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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 آٌة الكرسً

 عز وجل أعظم آٌة فً كتاب هللا
 

 

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

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

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

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

                                                    ٔ(. 0ٔو0ٓفَقَْد فَاَز فَْوزاً َعِظٌماً( )األحزاب /

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

                           وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة فً النار.                                            

  وبعد:

 قال هللا تعالى فً كتابه المجٌد:

ً   ههوَ  إِلَ  إِلَهَ  لَ  هللاه ) ذههه  لَ  اْلقٌَ ومه  اْلَح  فًِ َوَما الَسَماَواتِ  فًِ َما لَهه  نَْوم   َولَ  ِسنَة   تَأْخه

ٌْنَ  َما ٌَْعلَمه  بِِإْذنِهِ  إِلَ  ِعْندَهه  ٌَْشفَعه  الَِذي ذَا َمنْ  اْْلَْرِض  ٌِْدٌِهمْ  بَ  ٌهِحٌطهونَ  َولَ  َخْلفَههمْ  َوَما أَ

ء   ًْ  ِحْفظهههَما ٌَئهودههه  َولَ  َواْْلَْرضَ  الَسَماَواتِ  كهْرِسٌ هه  َوِسعَ  َشاءَ  بَِما إِلَ  ِعْلِمهِ  ِمنْ  بَِش

ً   َوههوَ   اْلعَِظٌمه( اْلعَِل

 (522البقرة/ سورة)
صفات هللا تعالى وتوحٌده وإثبات ما ٌلٌق به وما ٌنزه عنه من صفات النقص وال أٌة الكرسً تشتمل على إن 

 .تعالىسبحانه و آٌة فً القرآن؛ ألنها صفة هللا أعظمولهذا كانت آٌة الكرسً . ٌوجد ذلك مجتمعا فً مثلها

لذاته وبقائه وانتفاء  ففً آٌة الكرسً ذكر الحٌاة التً هً أصل جمٌع الصفات وذكر معها قٌومٌته المقتضٌة)

اآلفات جمٌعها عنه من النوم والسنة والعجز وغٌرها ثم ذكر كمال ملكه ثم عقبه بذكر وحدانٌته فً ملكه وأنه ال 

ٌشفع عنده أحد إال بإذنه ثم ذكر سعة علمه وإحاطته ثم عقبه بؤنه ال سبٌل للخلق إلى علم شًء من األشٌاء إال 

كر سعة كرسٌه منبها به على سعته سبحانه وعظمته وعلوه وذلك توطئة بٌن ٌدي بعد مشٌئته لهم أن ٌعلموه ثم ذ

ذكر علوه وعظمته ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلً من غٌر اكتراث وال مشقة وال 

 ٕ(.تعب ثم ختم اآلٌة بهذٌن االسمٌن الجلٌلٌن الدالٌن على علو ذاته وعظمته فً نفسه

 

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

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

فً الرد على الجهمٌة والمعطلة/ العالمة دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة : الصواعق المرسلة  ٕ
هـ(، تحقٌق علً بن دمحم الدخٌل هللا، الناشر دار العاصمة، الرٌاض، المملكة العربٌة السعودٌة، الطبعة األولى، 0٘ٔ)المتوفى
 .0ٖٔٔ/ٗ، هـ2ٓٗٔ
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 التسمٌة

 .، ألن فٌها ذكر الكرسً(آٌة الكرسً) بٌت سم

 

 كلمة )الكرسً( معنى

من جهة اللغة مؤخوذة من الَكْرِس، و الَكْرِس هو الجمع فً اللغة، وٌقال للكرسً المعروص إنه  (كرسً)كلمة 

 كرسً ألجل أنَّ أعواده تُجَمْع على هٌئة ما.

ًَ العلماء أٌضاً َكَراِسً ألجل أنهم  فالكرسً ٌختلص عن المقعد اآلخر بؤنَّهُ أعواد مجموعة فً اللغة، ومنه سُّمِ

اسة ألنها أوراق ُجِمعَْت.  َجَمعُوا العلم، ألجل معنى الجمع، وكذلك قٌل للَوَرْق المجموع على نحٍو ما كُرَّ

س فالن ا َس فالن بالشًء إذا َجَمعَهُ أو تكرَّ لشًء إذا جمعه فمادة الجمع مادة الَكْرْس تعود إلى الجمع، وٌقال تََكرَّ

 ٖفإذاً مادة الكرسً مؤخوذة من الجمع. إلى صدره أو جمعه إلٌه.

