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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 صفة العلو وصفة االستواء
 

 

إنَّ الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سٌئات أعمالنا من ٌهد هللا فال مضل 

 وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له وأشهد أن دمحما عبده ورسوله. ،له ومن ٌضلل فال هادي له

ْسِلُموَن( )آل عمران/ َّقُواْ اّلّلَ َحقَّ تُقَاِتِه َوالَ تَُموتُنَّ ِإالَّ َوأَنتُم مُّ (                                                                                        ٕٓٔ)ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواْ ات

َّقُواْ َربَّكُمُ  ن نَّْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاالً َكثٌِراً َوِنَساًء َواتَّقُواْ  )ٌَا أٌََُّها النَّاُس ات  الَِّذي َخلَقَكُم ّمِ

ٌْكُْم َرِقٌباً( )النساء/  (   ٔاّلّلَ الَِّذي تََساءلُوَن ِبِه َواألَْرَحاَم إِنَّ اّلّلَ َكاَن َعلَ

َ )ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُ  َ َوقُولُوا قَْوالً َسِدٌداً ۞ ٌُْصِلْح لَكُْم أَْعَمالَكُْم َوٌَْغِفْر لَكُْم ذُنُوبَكُْم َوَمن ٌُِطْع اّللَّ َّقُوا اّللَّ  َوَرسُولَهُ وا ات

                                                    ٔ(. 0ٔو0ٓفَقَْد فَاَز فَْوزاً َعِظٌماً( )األحزاب /

أصدق الحدٌث كتاب هللا تعالى وخٌر الهدي هدي دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وشر األمور محدثاتها وكل محدثة بدعة  أما بعد فإن

 وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة فً النار.                                                                      

  وبعد:
، من االعتماد على كتابه وألزمهم به رسوله ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،بما ألزمهم هللا عز وجل به ماتزلالسلف رحمهم هللا اإلإن منهج 

 صفات هللا عز وجل.أسماء ووسنة نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص فً سائر شؤونهم ومما التزموا به فً ذلك ما ٌتعلق ب

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، من غٌر تحرٌف وال تعطٌل، أن ٌوصف هللا تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله  ومنهجهم

ومن غٌر تكٌٌف وال تمثٌل؛ ٌثبتون هلل تعالى ما أثبته من الصفات، وٌنفون عنه مشابهة المخلوقات، ٌثبتون له 

صفات الكمال، وٌنفون عنه ضروب األمثال، ٌنزهونه عن النقص والتعطٌل، وعن التشبٌه والتمثٌل، إثبات بال 

ٌء( رد على الممثلة )َوهَُو السَِّمٌُع اْلبَِصٌُر( )الشورى/تمثٌل، وت ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش ( رد على ٓٔٔنزٌه بال تعطٌل )لَ

 المعطلة.

وصفة العلو صفة ذاتٌة هلل تعالى،  ٕ .االستواءوصفة العلو صفة الثابتة بالكتاب والسنة  ومن صفات هللا تعالى

 أما االستواء فصفة فعلٌة هلل تعالى.

 والٌك بٌان ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ختلف هذه خطبة الحاجة التً كان رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٌعلمها أصحابه، وكان السلف الصالح ٌقدمونها بٌن ٌدي دروسهم وكتبهم وم ٔ

للشٌخ األلبانً، وخطبة الحاجة له، وهً رسالة لطٌفة جمع فٌها طرق  2ٕ/ صٔشؤونهم. انظر سلسلة األحادٌث الصحٌحة 
 زهٌر الشاوٌش. –ا المكتب اإلسالمً الحدٌث وألفاظه، نشره

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمٌة والمعطلة، مؤلف األصل دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس انظر غٌر مأمور:  ٕ
الموصلً هـ(، اختصره دمحم بن دمحم بن عبد الكرٌم بن رضوان البعلً شمس الدٌن، ابن 0٘ٔالدٌن ابن قٌم الجوزٌة )المتوفى 

، فً 0ٕٖ، صمٕٔٓٓ -هـ ٕٕٗٔمصر، الطبعة األولى،  –هـ(، تحقٌق سٌد إبراهٌم، الناشر دار الحدٌث، القاهرة 00ٗلمتوفى )ا
 لَْفَظ ااِلْسِتَواِء ِفً َكاَلِم اْلعََرِب.معنى 



ٕ 
 

 تنقسم باعتبار تعلقها بذات هللا تعالى إلى: الصفات المثبتة

 :  ٖ/ صفة الذات )ذاتٌة(ٔ

ر وجود الذات اإللهٌة الكتاب والسنةكلُّ صفة كمال قائِمة بذات هللا تعالى ثاِبتة فً  ، ال تتعلَّق بمشٌئته، وال ٌتصوَّ

