالر » العـب

» اتصــفوال ءسما« ال بكتا في يقهالبي رواهو ادإسن ندوب
وهججو ﴿:  وـجـل ـعـز هللا لقو الية هذه ىمعن : وفي قال مث
مسججرك ميعلجج الرأض وفججي السججموات يفجج هللججا

.﴿ ونبسكت ما لمعيو مكوجهر

مزاحم بن الضحاك قول
داود وأـبـو » لسنة ا« كتاب في أحمد المام بن الله عبد روى
ـوله في اكضحال عن نسح دنا بإس» « المسائل كتاب في ـق
ول ابعهججمرأ هججو إل ةثثل نجوى من يكون ما ﴿:  ىتعال

هلـمـوع ، الـعـرش لىع هو قال ﴿ همسادس هو إل خمسة
: ـهـو ـقـال ولفـظـه يرهـسـتف ـفـي جرير ابن رواه . وقد معهم
ـا امأين معهم هلموع ، شالعر فوق ـفـي الـجـري واهرو ، نواـك

ـاب ـبيهقي» « الشــريعة       كـت ـي  واـل ـاب ـف ـ« كـت اءم الـس
» لحنابـلـةا  طبـقـات« في ينسالح أبو يض والقا» فاتصوال

- حنـبـل ـبـن دـمـأح ين يع- الله عبد وبأ : قال إيراده بعد وقال
: ذـكـر ـقـالف هـيـدمالت ـفـي اـلـبر عـبـد ابن . وذكره نةسال ههذ

ـقـوله في مزاحم بن اكضحال عن ، حيان بن مقاتل نع سنيد
قــال الية ﴿ ابعهمرأ هو إل ةثثل نجوى من مايكون  ﴿:

يغـنـوبل : قـال . نواكـا امـأين معهم هلموع ، عرشه على : هو
« كـتـاب ـفـي اـلـذهبي ذـكـره . وـقـد مثـلـه الثوري فيانس عن

معـهـم هـمـوعل شالـعـر ـفـوق  ـهـو« لفظ : وفي  قال» العلو



بطة بن هلال بدع وأبو ، السالع دحمأ أبو  أخرجه» نواكا امأين
. جيد دبإسنا البر عبد بن رعم وأبو ،

حيان بن مقاتل قول
ـقـول ـفـي ـقـال أنه مقاتل عن هيرستف في تمحا أبي ابن ذكر

وـهـو ، شالـعـر على : هو لقا   ﴿ معكم هوو ﴿:  ىتعال هلال
اعـمـ اجت« كـتـاب ـفـي مـيـالق اـبـن ذـكـره . وـقـد هلـمـبع ـهـممع

الــبيهقي وروى ، حاتم أبي ابن عن نقل»  لميةسال الجيوش
ـبـن مقاـتـل ىـلـإ  بإـسـناده» فاتـصـوال  اءسم ال« كتاب في

هو     ﴿: وجل عز هلال قول في معلأ هلوال ناغ: بل قال حيان
ـل ﴿ الول ـل قـب ـ ـك ـد ﴿ خججروال ﴿ يءـش ـل بـع ـ ـك ﴿ يءـش

ـرب ﴿ والباطن ﴿ يءش كل فوق ﴿ اهرظوال ـن أـق ـل ـم ـك
هعرشــ فوق  وهو, وقدرته هلمبع بالقرب ينيع نماإ. و يءش
اـلـتي الـيـة عـلـى كلـمـه ذكر ثم ﴿ عليم شيء بكل وهو ﴿

ـيع ﴿ مكنت انمأي ممعك وهو ﴿:  هقول إلى بعدها ـقـدرته يـن
ـ اـمـأين معـكـم هعلمو نهسلطاو تعملججون بمججا هللوا ﴿ مكنـت

هججو إل ﴿:  قوله قال حيان بن مقاتل عن دسناوبال ﴿ بصير
ءشججي بكل هللا إن  ﴿: قوله وذلك هلم: ع يقول ﴿ معهم
يـوم يـنـبئهم  ثـم, كلمـهـم عمويسـ ، همنـجـوا ـلـمفيع ﴿ عليم

نقــل  وقد, معهم هلموع هشعر فوق هو ، يءش بكل القيامة
 عن, يهقيبال رواه ما بعض»   العلو«         كتاب في الذهبي
رـصـاعم إـمـام ثـقـة ـهـذا : مقاـتـل ـقـال ـثـم حـيـان ـبـن مقاـتـل

. بثقة سلي مبتدع . ذاك انمليس بابن هو ما ، للوزاعي

رأنايد نب مالك قول
فيقرأ : خذوا يقول نكا أنه  عنه»  الحلية« في نعيم أبو روى

ـ هـشـعر وقف نم قادالص لقو إلى عواسما:  لقوي مث لا. ـق



ـاب في مالقي  وابن» لوع« ال ابكت في هبيلذا ـتج ا« كـت اعـم
. يحصح نادهسإ»  يةملسال شولجيا

