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 العلو صفة
 انكرها من خلف الصلةا حكمو

الشيخ فضيلة أملها
المام

عقلءا بن حمود
الشعيبي

الله رحمه

*      *      *
- الشضضعيبي عقلءا بضضن حمضضود الشضضيخ فضضضيلة

- الله حفظه
.وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

وبعد... 
صضضفة فضضي والجماعة السنة أهل مذهب هو ما

ومضضا عرشضه؟ علضى واسضضتوائه خلقه، على الله علو
عرشضه، علضى واسضضتوائه اللضضه علضو نفضضى مضن حكم
اللضضه وجزاكم أفتونا الصلةا؟ في إمامته تصح وهل

خيرا... 
مضضن بالدلضضة مضضدعما الجضضواب يكضضون أن ونأمل

والسنة. الكتاب

*      *      *
الجواب: 

علممى والسمملم والصمملةا العممالمين، رب للممه الحمممد
وصممحبه آلممه وعلممى محمممد نأبينمما والمرسلين النأبياء اشرف

أجمعين.

:بعد أما

مجمعممون عليهم الله رحمة والجماعة السنة أهل فإن
عرشمه علمى مسمتوي وتعمالى سمبحانأه الله أن اعتقاد على
إل ذلممك فممي يخممالف ولممم بذاته، علوا خلقه جميع على عاٍل
ممن وغيرهممم ومعتزلمة جهميممة ممن بصيرته الله طمس من

نأممبيه وسممنة اللممه كتمماب عممن أعرضمموا الممذين الضمملل فممرق
شيوخهم.  آراء عقولهم وحكموا
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والسضضنة     الكتضضاب     فضضي     ثضضابت     سبحانه     الله     وعلو
والفطرةا:      والعقل

:  الله     كتاب     أما

سممبحانأه علمموها علممى الدالممة بالنصمموص مملمموء فهممو
وصمميغ مختلفممة بأسمماليب مخلوقاته جميع فوق بذاته وتعالى

متعددةا.

ذلممك جمماء عرشه؛ على باستوائه أول: التصريح
العزيز.  القران في مواضع سبعة في

قممال والعلضضى؛ العلضضي بلفضضظ ثانيضضا: التصضضريح
فممي ممما تعممالى: {لممه وقممال العظيممم}، العلي تعالى: {وهو

وقممال العظيممم}، العلممي وهممو الرض فممي وممما السممموات
ابتغمماء تعممالى: {إل وقال العلى}، ربك اسم تعالى: {سبح

العلى}.  ربه وجه

عضضدةا فضضي الفوقيضضة بلفضضظ ثالثضضا: التصضضريح
عبممادها) النأعممام. فمموق القمماهر تعالى: {وهممو قال ؛مواضع

ممما ويفعلممون فمموقهم مممن ربهممم يخممافون تعممالى وقممال
يؤمرون}. 

؛سضضبحانه إليضضه الشياءا بصعود رابعا: التصريح
والعمممل الطيممب الكلممم يصممعد وتعممالى: {إليممه سبحانأه قال

إنأممي عيسممى يا الله قال تعالى: {وإذ . وقال}يرفعه الصالح
.}إليممه الله رفعه تعالى: {بل . وقالي}إل ورافعك متوفيك

إليه}.  والروح الملئاكة تعالى: {تعرج وقال

عنضضده؛ مضضن الشضضياءا بنضضزول خامسا: التصريح
العليممم) العزيممز اللممه مممن الكتمماب تنمممزيل تعالى: {حم قال

،الرحيممم} الرحمممن مممن تنمممزيل تعممالى: {حممم غافر. وقال
ل أنأممه والخممامس الرابممع والنمموعين بهممذين السممتدلل ووجه
يعقممل ول أعلممى، إلممى أسممفل مممن إل والرفممع الصعود يعقل

أسفل..  إلى أعلى من إل والتنمزيل النزول

فضضي وتعضضالى سضضبحانه بضضأنه سادسا: التصضضريح
إلممى ...}،السممماء فممي مممن تعالى: {ءأمنتممم قال ؛السماءا

. }السماء في من أمنتم أم: {سبحانأه قوله

:  السنة     أما
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علمى اللممه علمو علممى الدالمة بالحماديث طافحممة فهي
خلقه.. منها: 

فممي اللممه أن وسمملم عليممه اللممه صمملى  إخبممارهاأول:
أمين وأنأا تأمنونأي والسلم: ((أل والصلةا عليه قال ؛السماء

)). ؟!السماء في من

اللممه؟))، للجارية: ((أيممن والسلم والصلةا عليه وقال
رسممول قممالت: أنأممت أنأا؟))، قال: ((من السماء، قالت: في