ة والسمع والبصر والوجه والٌد والرجل والملك والعظمة بغٌرها؛ كالحٌاة والِعلم والقُدرة  ة والِحكمة والقوَّ والِعزَّ

 واإلصبع والقدم والغنى والرحمة والكالم. والكبرٌاء والعلو

وضابطها: هً التً ال تنفك عن الذات؛ أو التً لم ٌزل وال ٌزال هللا تعالى متصفا بها؛ أو المالزمة لذات هللا 

 تعالى. 

 : هً التً ال تنفك وال تفارق الذات اإللهٌة، بل هً مالزمة لها ازال وابدا.أو بمعنى آخر

 / صفة الفعل )فعلٌة(: ٕ

، تتعلَّق بمشٌئته وقُدرته؛ كاإلحٌاء والتقدٌر والتعلٌم الكتاب والسنةكل صفة كمال قائِمة بذات هللا تعالى ثابتٌة فً 

 .)أو متجددة اآلحاد( قدٌمة النوع حادثة اآلحادوهذه ٌقال لها  والمجًء واالستواء والخلق؛واإلعزاز 

 هً التً تنفك عن الذات؛ أو التً تتعلق بالمشٌئة والقدرة. وضابطها:

 وتنقسم الصفات الفعلٌة من جهة تعلقها بمتعلقها إلى قسمٌن:

 ونحوها. / متعدٌة: وهً ما تعدت لمفعولها بال حرف جّر مثل: خلق ورزق وهدى وأضلٔ

 والنزول ونحوها. ا تتعدى لمفعولها بحرف جر مثل: االستواء والمجًء واإلتٌان/ الزمة: وهً مٕ

 وإنما قسمت كذلك نظراً لالستعمال القرآنً من جهة، ولكونها فً اللغة كذلك، قال ابن القٌم الجوزٌة: 

 . ٗ)فأفعاله نوعان: الزمة، ومتعدٌة كما دلت النصوص التً هً أكثر من أن تحصر على النوعٌن(

ل رحمه هللا: )المجًء واإلتٌان والذهاب والهبوط هذه من أنواع الفعل الالزم القائم به، كما أن وقا

الخلق والرزق واإلماتة واإلحٌاء والقبض والبسط أنواع الفعل المتعدي، وهو سبحانه موصوف 

 ُ مَّ اْستََوى َعلَى بالنوعٌن وقد ٌجمعهما كقوله: )َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض ِفً ِستَِّة أٌََّاٍم ث

 .٘((ٗاْلعَْرش()الحدٌد/

 

 السبل لمعرفة الصفات على ضوء األدلة وإثباتها فهً:

من النص على الصفة فً الكتاب والسنة)توقٌفا(. مثال: صفة العزة، قال تعالى: )َواَل ٌَْحُزْنَك قَْولُُهْم ِإنَّ  .ٔ

ِ َجِمٌعًا هَُو السَِّمٌُع  ةَ ّلِلَّ  (.٘ٙاْلعَِلٌُم()ٌونس/اْلِعزَّ

من خالل داللة االسم على الصفة. مثال: اسم هللا )الحفٌظ( ٌدل على ذات هللا وعلى صفة )الحفظ(  .ٕ

بداللة المطابقة، وعلى ذات هللا وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن، والحفٌظ على تقدٌر معنى 

ٍء َحِفٌظٌ()هود/)العلم واإلحاطة بكل شًء( فإنه ٌدل على )صفة الذات ًْ (، 0٘(، قال تعالى: )إِنَّ َربًِّ َعلَى كُّلِ َش

وعلى تقدٌر معنى )الرعاٌة والتدبٌر( فإنه ٌدل على )صفة فعل(، قال تعالى: )فَالصَّاِلَحاُت قَانِتَاٌت َحاِفَظاٌت 

ٌِْب ِبَما َحِفَظ هللا()النساء/ والبصر والعلم والقدرة والقوة (، وٌدل باللزوم على الحٌاة والقٌومٌة والسمع ِٖٗللغَ

 والعزة وغٌر ذلك من صفات الكمال.