هو: موضع قدمٌه سبحانه وتعالى، قال ابن عباس رضً فالكرسً الذي أضافه هللا سبحانه وتعالى إلى نفسه أما 

 ٗهللا عنهما: )الكرسً موضع القدمٌن، والعرش ال ٌقدر قدره إال هللا عّز وجل(.

كون على سبٌل التشرٌص والتعظٌم، االضافة هنا قوله سبحانه وتعالى: )َوِسَع كُْرِسٌُّهُ السََّماَواِت َواأْلَْرَض(، و

 .، وال شك أن المضاص إلى هللا ٌكتسب شرفا وعظمة الكرسً مخلوق من مخلوقات هللا تعالى

  :المضاص إلى هللا تعالىو

إضافة المعانً إضافة صفة إلى موصوص، كعلم هللا ف، )ما ال ٌقوم بنفسه وال ٌستقل( معان/ ٔ

 .وسمع هللا وبصر هللا وكالم هللا

، أما إضافة األعٌان فهً إضافة مخلوق إلى خالق كبٌت هللا )تقوم بنفسها وتستقل( أعٌان/ ٕ

 وناقة هللا ونبً هللا ونحو ذلك. 

 

 الكرسً آٌة اعراب

( ُ  .لفظ الجاللة مبتدأ (اّللَّ

  .نافٌة للجنس (ال)

 .اسمها (ِإلهَ )

 .أداة حصر (ِإالَّ )

  (.هللا)واسمها والجملة خبر المبتدأ  (ال)بدل من محل  (هُوَ )

( ًُّ   .خبر ثان (اْلَح

  .خبر ثالث أو هما صفتان هلل (اْلقٌَُّومُ )

 .نافٌة تؤخذه فعل مضارع ومفعول بهال  (ال تَؤُْخذُهُ )

  .فاعل (ِسنَة  )

  .عطص على سنة والجملة مستؤنفة أو خبر (َوال نَْوم  )

 .لقان بمحذوص فً محل رفع خبر مقدممتع (لَهُ )

  .اسم موصول مبتدأ (ما)

  .متعلقان بمحذوص صلة الموصول (ِفً السَّماواتِ )

 (.ما فً السموات)عطص على  (َوما ِفً اأْلَْرِض )

  .اسم إشارة مبنً على السكون فً محل رفع خبر (ذَا)من اسم استفهام مبتدأ  (َمْن ذَا)

                                                           
. وانظر غٌر 2ٗ.ٖة من مسائل/ الشٌخ صالح بن عبد العزٌز آل الشٌخ، المكتبة الشاملة، االصدار إتحاص السائل بما فً الطحاوٌ ٖ

 : لسان العرب البن منظور وتاج العروس للزبٌدي.مؤمور
 : وإسناده موقوص صحٌح.0٘قال الشٌخ االلبانً فً مختصر العلو/ ٗ
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  .اسم موصول صفة أو بدل (الَِّذي)

  .مضارع الجملة صلة الموصول (ٌَْشفَعُ )

 (.ٌشفع) بظرص مكان متعلق  (ِعْندَهُ )

  .أداة حصر (ِإالَّ )

  .متعلقان بمحذوص حال (ِبإِْذِنهِ )

  .فعل مضارع واسم موصول مفعول به (ٌَْعلَُم ما)

ٌْنَ )   .ظرص مكان متعلق بمحذوص صلة الموصول (بَ

ٌِْدٌِهمْ )  .بالكسرة المقدرة على الٌاء مضاص إلٌه مجرور (أَ

 .األولى (ما)عطص على  (َوما)

 ظرص مكان متعلق بمحذوص الصلة أٌضا.  (َخْلفَُهمْ )

 .نافٌة (ال)الواو عاطفة  (َوال)

  .فعل مضارع وفاعل (ٌُِحٌطُونَ )