هممذا مممن الستدلل مؤمنة)). وجه فإنأها قال: ((اعتقها الله،
لهمما شممهد وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول أن الحديث
السماء.  في الله قالت لما باليمان

المريممض: رقيممة فممي والسلم الصلةا عليه  قالثانيا:
السماء)).  في الذي الله ((ربنا

المجمممع فممي وسمملم عليه الله صلى خطب  لماثالثا:
فرفممع قممالوا: نأعممم، بلغممت؟))، قال: ((هل الحج في العظيم
اشهد)).  فقال: ((اللهم السماء إلى إصبعه

:  العقل     أما

وذلك العلو في وتعالى سبحانأه الله أن على يدل فإنأه
اللممه: إممما علو لمنكر يقال بأن والتقسيم، السبر طريق عن
- موجممود غيممر يكممون أن وإما موجودا سبحانأه الله يكون أن

العلو منكر ُيلزم التقديرين كلى - وعلى ذلك عن الله تعالى
فممي أو العلو في الله يكون أن إما يخلو ل لنأه قوله، ببطلن

يكممون أن منممه يلممزم لنأممه باطممل الُسفل في وكونأه الُسفل،
يبقممى فلم السلف، بإجماع كفر وهذا مخلوقاته في حال الله
العلممو، فممي وتعممالى سممبحانأه كممونأه وهممو الثممانأي القسممم إل

العلو.  اعتقاد فيتعين

ل يقممال بممأن أيضا؛ والتقسيم السبر طريق  عنثانيا:
يسممار أو يمين أو تحت أو فوق الله يكون أن من الحال يخلو

أشممرف، الجهممات أي السممبر عنممد فينظممر خلممف، أو أمام أو
مسممتحق وتعممالى سبحانأه والله الشرف، هو العلو أن فنجد

العلو.  جهة في كونأه فيتعين للشرف،

:  الفطرةا     أما
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العلو إلى التوجه على مفطورون جميعهم العقلء فإن
ّلجاء الدعاء عند الله أن على قطعا يدل مما والضطرار، وال
العلو. في

جاء حيث والجويني الهمذانأي بين جرى ما لذلك يشهد
ويقممرر تلمممذته يممدرس وهممو الجويني مجلس إلى الهمذانأي

للجممويني: الهمممذانأي فقال خلقه، على الله علو نأفي مسألة
نأفوسممنا فممي نأجدها التي الضرورةا هذها عن أخبرنأا أستاذ (يا

فممي ضممرورةا ويجمد إل قممط اللمه إلمى إنأسمان تموجه ما فإنأه
كرسيه عن الجويني فنمزل العلو؟!)، جهة في الله أن نأفسه

حيرنأممي الهمممذانأي، وقممال: (حيرنأممي رأسممه علممى وضممرب
الهمذانأي). 

:  الله     علو     أنكر     من     على     الحكم     أما

الشممرعية بالنصوص جاهل يكن لم إذا بذلك يكفر فإنأه
مممن كثير العلو منكر بكفر حكم وقد العلو، صفة على الدالة

العلماء: 

ِيممع أبو سأله حينما حنيفة أبو المام فمنهم ْلخممي مط الب
؟خلقممه علممى وعلمموها عرشممه علممى اللممه استواء ينفي عمن

يقممول كان له: (فإن قلت مطيع، أبو قال كافر)، فقال: (هو
أم السممماء فممي عرشممه أدري ول العرش على مستوي الله
كافر).  قال: (هو الرض؟)، في

علممو ينفممي عمممن خزيمممة ابن محمد الئامة إمام وقال
وإل تمماب فممإن يسممتتاب كممافر فقممال: (هممو خلقممه، على الله

الميتات).  جيف مع المزابل في جثته وألقيت عنقه ضربت

:  الله     علو     ينكر     من     إمامة     حكم     أما

فممي إماممما تنصمميبه ول به الئاتمام يصح ول باطلة فهي
تكفيرها.  في العلماء أقوال من تقدم لما الصلةا

الة همذها فمي ذكمرها تيسر ما هذا و الخطيمرةا المس ول
الممذين الجهميممة هممؤلء مذهب بطلن على الكلم استقصينا

لطممال شممبههم لتمممزييف وعرضنا خلقه على الله علو ينفون
الهداية.  أراد لمن كفاية ذكرنأاها وفيما الكلم، بنا

التوفيق وبالله
أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نأبينا على الله وصلى
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عقلءا بن حمود ؛أمله
 الشعيبي

محمد المام بجامعة سابقا الستاذ
السلمية سعود بن

القصيم فرع
 هم 28/4/1421
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