وصف الفعل(. مثال: صفة الفعل )االستواء(، قال تعالى: )الِذي َخلََق ن خالل الفعل الدال على الصفة )م .ٖ

ٌْنَُهَما ِفً ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى العَْرِش ال ْحَمُن فَاْسأَل ِبِه َخبٌِراً()الفرقان/السََّماَواِت َواألَْرَض َوَما بَ (، 5٘رَّ

 فاالستواء على العرش وصف فعل ٌتعلق بمشٌئة هللا تم بعد خلق السماوات واألرض.  

أما العلو الذي دل علٌه اسمه هللا تعالى )العلً( فهو وصف ذات من لوازم الذات اإللهٌة ، وهو أعم من 

 ستواء.االستواء، فكل استواء علو ولٌس كل علو ا

من النفً؛ فكل نفً نثبت منه كمال ضده. وهذه هً القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة فٌما ٌُنفَى  .ٗ

 فً القرآن وفً السنة عن هللا تعالى؛ إنما هو إلثبات كمال ضده من صفات الحق.

                                                           
 لٌس المقصود بالذاتٌة ما ٌلزم الذات، إذ الجمٌع الزم الذات.قلت:  ٖ
 .5ٗٗالمصدر السابق ص ٗ
 .0ٓٗالمصدر السابق ص ٘



ٖ 
 

ًُّ مثال: نفً الِسنَة والنَْوم ٌتضمن: ثبات كمال القدرة والقوة والحٌاة والقٌومٌة،  ُ اَل ِإلَهَ ِإالَّ هَُو اْلَح قال تعالى: )اّللَّ

ٌَْن اْلقٌَُّوُم اَل تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َواَل نَْوٌم لَهُ َما ِفً السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض َمْن ذَا الَِّذي ٌَْشفَُع ِعْندَ  هُ ِإالَّ ِبإِْذِنِه ٌَْعلَُم َما بَ

ٌِْدٌِهْم َوَما َخْلفَُهْم َواَل ٌُ  ٍء ِمْن ِعْلِمِه إِالَّ ِبَما َشاَء َوِسَع كُْرِسٌُّهُ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َواَل ٌَئُودُهُ ِحْفظُُهَما أَ ًْ ِحٌطُوَن ِبَش

ًُّ اْلعَِظٌُم()البقرة/  (.َٕ٘٘وهَُو اْلعَِل

الصفة المنقسمة عند التجرد )أي: تنقسم الصفة إلى كمال ونقص أو ٌحتمل وجها من أوجه النقص(  .٘

 نثبتها هلل تعالى فً موضع الكمال. 

ٌُْر مثال: قال تعالى: )َوِإْذ ٌَْمكُُر بَِك الَِّذٌَن َكفَُروا ِلٌُثْبِتُوَك أَْو ٌَْقتُلُوَك أَْو ٌُْخِرُجوَك َوٌَْمكُُروَن َوٌَمْ  ُ َخ ُ َواّللَّ كُُر اّللَّ

ال ٌصح إطالقها. أما )المكر( فصفة  (، فصفة )المكر بالماكرٌن(، صفة كمال مقٌدةٖٓاْلَماِكِرٌَن()األنفال/

 منقسمة إلى:

المكر الذي هو بحق، وهو ما دّل على كمال وقهر وجبروت وهو المكر بمن مكر به سبحانه،  •

 أو مكر بأولٌائه، أو مكر بدٌنه، هذا.... حق.

 المكر المذموم، وهو ما كان على غٌر وجه الحق. •

ِ الَِّذي وكذلك صفة )الصنع(؛ فاهلل سبحانه وتعالى  ٌصنع وله الصنع سبحانه، كما قال سبحانه: )ُصْنَع اّللَّ

ٍء()النمل/ ًْ (، وهو سبحانه وتعالى ٌصنع ما ٌشاء وصاِنٌع ما شاء كما جاء فً الحدٌث 22أَتْقََن كُلَّ َش

 )ِإّن اّلّلَ َصاِنٌع َما َشاَء(  ، ألن الّصنع منقسم إلى:

 ما هو موافق للحكمة. •

 قا للحكمة.ما هو لٌس مواف •

 هذه هً الطرق التً تثبت بها الصفة هلل تعالى، وبناء على ذلك نقول: 

 الصفات أعم من األسماء، ألن كل اسم متضمن لصفة، ولٌس كل صفة متضمنة السم.

 

 الفرق بٌن صفة الذات وصفة الفعل

ٌمكن أن تنفك عن الذات ( )وصف فعلالفرق بٌنهما: أن الصفات الذاتٌة ال تنفك عن الذات، أما الصفات الفعلٌة 

على معنى أن هللا تعالى إذا شاء لم ٌفعلها. ولكن مع ذلك فإن كال النوعٌن ٌجتمعان فً أنهما صفات هلل تعالى 

 ٙأوال وأبدا لم ٌزل وال ٌزال متصفا بهما ماضٌا ومستقبال الئقان بجالل هللا عز وجل.