ءٍ ) ًْ  .متعلقان بالفعل قبلهما (ِبَش

 .متعلقان بمحذوص صفة شًء (ِمْن ِعْلِمهِ )

 .أداة حصر (ِإالَّ )

 .لقان بمحذوص بدل من شًء وجملةمتع (ِبما)

 صلة الموصول.  (شاءَ )

 .وفاعل ومفعول به والجملة مستؤنفةفعل ماض  (َوِسَع كُْرِسٌُّهُ السَّماواتِ )

  .واتاعطص على السم (َواأْلَْرضَ )

 نافٌة.  (ال) الواو عاطفة (َوال)

  .فعل مضارع ومفعوله وفاعله والجملة معطوفة (ٌَُإدُهُ ِحْفظُُهما)

 الواو عاطفة  (َوهُوَ )

 . مبتدأ (هو)

( ًُّ   .خبر أول (اْلعَِل

 ٘ خبر ثان. (اْلعَِظٌمُ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 –إسماعٌل محمود القاسم، الناشر دار المنٌر ودار الفارابً  -أحمد دمحم حمٌدان  -إعراب القرآن الكرٌم/ أحمد عبٌد الدعاس  ٘

 .2ٓٔ/ٔهـ. ٕ٘ٗٔدمشق، الطبعة األولى، 
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 من سنة الرسول صلى هللا علٌه واله وسلم آٌة الكرسً ما جاء فً

ٌِْه َوَسلََّم قال:عن / ٔ ُ َعلَ وإلهكم إله  )اسم هللا األعظم فً هاتٌن األٌتٌن:  ) أسماء بنت ٌزٌد: أن النبً َصلَّى اّللَّ

 ٙ.(الحً القٌومُ  الم. هللا ال إله إال هو)، وفاتحة سورة )ال عمران( :  (الرحمُن الرحٌمُ  واحد  ال إله إال هو

 

 0.(ثالث: فً البقرة وآل عمران وطه  اسم هللا األعظم فً سور من القرآن )/ ٕ

 

 2. (من قرأ آٌة الكرسً دبر كل صالة مكتوبة لم ٌمنعه من دخول الجنة إال أن ٌموت)/ ٖ

 

 .(أي آٌة فً كتاب هللا أعظم؟ )قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -/ عن أبً بن كعب أن النبً ٗ

: آٌة الكرسً، فقال النبً ملسو هيلع هللا ىلص فقال: هللا ورسوله أعلم! ٌكررها مراراً، ثم قال ًّ : )ِلٌَهِنَك العلُم أبا المنذِر! والذي أُب

. ) ًّ  9نفسً بٌده؛ إّن لها لساناً وَشفَتٌَِن تُقَدّسان المِلك عند ساِق العرش. ٌعنً: آٌةَ الكرس

 

وكلنً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بحفظ زكاة رمضان فؤتانً آت فجعل ٌحثو من  :/ عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال٘

إنً محتاج وعلً عٌال ولً حاجة شدٌدة قال فخلٌت  :وهللا ألرفعنك إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال :الطعام فؤخذته وقلت

قلت ٌا رسول هللا شكا حاجة شدٌدة  :ٌرك البارحة قالٌا أبا هرٌرة ما فعل أس :عنه فؤصبحت فقال النبً ملسو هيلع هللا ىلص

أما إنه قد كذبك وسٌعود فعرفت أنه سٌعود لقول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إنه سٌعود  :وعٌاال فرحمته فخلٌت سبٌله قال

نً محتاج وعلً عٌال ال دعنً فإ :ألرفعنك إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال :فرصدته فجاء ٌحثو من الطعام فؤخذته فقلت

ٌا رسول هللا شكا  :ٌا أبا هرٌرة ما فعل أسٌرك قلت :أعود فرحمته فخلٌت سبٌله فؤصبحت فقال لً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

أما إنه قد كذبك وسٌعود فرصدته الثالثة فجاء ٌحثو من الطعام  :حاجة شدٌدة وعٌاال فرحمته فخلٌت سبٌله قال

دعنً أعلمك  :عنك إلى رسول هللا وهذا آخر ثالث مرات أنك تزعم ال تعود ثم تعود قالألرف :فؤخذته فقلت