الوزاعي عمرو أبي المام قول
ـ رواه ـمـا دمـقـت ـقـد ـأ هـنـع قيبيهاـل ـ ك: ـقـال هـن نعوبوالـتـا اـن

ـه قوف كرهذ ىعالت الله ن إ: نقول نروفواتم ـو ، عرـش نؤمـن
فـي يبهذاـلـ لاقـو ، وعل لج هتاصف نم هب سنةلا تورد ماب

ل: ـسـئ ـقـال يبعـلـلثا قاـسـحإ وـبـأ  روى: » وعـلـ« ال   بكـتـا
﴿ شرعججال على ستوىا مث  ﴿: ىعالت هولق عن عيازوأال

. نفسه وصف كما شهعر ىلع : هو قال

حنيفة أبي المام قول
ىإـلـ نادهـسـ بإ» فاتصوال اءم الس« كتاب في البيهقي روى

مةعـصـ أـبـا مرـيـم أـبـي ـبـن نوح عتسم:  قال ادمح بنا يمنع
ـمـن اـمـرأة ـجـاءته إذ ظـهـر ما أول حنيفة أبي ندع : كنا يقول
ًاجه ستجال نتكا ترمذ ـمـا أـقـل نينـفـأظ وـفـةكال ـفـدخلت م
لهــا فقيل ايهرأ ىإل تدعو الناس من آلف رهشع عليها رأيت
. حنيـفـة أـبـو ـلـه يـقـال المعـقـول ـفـي نـظـر قد رجل ههنا : إن
ترـكـت وـقـد ائلـسـالم سالـنـا متعـلـ الذي  أنت: فقالت فأتته
عةبـسـ مـكـث مـثـ عنها كتسف ؟ تعبده الذي إلهك . أين دينك
تـبـارك : الـلـهً اكتاـبـ عـضـو وـقـد إليـهـا ـخـرج مث ، يجيبها ل أيام

قول : أرأيت رجل له . فقال الرض دون ماءسال في ىوتعال
ـ تكـتـب كـمـا : ـهـو ـقـال ﴿ ممعك وهو ﴿:  وجل عز الله ىإـل

ابصــأ : لقد البيهقي . قال عنه غائب وأنت معك ينإ الرجل
ـمـن وـجـل ـعـز ـلـهال نـعـ نـفـى امفي عنه الله يرض حنيفة أبو

مطـلـق وتـبـع ، الـيـة تأويل من ذكر امفيو ، رضلا في الكون
ي وجـل عز هلال : إن قوله في معسال د ، ماءسـال ف رواه وق



أبـو . وقـال اـلـبيهقي طرـيـق  من» « العلو كتاب في الذهبي
ـ الم» برأكال « الفقه كتاب في يخالبل مطيع ـ ، هورـش ألتـس

ـفـي أو ماءـسـال ـفـي ـبـير أـعـرف : ل يـقـول نـمـع حنيـفـة أبا
حمنالر ﴿: يقول وجل عز الله لن ، كفر : قد ل. قا الرض
،فقلت واتهسم بعس فوق شهعرو ﴿ استوى شالعر على
ـيـدري ل ولـكـن ﴿ اسججتوى شالعججر على ﴿:  يـقـول : إـنـه

ـفـي أـنـه أنـكـر : إذا فقال ، الرض في أو ماءسال في شرالع
ـمـن ـيـدعى وأـنـه ، عليـيـن أعـلـى ـفـي ىتعال لنه كفر ماءسال

أبـو لمسال يخشـ نقلـه . وقـد انتهـى . فلسأ مـن ل أعلـى
 والـحـافظ» يةـشـالمراك دةـعـ« القا ـفـي ـيـةمتي ـبـن العـبـاس
ـاب في القيم  وابن»  العلو« كتاب في الذهبي ـ اجت« كـت اعـم

 .» لميةسال الجيوش

الثورأي سفيان قول
 ـعـن» نةـسـ« ال كـتـاب ـفـي دـمـأح الـمـام ـبـن الـلـه عبد وىر

أحد انسابخر نكا إن : المبارك      ابن فيه قال الذي معدان
ـول ـعـن الثوري يانفس ألتس:  . قال عدانمف البدال من ـق

وقد ، هلم: ع قال ﴿  منتك مانأي مكمع وهو  ﴿: ىتعال هلال
بكر أبو  ورواه» العباد أفعال خلق«  كتاب في البخاري هرذك
ـعـن نادـسـال ـفـي قال أنه إل»  « الشريعة كتاب في جريآَال

ـن معدان بن خالد لن مهو : وهذا معدان بن خالد ـة ـم الطبـق
أن حيـصـ فل ، بعةـسـاال الطبـقـة من الثوري يانسف و, الثالثة
ـذي الثوري يانسف عن روى معدان بن خالد : إن يقال ـو اـل ـه
بـعـض ـمـن وـقـع مهاـلـو ـهـذا  ولـعـل, طبـقـات بأربع منه أنزل



اءم الـسـ« كـتـاب ـفـي اـلـبيهقي ورواه ، ـلـمأع والله ، اخسالن
 بمثله.» فاتصوال

.ةالهجر دارأ إمام أنس بن مالك المام ولق
ـفـي لـجـريا بـكـر » وأبو لئ« المسا كتاب في داود أبو وىر