نه باعتبار أصله صفة ذاتٌة؛ ألن هللا لم ٌزل وال ٌزال وقد تكون الصفة ذاتٌة وفعلٌة باعتبارٌن، كالكالم؛ فإ

متكلماً، وباعتبار آحاد الكالم صفة فعلٌة؛ ألن الكالم ٌتعلق بمشٌئته، ٌتكلم متى شاء بما شاء، وكل صفة تعلقت 

ٌقٌن بمشٌئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا، وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم ال

 َ ُ ِإنَّ اّللَّ  َكاَن أنه سبحانه ال ٌشاء إال وهو موافق لحكمته، كما ٌشٌر إلٌه قوله تعالى: )َوَما تََشاُءوَن ِإالَّ أَْن ٌََشاَء اّللَّ

0(. َٖٓعِلٌماً َحِكٌماً( )اإلنسان/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الصفات اإللهٌة تعرٌفها، أقسامها/ الدكتور دمحم بن خلٌفة بن علً التمٌمً/ الناشر أضواء السلف، الرٌاض، انظر غٌر مأمور:  ٙ

 .ٙٙم، صٕٕٓٓهـ/ٕٕٗٔالمملكة العربٌة السعودٌة، الطبعة األولى، 
 ، بدون ناشر.ٕٙ-ٕ٘توحٌد األسماء والصفات / الشٌخ دمحم إبراهٌم الحمد، ص 0
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 العلو صفة 

 .العلً :فً الكتاب والسنة اسم هللا تعالى ثبت

 سبحانه وتعالى :قال 

ًُّ اْلقٌَُّوُم اَل تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َواَل نَْوٌم لَهُ َما ِفً السََّماَواِت َوَما ِفً ُ اَل ِإلَهَ ِإالَّ هَُو اْلَح اأْلَْرِض َمْن ذَا الَِّذي ٌَْشفَُع ِعْندَهُ  ) اّللَّ

ٌِْدٌِهْم َوَما َخْلفَُهْم َواَل ٌُِحٌطُوَن بِ  َ ٌَْن أ ٍء ِمْن ِعْلِمِه إِالَّ ِبَما َشاَء َوِسَع  كُْرِسٌُّهُ السََّماَواِت ِإالَّ بِإِْذِنِه ٌَْعلَُم َما بَ ًْ َش

ًُّ اْلعَِظٌُم ( )البقرة /  (.َٕ٘٘واأْلَْرَض َواَل ٌَئُودُهُ ِحْفظُُهَما َوهَُو اْلعَِل

َ هَُو اْلَحقُّ َوأَنَّ َما ٌَْدعُوَن ِمْن دُوِنِه هَُو اْلبَاِطُل َوأَنَّ  ًُّ اْلَكبٌُِر ( )الحج / ) ذَِلَك ِبأَنَّ اّللَّ َ هَُو اْلعَِل  (.ٕٙاّللَّ

ًُّ اْلَكِبٌ َ هَُو اْلعَِل َ هَُو اْلَحقُّ َوأَنَّ َما ٌَْدعُوَن ِمْن دُوِنِه اْلبَاِطُل َوأَنَّ اّللَّ  (.ُٖٓر ( )لقمان/) ذَِلَك ِبأَنَّ اّللَّ

 (.ًُّٗ اْلعَِظٌُم ( )الشورى/) لَهُ َما ِفً السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض َوهَُو اْلعَلِ 

 

 ومن السنة النبوٌة

 

، لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ) إذا قضى هللا تعالى األمر فً السماء ، ضربت المالئكة بأجنحتها ُخضعانا

، لً الكبٌر، فٌسمعها مسترقو السمع؟ قالوا للذي قال  الحق وهو العفإذا فُزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم

ل أن ٌرمً بها إلى صاحبه فٌُحرقه، ، فربما أدرك الشهاب المستمع قبومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر

أسفُل منه حتى ٌُلقوها إلى األرض، فتُلقى على فم ، إلى الذي هو رمً بها إلى الذي ٌلٌه، حتى ٌوربما لم ٌدركه

حقا للكلمة ، فوجدناهُ م كذا وكذا: ٌكون كذا وكذافٌكذب معها مئة كذبة فٌصدُُق، فٌقولون: ألم تخبرنا ٌو ،الساحر

 .التً سُمعت من السماء(

، وانظر والترمذي وابن ماجه عن أبً هرٌرةتحقٌق الشٌخ االلبانً :)صحٌح( ، رواه البخاري فً صحٌحه 

 .5ٖٕٔوالسلسلة الصحٌحة/  0ٖٗصحٌح الجامع الصغٌر وزٌادته/

رب إله إال هللا رب السموات السبع والكرٌم ال إله إال هللا العلً العظٌم ال كلمات الفرج : ال إله إال هللا الحلٌم ) 

 العرش الكرٌم (. رواه ابن أبً الدنٌا فً الفرج بعد الشدة عن ابن عباس . 