 (هللا ال إله إال هو الحً القٌوم)إذا أوٌت إلى فراشك فاقرأ آٌة الكرسً  :ما هو قال :كلمات ٌنفعك هللا بها قلت

فخلٌت سبٌله فؤصبحت فقال حتى تختم اآلٌة فإنك لن ٌزال علٌك من هللا حافظ وال ٌقربنك شٌطان حتى تصبح 

ٌا رسول هللا زعم أنه ٌعلمنً كلمات ٌنفعنً هللا بها فخلٌت سبٌله  :ما فعل أسٌرك البارحة قلت :لً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

هللا ال إله إال هو )قال لً إذا أوٌت إلى فراشك فاقرأ آٌة الكرسً من أولها حتى تختم اآلٌة  :ما هً قلت :قال

لن ٌزال علٌك من هللا حافظ وال ٌقربك شٌطان حتى تصبح وكانوا أحرص شًء على  :وقال لً (القٌومالحً 

 :ال قال :أبا هرٌرة قال أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثالث لٌال ٌا :الخٌر فقال النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 ٓٔ.ذاك شٌطان

                                                           
 حدٌث حسن، وصححه الترمذي.: ٖٖٗٔرواه ابو داود فً السنن، وقال الشٌخ االلبانً فً صحٌح ابً داود/ ٙ
( والطحاوي 2ٖ٘ٙ( وابن ماجه )ٕ/  ٕ٘ٔ/  ٓٔ)ابن معٌن فً التارٌخ والعلل  أخرجه: 0ٗٙااللبانً فً الصحٌحة/ قال الشٌخ 0

( وأبو عبد هللا بن مروان القرشً ٕ/  ٖٙ)( وتمام فً الفوائد ٔ/ 2ٗٔ) ( والفرٌابً فً فضائل القرآنٖٙ/  ٔمشكل اآلثار ) فً
( من طرٌق عبد هللا بن العالء قال: سمعت القاسم أبا عبد الرحمن ٙٓ٘/  ٔلحاكم )( والسٌاق له، وإ/  ٓٔٔ/  ٕ٘)لفوائد فً" ا

 ال إله إال هو فالتمست فً البقرة، فإذا هو فً آٌة الكرسً  )هللا) به. قال القاسم أبو عبد الرحمن:ٌخبر عن أبً أمامة مرفوعا 
قلت: وهذا إسناد  .()وعنت الوجوه للحً القٌوم( :وفً طه ،القٌوم( ال إله إال هو الحً )هللا ،عمران، فاتحتهاوفً آل  ،الحً القٌوم(

 إهحسن.
لم أجد فً المرفوع  نت الوجوه للحً القٌوم{ من سورة طهوقال رحمه هللا تعالى: فائدة قول القاسم: أن االسم األعظم فً آٌة }وع

ق لبعض األحادٌث الصحٌحة، فانظر ما ٌإٌده، فاألقرب عندي أنه فً قوله فً أو السورة )إنً انا هللا ال إله إال أنا .. ( فإنه مواف
 (.ٖٔٗٔ(، وصحٌح أبً داود )ٕٕ٘/ ٔٔ) الفتح

، صحٌح 90ٕ، الصحٌحة 90ٗالمشكاة  :، انظر غٌر مؤمورالشٌخ االلبانً وصححهرواه النسائً وابن حبان عن أبً أمامة،  2
 .ٗٙٗٙالجامع 

 (.ٔٓٓٙ/0ٖٓ/ٖ) أخرجه عبد الرزاق فً المصنص: ٖٓٔٗقال الشٌخ األلبانً فً الصحٌحة/ 9
باب إذا وكل رجال فترك الوكٌل شٌئا فؤجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه كتاب الوكالة، / رواه االمام البخاري فً صحٌحه ٓٔ

 .ٖٕٔٔالحدٌث إلى أجل مسمى جاز، 



٘ 
 

 

فقلت: ٌا رسول  دخلت المسجد الحرام فرأٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحده فجلست إلٌه، ) / عن أبً ذر الغفاري قال:ٙ