لضــالف قطري ومن داود بيأ طريق » من ريعةش« ال كتاب
يجسر : حدثني قال حنبل نب دمأح المام عن امكله يادز بن
ـبـن مالك  قال: لقا نافع نب هلال عبد  حدثنا: قال عماننلا بن
ل نـكـام ـكـل ـفـي هـمـوعل ، اءمالـسـ في لجو عز هلال : سأن

في دمأح المام نب هلال عبد رواه وقد ، مكان علمه من يخلو
ـكـل ـفـي هـمـوعل ـقـوله بـعـد ادزو ، ـيـهبأ » عن نةس ال« كتاب

نمجج نيكججو مججا : ﴿ الـيـة ههذ وتل ، شيء منه يخلو ل نكام
هجججو إل ةسجججمخ ول عهجججمبارأ هجججو إل لثجججةث وىنجججج
« القاـعـدة ـفـي ـيـةمتي ناـبـ السلم خيش وذكر ﴿ همسساد

ـك عن نقلوا المالكية وغير لكيةماال  أن» يةشالمراك ـ ماـل هأـن
ذلك ذكر ىحت ، نكام كل في هموعل ، اءمالس في هل: ال قال

ـن عهمج  الذي» ريسالتف  كتاب« في قرطبة خطيب يكم ـم
البر عبد بن رمع وأبو ، نكيمالطل رمع أبو ونقله ، مالك كلم

ًاأي ونقـلـه واـحـد وغـيـر,  رصالمخت في زيد بيأ وابن ، ـعـن ـضـ
، حنبــل بن دمأح مثل مهددع صىيح ل نمم هؤلء غير مالك
ـوطوا بـطـة نواب والجري والخلل والثرم هلال عبد وابنه فـئ
 وكلم: ـقـال نأ ى إـلـ- نةـسـال ـفـي يننفـصـالم من هؤلء غير

ـحـتى ورـشـهم ـكـثير الثـبـات ـفـي مهوـقـدمائ المالكـيـة ةئـمـأ
هـلـال أن عـلـى اـعـةموالج نةـسـال أـهـل اعـمـإج حكوا همؤماعل

. . انتهى عرشه قفو بذاته

مالك صاحب أصبغ قول



ـه السلمية الجيوش « اجتماع كتاب في القيم ابن ذكر » عـن
علـمـه مـكـان , وبـكـل عرـشـه عـلـى مـسـتو الـلـه : إن قال أنه

ماـلـك أـصـحاب أـجـل ـمـن : وأـصـبغ القيم ابن , قال وإحاطته
.  وأفهمهم

المبارأك بن الله عبد قول
» واـلـبيهقي « السنة كتاب في أحمد المام بن الله عبد روى
ـبـن الحـسـن ـبـن عـلـي » عن والصفات  « السماء كتاب في

ربـنـا : نعرف يقول المبارك بن الله عبد : سمعت قال شقيق
, ول خلقه من , بائن استوى العرش على سموات سبع فوق
وـقـد – الرض إلى وأشار – هاهنا إنه الجهمية قالت كما نقول
« الفـتـوى         ـفـي تيمـيـة ابن العباس أبو السلم شيخ نقله

وغـيـره أحـمـد ـبـن الـلـه عـبـد : روى » فـقـال الكبرى الحموية
: ـقـال . ـثـم بنـحـوه ـفـذكره المبارك ابن , عن صحاح بأسانيد
أيـضـا الـسـلم ـشـيخ , وذـكـره وغيره أحمد المام قال وهكذا

اـبـن ـعـن مـشـهور : هذا قال , ثم الفتاوى من آخر موضع في
ًا , وهو وجه غير من عنه ثابت المبارك ـعـن ـثـابت صحيح أيض

. الئـمـة ـمـن واحد وغير راهويه بن , وإسحاق حنبل بن أحمد
.  انتهى

ـهـذا:  فقـيـل بـعـده  وـقـال»  العـلـو« كتاب في الذهبي لهنقو
اـلـذهبي اهورو ، ناـنـدع ـهـو ا: هـكـذ لفـقـا ، حنـبـل نـبـ دـمـلح
كـيـف كبارلما ابن : سألت لقا نسالح نب علي ىلإ هنادبإس

اءـسـمال عـلـى:  لـقـا ؟ وـجـل ـعـز اـنـرب رفنـعـ أن لـنـا ينبـغـي
ـنـاهاه إـنـه ميةهالج تقول امك ولنق ول ، شهعر لىع السابعة

ـي ـر ، ضأرلا ـف ـلقاا وذـك ـ يـض ـينالح وأـب ـات« ـفـي ـس  طبـق
لقا يسالقي مإبراهي بن دمحم عن ملثرا هروا » ما الحنابلة
ـلـه قـيـل أـنـه المبارك ابن عن كى: يح حنبل بن دملح : قلت



عـلـى الـسـابعة اءمالس : في لقا ؟ وجل عز ربنا نعرف كيف
ـفـي اريـخـالب لـقـا  و. عـنـدنا هو : هكذا دمأح . فقال شهعر