 فً صحٌح الجامع الصغٌر وزٌادته. 0ٔ٘ٗوقال الشٌخ األلبانً : ) صحٌح ( ، وانظر الحدٌث /

، له الملك وله الحمد وهو على كل شًء ال إله إال هللا وحده ال شرٌك لهٌقظ من تعار من اللٌل فقال حٌن ٌست)

وال قوة إال باهلل العلً العظٌم، ثم دعا: رب اغفر  قدٌر سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر وال حول

. رواه ابن ماجة فً صالته(ن قام فتوضأ ثم صلى قبلت فإ ،دعا استجٌب له لً، غفر له( قال الولٌد: أو قال: 

 السنن عن عبادة بن الصامت .

 قال الشٌخ األلبانً : صحٌح . 

 .ٙ٘ٔٙ( ، وصحٌح الجامع الصغٌر وزٌادته /الحدٌث ٕٗوانظر صحٌح الترغٌب والترهٌب ، وتخرٌج الكلم )

م أن ٌشفٌك إال : أسأل هللا العظٌم رب العرش العظٌٌضا لم ٌحضر أجله فٌقول سبع مراتما من مسلم ٌعود مر)

 عوفً (. رواه الترمذي عن ابن عباس . 

 فً صحٌح الجامع الصغٌر وزٌادته. 0ٙٙ٘قال الشٌخ األلبانً : ) صحٌح ( ، وانظر الحدٌث / 

فٌك إال عافاه : أسأل هللا العظٌم رب العرش العظٌم أن ٌشلم ٌحضر أجله فقال عنده سبع مراتمن عاد مرٌضا )

 ه ابو داود  والحاكم فً المستدرك عن ابن عباس . (. رواهللا من ذلك المرض

 فً صحٌح الجامع الصغٌر وزٌادته. 22ٖٙ( ، وانظر الحدٌث / قال الشٌخ األلبانً: )صحٌح

 (.ن هللا وبحمده سبحان هللا العظٌمكلمتان خفٌفتان على اللسان ثقٌلتان فً المٌزان حبٌبتان إلى الرحمن : سبحا)

 رواه الشٌخان واالمام احمد فً المسند والترمذي وابن ماجة عن أبً هرٌرة . 

 فً صحٌح الجامع الصغٌر وزٌادته. 0ٕ٘ٗ، وانظر الحدٌث / صحٌح()قال الشٌخ األلبانً: 

 (.بحمده غرست له بها نخلة فً الجنةمن قال: سبحان هللا العظٌم و)

 لمستدرك عن جابر . رواه الترمذي وابن حبان فً صحٌحه والحاكم فً ا
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 فً صحٌح الجامع الصغٌر وزٌادته. 5ٕٗٙوانظر الحدٌث/ قال الشٌخ األلبانً: )صحٌح(،

دل على صفة )العلو( ت (، المتعال، االعلىهللا تعالى )العلً اء، فإن اسمومن خالل داللة االسم على الصفة

 بالتضمن.

ً بعظمة صفاته، وهو العلً الذي قهر المخلوقات، بذاته، على جمٌع مخلوقاته، وهو العلوهللا عز وجل العلً 

 ودانت له الموجودات، وخضعت له الصعاب، وذلت له الرقاب.

 

 علو مطلق ، وعلو مقٌد. انعونالعلو 

 .، وعلو الشأن، وعلو القهروالفوقٌة هو علو الذاتو/ العلو المطلق: ٔ

 وعلى المطابقة، بداللة( الذات والفوقٌة علو) العلو صفة وعلى هللا ذات على ٌدل( العلً) هللا . اسمٔ

ذَِلَك ) قال هللا تعالى:بالتضمن.  وحدها الذات والفوقٌة( علو)العلو  صفة وعلى بالتضمن وحدها هللا ذات

 َ َ هَُو اْلَحقُّ َوأَنَّ َما ٌَْدعُوَن ِمْن دُونِِه اْلبَاِطُل َوأَنَّ اّللَّ ًُّ اْلَكبٌُِر(ِبأَنَّ اّللَّ ( بذاته، ) ،(ٖٓ)لقمان/ هَُو اْلعَِل ًُّ اْلعَِل

 فوق جمٌع مخلوقاته.

