بنفيه علو اهلل تعالى.

قال المعتزلً عدنان إبراهٌم :إن هللا لٌس فً العلو وأما قوله تعالى(
ٌخافون ربهم من فوقهم)

وقوله( وهو الذي فً السماء) وغٌرها من اآلٌات هذه آٌات مشابهة.

ٌجاب علٌه :

بأن علو هللا سبحانه وتعالى من الصفات الذاتٌة التً دل علٌها الكتاب
والسنة واإلجماع والعقل والفطر السلٌمة.

قال شٌخ اإلسالم كما فً النقض( :)٣٦٨/١قد ثبت بالفطرة التً اتفق علٌها
أهل الفطر السلٌمة وبالنقول المتواترة عن المرسلٌن من األخبار وما نطقت
به كتب هللا واتفق علٌه المؤمنون بالرسل قبل حدوث البدع  :أن هللا تعالى
فوق العالم  ،وثبت أٌيا ًا بالكتاب والسنة واإلجماع أنه استوى على العرش
 ،فالعلو على العالم معروف بالفطرة والمعقول وبالشرع والمنقول.اهـ

وأما قوله( :بأن هللا لٌس فً العلو)

فهذا قول باطل فاسد مخالف للكتاب والسنة المتواترة واإلجماع والعقل
والفطر السلٌمة.

قال شٌخ اإلسالم فً الفتاوى الكبرى()٣٥٥/٦فً رده على من قال إن هللا
لٌس فً العلو  :هذا معلوم الفساد باليرورة الفطرٌة والعقلٌة وباألدلة
النظرٌة وباليرورة اإلٌمانٌة السمعٌة الشرعٌة وبالنقول المتواترة
المعنوٌة عن خٌر البرٌة وبداللة القرآن على ذلك فً آٌات تبلغ مئٌن
وباألحادٌث المتلقاة بالقبول من علماء األمة فً جمٌع القرون وبما اتفق
علٌه سلف األمة وأهل الهدى من أئمتها وبما اتفق علٌه األمم بجبلتها
وفطرتها.اهـ

األدلة الواردة فً علو هللا تعالى:

 -١الكتاب:

قال تعالى( ٌخافون ربهم من فوقهم)

وقال تعالى( وهو العلً العظٌم)

وقال تعالى( سبح اسم ربك األعلى)

وقال تعالى( إلٌه ٌصعد الكلم الطٌب)

عال على خلقه.
الصعود إلى أعلى ألنه سبحانه وتعالى ٍل

وقال تعالى( وهو القاهر فوق عباده)

وقال تعالى( تعرج المالئكة والروح إلٌه)

عال على خلقه.
والعروج ٌكون إلى فوق ألنه سبحانه ٍل

وقال تعالى( أأمنتم من فً السماء أن ٌخسف بكم األرض)

 -٢السنة:

تواترت األحادٌث فً إثبات علو هللا تعالى فوق خلقه وممن حكى تواترها
الذهبً فً العلو( )٢٤٩/١وابن القٌم فً اجتماع الجٌوش()٩٨

ومن هذه األحادٌث:

روى البخاري( )٧٤٢٢ومسلم( )٢٧٥١عن أبً هرٌرة ريً هللا عنه أن
النبً علٌه الصالة والسالم قال( أال تأمنونً وأنا أمٌن من فً السماء)

وروى مسلم( )٧٧٣عن حذٌفة ريً هللا عنه أنه سمع النبً علٌه الصالة
والسالم ٌقول إذا سجد(سبحان ربً األعلى)

وروى مسلم( )٥٣٧عن معاوٌة بن الحكم ريً هللا عنه أن النبً علٌه
الصالة والسالم قال للجارٌة

( أٌن هللا؟ فقال :فً السماء .فقال:اعتقها فإنها مؤمنة)

 -٣اإلجماع:

قال األوزاعً رحمه هللا ( :كنا والتابعون متوافرون نقول إن هللا تعالى
ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات )

رواه البٌهقً فً األسماء والصفات()٤٠٨

وصححه شٌخ اإلسالم فً الفتوى الحموٌة()٤٣

وابن القٌم فً اجتماع الجٌوش( )٤٣وقال األلبانً فً مختصر
العلو(:)١٨٣رواته أئمة ثقات.

وقال الدارمً :ثم إجماع من األولٌن واآلخرٌن العالمٌن منهم والجاهلٌن أن
كل واحد

ممن ميى وممن غبر إذا استغاث باهلل تعالى أو دعاه أو سأله ٌمد ٌدٌه
وبصره إلى السماء ٌدعوه منها  ،ولم ٌكونوا ٌدعوه من أسفل منهم من
تحت األرض وال من أمامهم وال من خلفهم وال عن أٌمانهم وال عن
شمائلهم إال من فوق السماء لمعرفتهم أنه فوقهم  ،حتى اجتمعت الكلمة من
المصلٌن فً سجودهم (سبحان ربً األعلى) ال ترى أحداًا ٌقول( سبحان
ربً األسفل).اهـ

( الرد على الجهمٌة)٣٥-

قال الدارمً أٌيا ًا :وقد اتفقت الكلمة من المسلمٌن والكافرٌن أن هللا فً
السماء إال المرٌسً اليال وأصحابه  ،حتى الصبٌان الذٌن لم ٌبلغوا
الحنث قد عرفوه بذلك إذا حزب الصبً شًء ٌرفع ٌدٌه إلى ربه ٌدعوه فً
السماء دون ما سواه.اهـ ( نقض الدارمً على المرٌسً)٢٢٨/١-

وقال أبو الحسن األشعري فً كتابه اإلبانة(ٌ )١١٦قول :ورأٌنا المسلمٌن
مستو على
جمٌعا ًا ٌرفعون أٌدٌهم إذا دعوا نحو السماء ألن هللا عزوجل
ٍل
العرش الذي هو فوق السموات فلو ال أن هللا عزوجل على العرش لم
ٌرفعوا أٌدٌهم نحو العرش كما ال ٌحطونها إذا دعوا إلى األرض.اهـ

 -٤العقل:

دل العقل على وجوب صفة الكمال هلل تعالى وتنزٌهه عن النقص  ،والعلو
صفة كمال  ،والسفل صفة نقص  ،فوجب هلل تعالى صفة العلو وتنزٌهه
عن يده.

 -٥الفطر السلٌمة:

داع رفع ٌدٌه إلى السماء
دلت الفطر السلٌمة على علو هللا تعالى  ،فإذا دعا ٍل
واتجه إلى العلو
فال تجد أحداًا إذا دعا ٌلتفت ٌمٌنا ًا وشماالًا وتحت وفوق وال ٌلوح بٌده فً
كل جهه  ،هذا ال ٌفعله أحد قط.

 -وقول عدنان ( بأن آٌات الواردة فً علو هللا تعالى من المتشابه)

فهذا قول من ال ٌعرف المحكم من المتشابه

اآلٌات الوادرة فً علو هللا تعالى محكمة قطعٌة الداللة  ،لٌست من
المتشابه فً شًء.

فقوله تعالى(سبح اسم ربك األعلى) هذا نص محكم فً علو هللا  ،وقوله
تعالىٌ( :خافون ربهم من فوقهم) وهذا نص محكم فً علو هللا  ،فأٌن
المتشابه فً هذه اآلٌات.

كتبه:

بدر بن محمد البدر

٢٤/٥/١٤٣٦هـ