لنـقـو : ل ركالمـبـا نـبـا لقا و : » بادعال أفعال لقخ « كتاب
شالـعـر عـلـى ـبـل هـنـااه الرض ـفـي إـنـه ـيـةمهالج قالت امك
واتهـسـم ق: ـفـو لـقـا ؟ رـبـا نـعـرف :كـيـف له . وقيل ىوستا

. هشعر على

مريم أبي بن نوح مةصع أبي قول
» ـحـدثني  الـسـنة« كـتـاب ـفـي دمأح المام بن هللا عبد لقا
رـجـل وـسـأله مةعـصـ أـبـا عتـسـم ، يمالدار يدعس ابن دمأح
الـلـه ـصـلى الـنـبي بـحـديث فـحـدث ؟ هو اءمالس في لهال نع

: ـفـي ـقـالت » ؟ ـلـهال  أـيـن «: ةالـمـ ـسـأل حين وسلم عليه
ـال . هلال لسور:  » قالت ؟ أنا نم: « ف . قال ماءسال  «: ـق

الـلـه ـصـلى الـلـه ـسـولر ـسـماها :  قال» مؤمنة اهفإن اعتقها
ماء.سال في الله أن عرفت أن مؤمنة عليه

المام وشيخ واسط محدث عاصم بن علي قول
أحمد

» ـعـن الجهمـيـة عـلـى « اـلـرد كـتـاب ـفـي ـحـاتم أبي ابن ذكر
علـيـه فاـسـتأذن أـبـي عند قال: كنت عاصم بن علي بن يحيى

: ! فـقـال علـيـك ـيـدخل ـهـذا مثل : ياأبت له فقلت المريسي
أن , ويزـعـم مخـلـوق الـقـرآن : إن يـقـول : إـنـه قلت ؟ وماله

ًا – الرض في معه الله علـيـه أـشـد رأيـتـه فـمـا – ذكرته وكلم
: إن , وـقـوله مخـلـوق الـقـرآن : إن ـقـوله علـيـه اشتد ما مثل
ـاب في الذهبي نقله . وقد الرض في معه الله ـو كـت » « العـل

» .  السلمية الجيوش « اجتماع كتاب في القيم وابن

البصرة عالم الضبعي عامر بن سعيد قول



بن سعيد » وقال العباد أفعال « خلق كتاب في البخاري قال
اجتمعت , قد والنصارى اليهود من قول أشر : الجهمية عامر
عـلـى وتـعـالى تـبـارك الـلـه أن الدـيـان وأهل والنصارى اليهود

. وـقـال ـشـيء الـعـرش عـلـى : لـيـس ـهـم , وـقـالوا الـعـرش
ـاتم أبي بن الرحمن عبد » قال « العلو كتاب في الذهبي : ـح

ـه الضبعي عامر بن سعيد عن : حدثت قال أبي حدثنا ـر أـن ذـك
أجمع . قد والنصارى اليهود من قول شر : هم فقال الجهمية

عز الله أن على المسلمين مع الديان وأهل والنصارى اليهود
, ـشـيء الـعـرش عـلـى : ليس هم , وقالوا العرش على وجل
الـسـلمية الجـيـوش « اجتماع كتاب في القيم ابن ذكره وقد

.  حاتم أبي » لبن « السنة    كتاب عن » نقل

هارأون بن يزيد قول
ـدثني « الـسـنة كتاب في أحمد المام بن الله عبد قال » : ـح

ـبـن يزـيـد , ـسـمعت يحـيـى ـبـن ـشـاذ , ـحـدثنا العـنـبري عباس
الرحـمـن أن زـعـم : من قال ؟ الجهمية : من له وقيل هارون

فـهـو العاـمـة قـلـوب ـفـي ـمـا خلف على استوى العرش على
ـاد أفعال « خلق كتاب في البخاري ذكره . وقد جهمي » العـب

: تـعـالى الـلـه رحـمـه تيمـيـة ـبـن العباس أبو السلم شيخ قال
علـيـه تـعـالى الـلـه فـطـر ـمـا ـهـو العاـمـة قلوب في يقر والذي

والـشـدائد, الـنـوازل عـنـد تـعـالى ربها إلى توجهها من الخليقة
ول يمـنـة تلتـفـت ل العـلـو تـعـالى, نـحـو إليه والرغبات والدعاء

اـلـتي الـلـه فـطـرة عليه, ولـكـن وقفهم موقف غير من يسرة
الفـطـرة عـلـى يولد وهو إل مولود من عليها, وما الناس فطر
. وقــد . انتهى له يقيض من التعطيل إلى وينقله يجهمه حتى
». السلمية الجيوش « اجتماع كتاب في القيم ابن عنه نقله



البخارأي شيخ القعنبي مسلمة بن الله عبد قول
ومسلم

« كـتـاب ـفـي القـيـم » واـبـن « العـلـو كـتـاب ـفـي الذهبي ذكر
أن ـيـوقن ل : ـمـن ـقـال أنه » عنه السلمية الجيوش اجتماع