 هللا ذات وعلى المطابقة، بداللة( علو القهر) العلو صفة وعلى هللا ذات على ٌدل( المتعال) هللا . اسمٕ

: هو القاهر فوق عباده، قهرالوعلو  بالتضمن. وحدها )علو القهر(  العلو صفة وعلى بالتضمن وحدها

ومربوبون هلل جل فً عاله، كما قال هللا تعالى: )ِإْن كُلُّ َمْن ِفً السََّمَواِت َواألَْرِض كل الخلق مقهورون 

ْحَمِن َعْبدًا ۞ لَقَْد أَْحَصاهُْم َوَعدَّهُْم َعدًّا()مرٌم/ (، فهذا خضوع فً النهاٌة، وأٌضاً 5ٗ – 5ِٖإالَّ آتًِ الرَّ

تطٌعون رد قضاء هللا وقدره جل فً عاله، فإنه خضوع الربوبٌة فً كل العباد، وكذلك كل العباد ال ٌس

لو أمرض الكافر، أو أراد موت الكافر، نفذ أمره جل فً عاله، وهذا من باب علو القهر على عباده جل 

ٌْبِ  َعاِلمُ ) قال هللا تعالى: فً عاله. سبحانه وتعالى ، فإنه (5سورة الرعد/)(اْلُمتَعَالِ  اْلَكِبٌرُ  َوالشََّهادَةِ  اْلغَ

ٌِْب َوالشََّهادَِة اْلَكِبٌُر( فً ذاته وأسمائه وصفاته )اْلُمتَعَاِل( على جمٌع خلقه بذاته وقدرته وقهره.  )َعاِلُم اْلغَ

 هللا ذات وعلى المطابقة، بداللة)علو الشأن(  العلو صفة وعلى هللا ذات على ٌدل( علىاأل) هللا . اسمٖ

: علو عظمة وبهاء شأنالعلو و بالتضمن. وحدها)علو الشأن(  العلو صفة وعلى بالتضمن وحدها

، األعلى: أي فوق (ٔقال هللا تعالى: )َسبِّحِ اْسَم َربَِّك اأْلَْعلَى()سورة األَعلى/ وكمال وقوة وقدرة وعزة،

 2 كل شًء والقاهر لكل شًء.

  / العلو المقٌد : هو االستواء على العرش ؛ ألنه مقٌد بالعرش.ٕ

  هلل تعالى. وصف فعل االستواءو

 االستواء، فكل استواء علو ولٌس كل علو استواء. وصف أعم من العلوصفة و
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 أو وصف االستواء صفة االستواء

 االستواء ثابت فً الكتاب والسنة

 ففً الكتاب المجٌد

 

 سورة البقرة

اهُنَّ َسْبَع َسَمَواتٍ  اْستََوى هَُو الَِّذي َخلََق لَكُْم َما ِفً اأْلَْرِض َجِمٌعًا ثُمَّ ) ٍء  ِإلَى السََّماِء فََسوَّ ًْ َوهَُو ِبكُّلِ َش

 .(5ٕ)(َعِلٌمٌ 

 سورة األَعراف

ٌَْل النََّهاَر ٌَْطلُبُهُ حَ  اْستََوى)ِإنَّ َربَّكُُم هللاُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواأْلَْرَض فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ  ثٌِثًا َعلَى اْلعَْرِش ٌُْغِشً اللَّ

َراٍت ِبأَْمِرِه أاََل لَهُ اْلَخْلُق َواأْلَْمُر تَبَاَرَك هللاُ َربُّ اْلعَالَمِ   .(ٗ٘)(ٌنَ َوالشَّْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ

 سورة ٌونس

لَى اْلعَْرِش ٌُدَبُِّر اأْلَْمَر َما ِمْن َشِفٌعٍ ِإالَّ ِمْن عَ  اْستََوىِإنَّ َربَّكُُم هللاُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواأْلَْرَض فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ )

 (ٖ)(بَْعِد ِإْذِنِه ذَِلكُُم هللاُ َربُّكُْم فَاْعبُدُوهُ أَفاََل تَذَكَُّرونَ 

 سورة الرعد

ٌِْر َعَمٍد تََرْونََها ثُمَّ ) رَ  اْستََوىهللاُ الَِّذي َرفََع السََّماَواِت ِبغَ الشَّْمَس َواْلقََمَر كُلٌّ ٌَْجِري أِلََجٍل  َعلَى اْلعَْرِش َوَسخَّ