ما السموات السبع فً الكرسً إال كحلقة ملقاة بؤرض فالة  )هللا أٌما آٌة نزلت علٌك أفضل؟ قال: آٌة الكرسً: 

 ٔٔ.(الكرسً كفضل تلك الفالة على تلك الحلقة  وفضل العرش على

 

 قول الصحابة رضً هللا عنهم من آٌة الكرسًما جاء فً 

ٌِْن، َوا/ ٔ ًُّ َمْوِضُع اْلقَدََم ُر أحد قدره.َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: اْلكُْرِس  ْٕٔلعَْرُش ال ٌُقَدِّ

 

 ٖٔ. (الكرسً موضع القدمٌن وله أطٌط كؤطٌط الرحل)/ حدٌث أبً موسً رضً هللا عنه قال: ٕ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 وجملة القول: أن الحدٌث بهذه الطرق صحٌح وخٌرها الطرٌق األخٌر وهللا أعلم.: 9ٓٔقال الشٌخ األلبانً فً الصحٌحة/ ٔٔ

والحدٌث خرج مخرج التفسٌر لقوله تعالى: )وسع كرسٌه السماوات واألرض( وهو صرٌح فً كون الكرسً أعظم المخلوقات 
بعد العرش، وأنه جرم قائم بنفسه ولٌس شٌئا معنوٌا. ففٌه رد على من ٌتؤوله بمعنى الملك وسعة السلطان، كما جاء فً بعض 

فال ٌصح إسناده إلٌه ألنه من رواٌة جعفر بن أبً المغٌرة عن سعٌد بن جبٌر عنه.  التفاسٌر. وما روي عن ابن عباس أنه العلم،
 رواه ابن جرٌر. قال ابن منده: ابن أبً المغٌرة لٌس بالقوي فً ابن جبٌر.

واعلم أنه ال ٌصح فً صفة الكرسً غٌر هذا الحدٌث، كما فً بعض الرواٌات أنه موضع القدمٌن. وأن له أطٌطا كؤطٌط الرحل 
لجدٌد، وأنه ٌحمله أربعة أمالك، لكل ملك أربعة وجوه، وأقدامهم فً الصخرة التً تحت األرض السابعة ... إلخ فهذا كله ال ا

ما دل علٌه القرآن مما )فٌما علقناه على كتاب ٌصح مرفوعا عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص وبعضه أشد ضعفا من بعض، وقد خرجت بعضها 
 ملحقا بآخره طبع المكتب اإلسالمً. (قوٌمة البرهانالهٌئة الجدٌدة الٌعضد 

ٌَْمةَ فًِ التَّْوِحٌدِ : صحٌح موقوص، أَ ٖٙقال الشٌخ االلبانً فً مختصر العلو/ ٕٔ الرد )والدارمً فً ( 0ٕ-0ٔص)ْخَرَجهُ اْبُن ُخَز
ٌْبَةَ ِفً  (0ٗ-0ٖ، 0ٔص) (على المرٌسً عن  (0ٔص) (السنة)هللا بن أحمد فً  وعبد (ٕ/ ٗٔٔ) (العرش)وأبو َجْعفَِر ْبِن أَِبً َش

ٌٍْر عنه.  ِ َعْن ُمْسِلٍم اْلبَِطٌِن َعْن َسِعٌِد ْبِن ُجبَ ًّ اٍر الدُّْهِن  سفٌان َعْن َعمَّ
/ ٖٖ()العظمة)قلت: وهذا إسناد صحٌح رجاله كلهم ثقات. وتابعه ٌوسص بن أبً إسحاق عن عمار الدهنً. أخرجه أبو الشٌخ فً 

 إهمن حدٌث أبً ذر مرفوعا.  (ٕٔ/ ٖٙ)وله عنده شاهد  (ٔ
ٌْماز الذهبً )المتوفى قلت: انظر  هـ(، 0ٗ2مختصر العلو للعلً العظٌم/ شمس الدٌن أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن قَا