فـهـو العاـمـة قلوب في يقر كما استوى العرش على الرحمن
. مثله هارون بن يزيد عن تقدم , وقد جهمي

الرازي جعفر أبي بن الله عبد قول
الذهلي يحيى بن محمد » قال « العلو كتاب في الذهبي قال

يـضـرب الـلـه عـبـد : جـعـل ـقـال  الضريس بن صالح : أخبرني
عـلـى بالنـعـل يـضـرب , فرأيـتـه جـهـم رأي يرى له قرابة رأس
العججرش علججى الرحمن : ﴿ تـقـول ـحـتى : ل ويقول رأسه

ـاب في القيم ابن ذكره . وقد خلقه من بائن ﴿ استوى « كـت
عـلـى « اـلـرد كـتـاب ـعـن » نقل الـسـلمية الجـيـوش اجتـمـاع
.  حاتم أبي » لبن الجهمية

الشافعي إدرأيس بن محمد المام قول
أـبـو الـسـلم ـشـيخ » روى « العـلـو كـتـاب ـفـي اـلـذهبي ـقـال

بإســنادهم المقدسي محمد أبو  والحافظ)١( الهكاري الحسن
إدريس بن محمد المام عن كلهما شعيب وأبي ثور أبي إلى

, ورأـيـت عليـهـا أـنـل اـلـتي الـسـنة في : القول قال الشافعي
ـا ـذين عليـه ـا زماـلـك ـسـفيان مـثـل رأيتـهـم اـل إـقـرار وغيرهـم

ًا وأن الله إل إله ل أن بشهادة الـلـه , وأن الـلـه رـسـول محمد
, ويـنـزل ـشـاء كـيـف خلقه من يقرب سمائه في عرشه على
. وـقـد العتـقـاد ـسـائر . وذـكـر ـشـاء كـيـف اـلـدنيا السماء إلى

وناحية بلدة , وهي الهكارية إلى , نسبة راء اللف وبعد المشددة والكاف الهاء بفتح  الهكاري )١(
واللباب النساب . يراجع الهكارية لهم يقال أكراد يسكنها عمر ابن جزيرة في الموصل فوق وقرى

.    البلدان ومعجم



» من السلمية الجيوش « اجتماع كتاب في القيم ابن ذكره
ـور وأبي شعيب أبي , عن حاتم أبي بن الرحمن عبد رواية , ـث

أبـو السـلم شـيخ . وذكـر تعـالى اللـه رحمـه الشـافعي عن
» ـعـن الـكـبرى الحموـيـة « الفـتـوى ـفـي تيمـيـة ـبـن العـبـاس

الـلـه قـضـاه ـحـق الـصـديق بكر أبي : خلفة قال أن الشافعي
.  .  انتهى عباده قلوب عليه , وجمع السماء في

المكي الكناني يحيى بن العزيز عبد قول
: وـمـن الفـتـاوى ـفـي تيمـيـة بن العباس أبو السلم شيخ قال

ـلـه المـكـي الكـنـاني يحـيـى ـبـن العزيز عبد الشافعي أصحاب
, وأن العـلـو مـسـألة فـيـه » وـقـرر الجهمية على « الرد كتاب
والســنة والفقه الحديث في . والئمة عرشه فوق تعالى الله

ـلـه إل منـهـم أـحـد ـمـن , ما الشافعي إلى المائلون والتصوف
. ذـكـره يـطـول مـعـروف ـهـو ـمـا الـبـاب بـهـذا يتعلق فيما كلم

.  انتهى

الري عالم الرازي الله عبيد بن هشام قول
ـو الـسـلم ـشـيخ ـقـال « الفـتـوى ـفـي تيمـيـة ـبـن العـبـاس أـب

الله عبيد بن هشام أن حاتم أبى ابن » روى الكبرى الحموية
رجل حبس – الري قاضي – الحسن بن محمد صاحب الرازي

ـد فقال ليطلقه هشام إلى به فجيء فتاب التجهم في : الحـم
عـلـى الـلـه أن : أتشهد فقال هشام , فامتحنه التوبة على لله

, عرـشـه عـلـى الـلـه أن : أشهد فقال ؟ خلقه من بائن عرشه
ـإنه الحـبـس إـلـى : ردوه . فقال خلقه من بائن ما أدري ول ـف
.  » بنحوه « العلو كتاب في الذهبي ذكره . وقد يتب لم

العابد مصعب بن محمد قول



أـنـه » عـنـه « الـسـنة كتاب في أحمد المام بن الله عبد روى
ـكـافر فـهـو الـخـرة ـفـي ـتـرى ول تتكلم ل أنك زعم : من قال

, لـيـس سموات سبع , فوق العرش فوق أنك , أشهد بوجهك
.  الزنادقة الله أعداء يقول كما

الحافظ المصيصي داود بن سنيد قول
ي الذهبي قال ي القيـم » وابـن « العلـو كتـاب ف « كتـاب ف

أبو : حدثنا الرازي حاتم أبو » قال السلمية الجيوش اجتماع
ـعـز : ـهـو داود ـبـن لـسـنيد : قـلـت ـقـال الطرسوسي عمران