ُل اآْلٌَاِت لَعَلَّكُْم ِبِلقَاِء َربِّكُْم تُوِقنُونَ  ى ٌُدَبُِّر اأْلَْمَر ٌُفَّصِ  (.ٕ)(ُمَسمًّ

 سورة طه

ْحَمُن َعلَى اْلعَْرِش )  .(٘)(اْستََوى الرَّ

 سورة الفرقان

ٌْنَُهَما ِفً ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ ) ْحَمُن فَاْسأَْل ِبِه َخبًٌِرا ) اْستََوىالَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ  .(5َ٘علَى اْلعَْرِش الرَّ

 سورة السجدة

ٌْنَُهَما ِفً ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ ) ٍ َوالَ  اْستََوى هللاُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ًّ  َعلَى اْلعَْرِش َما لَكُْم ِمْن دُوِنِه ِمْن َوِل

 (.ٗ)(َشِفٌعٍ أَفاََل تَتَذَكَُّرونَ 

 سورة فصلت

ٌْنَا َطاِئِعٌنَ  اْستََوىثُمَّ ) َ ًَ دَُخاٌن فَقَاَل لََها َوِلؤْلَْرِض ائْتٌَِا َطْوًعا أَْو َكْرًها قَالَتَا أَت  .(ٔٔ)(ِإلَى السََّماِء َوِه

 سورة الحدٌد

َِّة أٌََّاٍم ثُمَّ ) َعلَى اْلعَْرِش ٌَْعلَُم َما ٌَِلُج ِفً اأْلَْرِض َوَما ٌَْخُرُج ِمْنَها  اْستََوىهَُو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِفً ِست

ٌَْن َما كُْنتُمْ  َ  .(َٗوهللاُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر ) َوَما ٌَْنِزُل ِمَن السََّماِء َوَما ٌَْعُرُج ِفٌَها َوهَُو َمعَكُْم أ

 

 وفً السنة النبوٌة

 

 حدٌث قتادة بن النعمان سمع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول:

 5.(على عرشه استوى لما فرغ هللا من خلقه)

واألرضٌن وما بٌنهما فً ستة ٌا أبا هرٌرة إن هللا خلق السموات )أخذ بٌدي فقال:  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عن أبً هرٌرة: أن النبً

على العرش ٌوم السابع، وخلق التربة ٌوم السبت، والجبال ٌوم األحد، والشجر ٌوم اإلثنٌن،  استوى أٌام، ثم

والشر ٌوم الثالثاء، والنور ٌوم األربعاء والدواب ٌوم الخمٌس، وآدم ٌوم الجمعة فً آخر ساعة من النهار بعد 
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 .البخاري
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ك جعل هللا من آدم الطٌب حمرها وأسودها وطٌبها وخبٌثها، من أجل ذلالعصر، خلقه من أدٌم األرض بأ

 ٓٔ.(والخبٌث

 

 الفعل لغة

)قام( ٌدل على )قٌام( فً زمن ماض، و)ٌقوم( ٌدل على )قٌام( فً ف الفعل ٌدل على شٌئٌن الحدث والزمان، 

و أحد مدلولً الفعل؛ وهو الحال أو االستقبال، و)قم( ٌدل على )قٌام( فً االستقبال، والقٌام: هو الحدث وه

 المصدر، فالمصدر اسم الحدث.

 

 الفعل اصطالحا

 .كلُّ فعل كمال قاِئم بذات هللا تعالى ثاِبت فً الكتاب والسنة، ٌتعلَّق بمشٌئِته وقُدرته وٌرتبط بزماٍن ومكان :الفعل

مشٌئته سبحانه. فقد كان هللا بذاته وصفاته وأفعاله  وأفعال هللا تعالى قدٌمة النوع متجددة اآلحاد حسب ما تقتضٌه

 ولم ٌكن قبله شًء. 