 .ٕٓٔ، صم99ٔٔ-هـٕٔٗٔحققه واختصره  دمحم ناصر الدٌن األلبانً، الناشر المكتب اإلسالمً، الطبعة الثانٌة 
. والذي قال فٌها لشٌخ 2ٗ.ٖ(، دروس للشٌخ االلبانً، المكتبة الشاملة، االصدار ٓٓ: ٕٗ: 2ٗ/ 2ٖٓ)(الهدى والنور)وانظر 

األلبانً رحمه هللا تعالى: )حدٌث ابن عباس كما تعلم هو موقوص، واألحادٌث الموقوفة ال ٌطلق فٌها القول بؤنها فً حكم المرفوع 
 ال بد فً ذلك من التفصٌل.أو أنها لٌست فً حكم المرفوع، بل 

والذي انتهى إلٌه علمً هو التالً: إذا كان الحدٌث الموقوص ال ٌمكن أن ٌقال من ِقبَل الرأي واالجتهاد أوالً، وال ٌحتمل أن ٌكون 
بخالص  من اإلسرائٌلٌات حٌنذاك ٌكون له حكم المرفوع، هذا الحدٌث لٌس من هذا القبٌل؛ ألنه ٌحتمل أن ٌكون من اإلسرائٌلٌات،

مثالً الحدٌث اآلخر عن ابن عباس رضً هللا عنهما الذي ٌقول: بؤن القرآن أنزل جملة واحدة إلى بٌت العزة فً سماء الدنٌا ثم 
أنزل أَْنُجماً، هذا ال ٌمكن أن ٌكون إسرائٌلٌاً؛ ألنه ٌتحدث عن القرآن، وال ٌمكن أن ٌكون بالرأي واالجتهاد؛ ألنه ٌتحدث عن أمر 

 إهله حكم المرفوع، أما هذا فلٌس كذلك(.  غٌبً، فإذاً 
. ولٌس لألطٌط مدخل فً الصفات أبدا، بل هو األسماء والصفات )العلو(: أخرجه البٌهقً فً كتابقال اإلمام الذهبً فً  ٖٔ

السماء ٌوم القٌامة ونحو ذلك. ومعاذ هللا أن نعده صفة هلل عز وجل، ثم لفظ األطٌط لم ٌؤت  كاهتزاز العرش لموت سعد، وكتفطر
 من نص ثابت.

 ٕ/ٕٗوأبو الشٌخ فً العظمة  0ٔص إسناده موقوص صحٌح، عبد هللا فً السنةقلت: و -0٘قال الشٌخ االلبانً فً مختصر العلو/
رجاله كلهم ثقات معروفون. انظر مختصر العلو للعلً العظٌم/ شمس و ٕ-ٔ/ ٗٔٔق وأبو جعفر بن أبً شٌبة أٌضا فً العرش

ٌْماز الذهبً )المتوفى  هـ(، حققه واختصره  دمحم ناصر الدٌن األلبانً، الناشر 0ٗ2الدٌن أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن قَا
 .ٕٗٔم، ص99ٔٔ-هـٕٔٗٔالمكتب اإلسالمً، الطبعة الثانٌة 



ٙ 
 

 

 آٌة الكرسً تفسٌر

 السعدي فً تفسٌره: قال الشٌخ

أن هذه اآلٌة أعظم آٌات القرآن، لما احتوت علٌه من معانً التوحٌد والعظمة، وسعة الصفات للباري  أخبر ملسو هيلع هللا ىلص)

 تعالى.

الذي له جمٌع معانً األلوهٌة، وأنه ال ٌستحق األلوهٌة والعبودٌة إال هو، فؤلوهٌة غٌره، وعبادة  (هللاُ )فؤخبر أنه 

 باطلة.غٌره 

ًُّ )وأنه  الذي له جمٌع معانً الحٌاة الكاملة، من السمع والبصر، والقدرة، واإلرادة، وغٌرها، والصفات  (اْلَح

 الذاتٌة.

تدخل فٌه جمٌع صفات األفعال، ألنه القٌوم الذي قام بنفسه، واستغنى عن جمٌع مخلوقاته، وقام  (اْلقٌَُّومُ )كما أن 

اها، وأمدها بجمٌع ما تحتاج إلٌه فً وجودها وبقائها. ومن كمال حٌاته بجمٌع الموجودات، فؤوجدها وأبق

 ؛وقٌومٌته، أنه

؛ ألن السنة والنوم، إنما ٌعرضان للمخلوق، الذي ٌعترٌه الضعص،  (َوال نَْوم  )أي: نعاس  (ال تَؤُْخذُهُ ِسنَة  )

 والعجز، واالنحالل، وال ٌعرضان لذي العظمة والكبرٌاء والجالل.