.  : نعم قال ؟ خلقه من بائن عرشه على وجل

البخارأي شيخ الحميدي الزبير بن الله عبد قول
« كـتـاب ـفـي القـيـم » واـبـن « العـلـو كـتـاب ـفـي الذهبي ذكر

ـاع ـوش اجتـم ـه الســلمية الجـي ـه » عـن ـال أـن ـول ـق : ﴿ : نـق
فـهـو ـهـذا غير زعم ومن ﴿ استوى العرش على الرحمن

.  جهمي  مبطل

الحافظ الخزاعي حماد بن نعيم قول
« كـتـاب ـفـي القـيـم » واـبـن « العـلـو كـتـاب ـفـي الذهبي ذكر

: ﴿ تعالى قوله في قال أنه » عنه السلمية الجيوش اجتماع
. بعلـمـه خافـيـة علـيـه يخفى ل أنه : معناه قال ﴿ معكم وهو

إل ثلثججة نجججوى من يكون ما : ﴿ تعالى قوله إلى ترى أل
.  خافية عليه يخفى ل أنه أراد الية ﴿ رأابعهم هو



يوسف وأبي الوليد بن بشر قول
» روى السلمية الجيوش « اجتماع كتاب في القيم ابن قال
فقال يوسف أبي إلى الوليد بن بشر : جاء قال حاتم أبي ابن
وفلن الحـول , وعلـي المريسـي بشـر كلم عن : تنهاني له

ـون قال ؟ يقولون : وما . فقال يتكلمون ـه إن : يقوـل ـفـي الـل
ـانتهوا بهم : علي وقال يوسف أبو . فبعث مكان كل ـم ـف إليـه
ـو , فنـظـر الخر والشيخ الحول بعلي فجيء بشر قام وقد أـب

, لوجعـتـك أدب موـضـع فيك أن : لو وقال الشيخ إلى يوسف
, وـقـد ـبـه وطيـف الحول علي , وضرب الحبس إلى به وأمر

ـفـوق الـلـه أن أنـكـر لـمـا المريـسـي بـشـر يوسف أبو استتاب
أـبـي ـبـن الرحـمـن عـبـد ذكرـهـا مـشـهورة قصة , وهي عرشه

ي , وأصـحاب وغيره حاتم . هـذا علـى المتقـدمون حنيفـة أب
يواـفـق ـمـا وصاحبيه حنيفة أبي اعتقاد في الطحاوي ذكر وقد
. انتـهـى والتجـهـم التعطـيـل ـمـن الـنـاس أـبـرأ من , وأنهم هذا

.  باختصار

الزاهد الحافي بشر قول
بـطـة اـبـن رواـهـا عقـيـدة » ـلـه « العلو كتاب في الذهبي قال
الـلـه ـبـأن : واليـمـان فيها , فمما » وغيره « البانة كتاب في

.  مكان بكل عالم وأنه شاء كما استوى عرشه على

الخزاعي نصر بن أحمد قول
فيمــا الحربي إبراهيم » : قال « العلو كتاب في الذهبي قال
ـه عـلـم عن , وسئل نصر بن أحمد : قال عنه صح : فـقـال الـل
. عرشه على وهو معنا الله علم



سعيد بن قتيبة قول
الـسـماء ـفـي ربـنـا : نـعـرف قال أنه تقدم فيما عنه ذكرت قد

والجماعــة السنة أهل إجماع نقل . وقد عرشه على السابعة
.  فليراجع ذلك على

المديني بن علي قول
ـعـز الـلـه أن عـلـى الجـمـاع نقل أنه تقدم فيما عنه ذكرت قد

ـوله ـعـن , فسئل استوى عرشه على السموات فوق وجل ـق
﴿ رأابعهججم هججو إل ثلثججة نجججوى من يكون ما : ﴿ تعالى
. ﴿ يعلم الله أن تر ألم : ﴿ قبله ما اقرأ فقال

البلخي معاذ أبي سليمان بن خالد قول
» روى السلمية الجيوش « اجتماع كتاب في القيم ابن قال
على السماء في الله : إن قال أنه بإسناده عنه حاتم أبي ابن

.  نفسه وصف كما العرش

حنبل بن محمد بن أحمد المام قول
ـد ـدم ـق ـة أول ـفـي تـق ـاع حكاـي ـى الجـم ـا خلف عـل ـه ـم زعـم

العـبـاس أـبـو رواـهـا اـلـتي العقـيـدة في جاء , ما عليه المردود
تـعـالى الـلـه عـلـو إثـبـات ـفـي احمد المام  عن)١( الصطخري

, خلـقـه ـمـن ـبـائن , وأـنـه الـسـابعة السماء فوق العرش على
كلمه . فليراجع مكان علمه من يخلو ل بعلمه الخلق مع وأنه
ًا مهم فإنه ًا وتقدم و جد قيل أنه المبارك بن الله عبد عن أيض