 

 (استوى) :الفعل

دل الفعل )استوى( على شٌئٌن حدث وزمان، الحدث الذي هو المصدر: االستواء، والزمن الذي هو زمن 

ن معلى الصفة وهذا من باب االستدالل ماض. فٌكون االستواء وصف فعل هلل تعالى متعلق بمشٌئته عز وجل، 

)االستواء(، قال تعالى: )الِذي ، فالفعل: )استوى(، ووصف الفعل: وصف الفعل(خالل الفعل الدال على الصفة )

ْحَمُن فَاْسأَل ِبهِ  ٌْنَُهَما ِفً ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى العَْرِش الرَّ (، 5٘/ َخِبٌراً()الفرقانَخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض َوَما بَ

  تم بعد خلق السماوات واألرض.فاالستواء على العرش وصف فعل ٌتعلق بمشٌئة هللا

 ومعنى استوى: أي ارتفع علٌه وعال.

فللناس فً  (،ثم استوى على العرش)من سورة االعراف: )وأما قوله تعالى:  ٗ٘قال ابن كثٌر فً تفسٌر االٌة

هذا المقام مقاالت كثٌرة جدا، لٌس هذا موضع بسطها، وإنما ٌسلك فً هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك، 

واللٌث بن سعد، والشافعً، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوٌه وغٌرهم، من أئمة  واألوزاعً، والثوري،

ٌٌف وال تشبٌه وال تعطٌل. والظاهر المتبادر إلى المسلمٌن قدٌما وحدٌثا، وهو إمرارها كما جاءت من غٌر تك

لٌس كمثله شًء وهو السمٌع )إن هللا ال ٌشبهه شًء من خلقه، وأذهان المشبهٌن منفً عن هللا، ف

من شبه هللا ): -منهم نعٌم بن حماد الخزاعً شٌخ البخاري -بل األمر كما قال األئمة  (ٔٔ/الشورى()البصٌر

. ولٌس فٌما وصف هللا به نفسه وال رسوله تشبٌه، (وصف هللا به نفسه فقد كفر بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما

فمن أثبت هلل تعالى ما وردت به اآلٌات الصرٌحة واألخبار الصحٌحة، على الوجه الذي ٌلٌق بجالل هللا تعالى، 

 ونفى عن هللا تعالى النقائص، فقد سلك سبٌل الهدى(.

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
ٔٓ
 معٌن، وقال أبو حاتم ٌُكتب حدٌثه ولٌَّنه األزدي، وحدٌثه فً السنن األربعة، وهذا الحدٌث غرٌب من أفراده.األخضر وثقه ابن  . 

ح أن األخضر صدوق) وبقٌة رجال اإلسناد ثقات كلهم، فالحدٌث جٌد اإلسناد على أنه لم ٌتفرد بذكر خلق التربة ٌوم السبت، وغٌرها  (.قال اإلمام بعد أن رجَّ
( وقد توهم 2ٖٖٔرقم ) /وغٌره من طرٌق أخرى عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه مرفوًعا، وقد خرجته فً الصحٌحة ام السبعة، فقد أخرجه مسلمفً بقٌة األٌ

ك ، وخالصة ذل0ٖ٘٘/بعضهم أنه مخالف لآلٌة المذكورة فً أول الحدٌث، وهً فً أول سورة السجدة، ولٌس كذلك كما كنت بٌنته فٌما علَّقته على المشكاة
زٌد على أن األٌام السبعة فً الحدٌث هً غٌر األٌام الستة فً القرآن، وأن الحدٌث ٌتحدث عن شًء من التفصٌل الذي أجراه هللا على األرض، فهو ٌ

بنعمته تتم القرآن، وال ٌخالفه، وكان هذا الجمع قبل أن أقف على حدٌث األخضر، فإذا هو صرٌح فٌما كنت ذهبت إلٌه من الجمع. فالحمد هلل الذي 
.(الصالحات

ٔٓ
 ( للشٌخ االلبانً رحمه هللا تعالىٕٔٔ - ٔٔٔمختصر العلو )ص وانظر: 
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 بداللة التضمن الصفة االسم

 اسم هللا تعالى 
 ، المتعال، األعلىالعلً

 

 صفة ذات هلل تعالى العلو
 

 

 

 الفعل صفة الفعل

 استوى
 فعل الزم

 من افعال الصفات

 االستواء
 هلل تعالى فعل (صفةوصف )

 بالمشٌئة متعلق

 

والصالة والسالم على أشرف األنبٌاء والمرسلٌن دمحم وعلى آله وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن، 

 وصحبه وإخوانه أجمعٌن.

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال اله إال أنت أستغفرك وأتوب إلٌك.

 وكتب ذلكم                                                                                                    

 أكرم غانم إسماعٌل تكاي                                                                                            

 الموصل / العراق                                                                                                 

 ه ٖٙٗٔ/  ربٌع االول 

                                         agtd61@yahoo.com   

agtd1961@gmail.com 
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