إِْن )وأخبر أنه مالك جمٌع ما فً السماوات واألرض فكلهم عبٌد هلل ممالٌك، ال ٌخرج أحد منهم عن هذا الطور، 

ْحَمِن َعْبدًا فهو المالك لجمٌع الممالك، وهو الذي له صفات الملك  (كُلُّ َمْن ِفً السََّماَواِت َواألَْرِض ِإال آِتً الرَّ

 والتصرص، والسلطان، والكبرٌاء.

فكل الوجهاء والشفعاء عبٌد له ممالٌك، ال ٌقدمون على  (ِإال ِبإِْذنِهِ )أحد  (ٌَْشفَُع ِعْندَهُ )تمام ملكه أنه ال ومن 

ِ الشَّفَاَعةُ َجِمٌعًا لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض )شفاعة حتى ٌؤذن لهم.  وهللا ال ٌؤذن ألحد أن ٌشفع إال فٌمن  (قُْل ّلِلَّ

 إال توحٌده، واتباع رسله، فمن لم ٌتصص بهذا، فلٌس له فً الشفاعة نصٌب. ارتضى، وال ٌرتضً

َوَما )ثم أخبر عن علمه الواسع المحٌط، وأنه ٌعلم ما بٌن أٌدي الخالئق، من األمور المستقبلة، التً ال نهاٌة لها 

 (َخاِئنَةَ األَْعٌُِن َوَما تُْخِفً الصُّدُورُ  ٌَْعلَمُ )من األمور الماضٌة التً ال حد لها، وأنه ال تخفى علٌه خافٌة  (َخْلفَُهمْ 

منها وهو ما أطلعهم علٌه من األمور  (ِإال بَِما َشاءَ )وأن الخلق ال ٌحٌط أحد بشًء من علم هللا ومعلوماته 

الشرعٌة والقدرٌة، وهو جزء ٌسٌر جدا مضمحل فً علوم الباري ومعلوماته، كما قال أعلم الخلق به، وهم 

 .(سُْبَحانََك ال ِعْلَم لَنَا ِإال َما َعلَّْمتَنَا)ئكة: الرسل والمال

ثم أخبر عن عظمته وجالله، وأن كرسٌه، وسع السماوات واألرض، وأنه قد حفظهما ومن فٌهما من العوالم 

 باألسباب والنظامات، التً جعلها هللا فً المخلوقات.

 ، واقتداره، وسعة حكمته فً أحكامه.أي: ٌثقله حفظهما، لكمال عظمته (ال ٌَئُودُهُ )ومع ذلك فـ 

( ًُّ بذاته، على جمٌع مخلوقاته، وهو العلً بعظمة صفاته، وهو العلً الذي قهر المخلوقات، ودانت له  (َوهَُو اْلعَِل

 الموجودات، وخضعت له الصعاب، وذلت له الرقاب.

تحبه القلوب، وتعظمه األرواح،  الجامع، لجمٌع صفات العظمة والكبرٌاء، والمجد والبهاء، الذي (اْلعَِظٌمُ )

 وٌعرص العارفون أن عظمة كل شًء، وإن جلت عن الصفة، فإنها مضمحلة فً جانب عظمة العلً العظٌم.

فآٌة احتوت على هذه المعانً التً هً أجل المعانً، ٌحق أن تكون أعظم آٌات القرآن، وٌحق لمن قرأها، 

 ٗٔ(.رفان واإلٌمان، وأن ٌكون محفوظا بذلك من شرور الشٌطان.متدبرا متفهما، أن ٌمتلئ قلبه من الٌقٌن والع

 

 

 

                                                           
هـ(، تحقٌق عبد 0ٖٙٔن فً تفسٌر كالم المنان/ الشٌخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي )المتوفىتٌسٌر الكرٌم الرحم ٗٔ

 .ٓٔٔوانظر ص .9٘ٗ-9ٖ٘م، ص ٕٕٓٓ-هـ ٖٕٗٔالرحمن بن معال اللوٌحق، الناشر مإسسة الرسالة، الطبعة األولى 
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 آٌة الكرسً فوائدمن 

؛ وما تضمنته (العظٌم)؛ (العلً)؛ (القٌوم)؛ (الحً)؛ (هللا)من فوائد اآلٌة: إثبات هذه األسماء الخمسة؛ وهً  - ٔ

 من الصفات.