عرـشـه عـلـى سمواته فوق : بأنه قال ؟ ربنا نعرف : بماذا له

من وهي إصطخر إلى , نسبة الخاء وسكون الطاء وفتح الصاد وسكون اللف بكسر الصطخري )١(
ًا عشر اثنا شيراز وبين بينها فارس كور لياقوت البلدان ومعجم للسمعاني النساب , يراجع فرسخ

.     الحموي



ـفـي ههـنـا إـنـه الجهمـيـة تـقـول كـمـا نقول , ول خلقه من بائن
قال : وهكذا تيمية ابن العباس أبو السلم شيخ . قال الرض
حنـبـل بن لحمد هذا : قيل الذهبي , وقال وغيره أحمد المام
« ـفـي الحـسـن أـبـو القاـضـي , وروى عـنـدنا ـهـو : هكذا فقال

: قـيـل قال القطان موسى بن يوسف » عن الحنابلة طبقات
عـلـى الـسـابعة الـسـماء ـفـوق تـعـالى : والـلـه الـلـه عـبـد لـبـي

ـم قال ؟ مكان بكل وعلمه وقدرته خلقه من بائن عرشه : نـع
ـفـي اـلـذهبي . وذـكـر علـمـه من شيء يخلو , ول عرشه على
: ـقـال حمـيـد ـبـن أحـمـد ـطـالب أـبـي » عن « العلو       كتاب

ـال رجل عن حنبل بن أحمد سألت ـه ـق ـا : الـل ما : ﴿ وتل معـن
تجهم : قد فقال ﴿ رأابعهم هو إل ثلثة نجوى من يكون

َدعون الية بآَخر , يأخذون هذا َي ّ أولها و ـه ـقـرأت . هل : ﴿ علـي
: ۤق ـسـورة ـفـي . وقال معهم فعلمه ﴿ يعلم الله أن تر ألم

مججن إليججه أقرب ونحن نفسه به توسوس ما ونعلم ﴿
.  معهم فعلمه ﴿ الورأيد حبل
, ذاتـيـة معـيـة لخلـقـه الـلـه معـيـة ـبـأن القاـئـل زعمه : ما قلت

ـم قد إنه أحمد المام فيه قال الذي الرجل لقول مطابق تجـه
.

كـمـا أقول قال رجل : إن الله عبد لبي : قلت المروذي وقال
﴿ رأابعهججم هو إل ثلثة نجوى من يكون ما : ﴿ الله قال

كلم : هذا الله عبد أبو . فقال غيره إلى أجاوزه ول هذا أقول
. علـمـه أـنـه عـلـى ـيـدل الـيـة فأول معهم علمه , بل الجهمية

ـبـن محـمـد ـبـن عمر » عن « البانة   كتاب في بطة ابن رواه
.  المروذي عن داود بن محمد عن رجاء
كلم والجماـعـة الـسـنة أـهـل بمخالـفـة المبتلى : ليتأمل قلت

بالمعـيـة يـقـول ـكـان ـمـن يعرف حتى التأمل حق أحمد المام
. البدع أهل شر , وأنهم والضلل البدع أهل من الذاتية



عـبـد لبي » : قلت « السنة كتاب في إسحاق بن حنبل وقال
معكججم وهججو : ﴿ تـعـالى قوله معنى : ما حنبل بن أحمد الله

هججو إل ثلثججة نجججوى مججن يكججون ما : ﴿ و ﴿ كنتم أينما
؟ ﴿ كجانوا أينمججا معهجم هججو إل : ﴿ ـقـوله إلى ﴿ رأابعهم

, ـشـيء بـكـل , محـيـط والـشـهادة الغـيـب . عالم : علمه قال
ـد بل العرش على ربنا , يعلم الغيوب علّم شاهد ـفة ول ـح ـص

ـشـيخ نقله . وقد . انتهى والرض السموات كرسيه  , وسع)١(
» .  النزول حديث « شرح في تيمية بن العباس أبو السلم

ـفـي موـسـى أـبـي بن أحمد بن محمد علي أبو الشريف وقال
ـة « طبقات في الحسين أبو القاضي ذكرها له عقيدة الحنابـل

ـل عز قوله عن حنبل بن محمد ابن أحمد المام » سئل : وـج
خمسججة ول رأابعهم هو إل ثلثة نجوى من يكون ما ﴿

هججو إل أكججثر ول ذلججك مججن أدنى ول سادسهم هو إل
. علمه فقال ﴿ كانوا أينما معهم

» أنـهـم الجهمـيـة عـلـى « اـلـرد كـتـاب ـفـي أحمد المام وذكر
, الـعـرش عـلـى ـهـو كما السابعة الرض تحت الله : إن قالوا
ـو , ول الرض , وـفـي السموات , وفي العرش على فهو يخـل
ـمـن آـيـة , وتـلـوا مـكـان دون مـكـان في يكون , ول مكان منه

ـرآن ﴿ الرأض وفججي السججموات فججي اللججه وهو : ﴿ الـق
ـمـن فيـهـا لـيـس ـكـثيرة أـمـاكن المـسـلمون ـعـرف : قد فقلنا

ـازير وأجواف وأجوافكم : أجسامكم شيء الرب عظمة الخـن
اـلـرب عظـمـة ـمـن فيـهـا لـيـس الـقـذرة , والماكن والوحوش

مــن الدلة أحمد ذكر ثم – السماء في أنه أخبرنا . وقد شيء
: ذـلـك بـعـد , وـقـال الـسـماء ـفـي تـعـالى الله أن على القرآن
ـا ـى وإنـم ـول معـن ـه ـق ـل الـل ـاؤه ـج فججي اللججه وهججو : ﴿ ثـن

ـه : هــو يقــول ﴿ الرأض وفججي السججموات فــي مــن إـل
قال كما كيفيته توصف , ول العرش على الرب استواء يحد ل أنه . معناه صفة ول حد : بل قوله )١(

.  معقول غير والكيف معلوم : الستواء أنس بن ومالك الرحمن عبد أبي بن ربيعة



, وـقـد الـعـرش عـلـى , وـهـو الرض في من , وإله السموات
مـكـان الـلـه عـلـم ـمـن يخلو , ول العرش دون بما علمه أحاطا

: ﴿ ـقـوله , ـفـذلك مـكـان دون مـكـان ـفـي الله علم يكون ول
قججد اللججه وأن قججدير شججيء كججل على الله أن لتعلموا

ًا شيء بكل أحاط .  ﴿ علم
ًا أحمد المام وقال ـقـول ـمـن الجهمية تأولت ما : « بيان أيض
ول رأابعهججم هججو إل ثلثججة نجججوى من يكون ما : ﴿ الله

ـا الـلـه : إن ـقـالوا ﴿ سادسججهم هو إل خمسة ـا معـن . وفيـن
مججا يعلججم اللججه أن تججر ألم : ﴿ يقول ثناؤه جل : الله فقلنا
ـال ثم ﴿ الرأض في وما السموات في يكججون ما : ﴿ ـق
ول ﴿ بعلـمـه الـلـه يعني ﴿ رأابعهم هو إل ثلثة نجوى من

ـه يعني ﴿ سادسهم هو إل خمسة ـه الـل أدنى ول ﴿ بعلـم
﴿ فيـهـم بعلـمـه يعـنـي ﴿ معهججم هججو إل أكثر ول ذلك من

الله إن القيامة يوم عملوا بما ينبئهم ثم كانوا أينما
بعلـمـه الـخـبر ويخـتـم بعلـمـه الخبر يفتح ﴿ عليم شيء بكل
. «

ًا أحمد المام وقال : ﴿ الـقـرآن ـفـي الله ذكر ما : « بيان أيض
لموسى ثناؤه جل الله : قال وجوه على وهذا ﴿ معكم وهو

: ﴿ . وـقـال عنكـمـا اـلـدفع : ـفـي يـقـول ﴿ معكمججا إنني : ﴿
تحججزن ل لصاحبه قال إذ الغارأ في هما إذ اثنين ثاني

ـا الدفع : في يقول ﴿ معنا الله إن ـال عـن مججن كم : ﴿ . وـق
مججع واللججه اللججه بججإذن كججثيرة فئججة غلبججت قليلججة فئة

ـدوهم على لهم النصر في يقول ﴿ الصابرين ـال ـع : ﴿ . وـق
واللججه العلججون وأنتججم السججلم إلى وتدعوا تهنوا فل

ـي ﴿ معكججم ـر ـف ـم النـص ـى لـك ـدوكم عـل ـال ـع ول : ﴿ . وـق
. فيـهـم : بعلـمـه يـقـول ﴿ معهم وهو الله من يستخفون

موسججى أصججحاب قججال الجمعان تراءى فلما : ﴿ وقال
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ًا الثانية الباء وفتح المهملة الراء وسكون الموحدة الباء بفتح  البربهاري )١( بعد المهملة وبالراء أيض
الهند من تجلب التي الدوية وهي بربهار إلى النسبة : هذه الثير وابن السمعاني , قال واللف الهاء
.   البربهاري له يقال يجلبها ومن البربهار لها يقال
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أصبهان بين الجبل بلد من بلدة وهي الكرج إلى نسبة وبالجيم والراء الكاف بفتح  الكرجي )١(
. محمد بن الملك عبد بن محمد . واسمه وهمذان

. ذكر أصبهان بلد من كبيرة قرية إلى نسبة قاف آخرها وفي الراء وسكون الطاء بفتح الطرقي )٢(
.  الحموي وياقوت الثير وابن النساب في السمعاني ذلك
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.  فليراجع  ٣١ صفحة حاشية في الكلمة هذه ضبط  تقدم )١(
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.  فليراجع  ٣١ صفحة حاشية في النسبة هذه ضبط  تقدم )١(
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وكيلن كيل لها ويقال طبرستان وراء متفرقة بلد إلى . نسبة الياء وسكون الجيم بكسر  الجيلي )١(
. للسمعاني النساب . يراجع وجيلني جيلي وقيل إليها ونسب فعرب
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 كلهم . وصوابه عليه المردود بخط هو . كذا كأنهم  قوله )١(
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