 . (ال إله إال هو)ومنها: إثبات انفراد هللا تعالى باأللوهٌة فً قوله تعالى:  - ٕ

 ومنها: إبطال طرٌق المشركٌن الذٌن أشركوا باهلل، وجعلوا معه آلهة. - ٖ

ومنها: إثبات صفة الحٌاة هلل عز وجل؛ وهً حٌاة كاملة: لم تسبق بعدم، وال ٌلحقها زوال، وال توصص  - ٗ

، وقال تعالى:  (ٖ/الحدٌد) (هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شًء علٌم)تعالى: بنقص، كما قال 

 (وٌبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام)، وقال تعالى:  (2٘/الفرقان) (وتوكل على الحً الذي ال ٌموت)

 . (0ٕ/الرحمن)

؛ وهذا الوصص ال ٌكون لمخلوق؛ ألنه ما من (القٌوم) ومنها: إثبات القٌومٌة هلل عز وجل؛ لقوله تعالى: - ٘

مخلوق إال وهو محتاج إلى غٌره: فنحن محتاجون إلى العمال، والعمال محتاجون إلٌنا؛ ونحن محتاجون إلى 

النساء، والنساء محتاجة إلٌنا؛ ونحن محتاجون إلى األوالد، واألوالد ٌحتاجون إلٌنا؛ ونحن محتاجون إلى المال، 

ٌا أٌها الناس أنتم )ا من جهة حفظه، وتنمٌته؛ والكل محتاج إلى هللا عز وجل؛ لقوله تعالى: والمال محتاج إلٌن

؛ وما من أحد ٌكون قائماً على غٌره فً جمٌع األحوال؛ بل  (٘ٔ/فاطر) (الفقراء إلى هللا وهللا هو الغنً الحمٌد

؛ ٌعنً هللا؛ فال أحد (ٖٖ/الرعد) (كسبتأفمن هو قائم على كل نفس بما )فً دائرة ضٌقة؛ ولهذا قال هللا تعالى: 

 سواه قائم على كل نفس بما كسبت.

ومن فوائد اآلٌة: أن هللا تعالى غنً عما سواه؛ وأن كل شًء مفتقر إلٌه تعالى؛ فإن قلت: كٌص تجمع بٌن  - ٙ

ولٌنصرن هللا من ): ، وقوله تعالى (0/دمحم) (ٌا أٌها الذٌن آمنوا إن تنصروا هللا ٌنصركم)هذا، وبٌن قوله تعالى: 

 ؛ فؤثبت أنه ٌُنصر؟(ٓٗ/الحج) (ٌنصره

 فالجواب: أن المراد بنصره تعالى نصر دٌنه.

؛ وقد ذكر هذان االسمان  (الحً القٌوم)ومنها: تضمن اآلٌة السم هللا األعظم الثابت فً قوله تعالى:  - 0

هللا ال إله إال هو ): (البقرة)؛ فً (طه)و ؛(آل عمران)؛ و(البقرة)الكرٌمان فً ثالثة مواضع من القرآن: فً 

وعنت الوجوه ):  (طه)؛ وفً (هللا ال إله إال هو الحً القٌوم): (آل عمران)؛ وفً (ٕ٘٘/البقرة)(الحً القٌوم

؛ قال أهل العلم: وإنما كان االسم األعظم فً اجتماع هذٌن االسمٌن؛ ألنهما تضمنا (ٔٔٔ/طه)(للحً القٌوم

 .(القٌوم)؛ وصفة اإلحسان، والسلطان فً (الحً)األسماء الحسنى؛ فصفة الكمال فً  جمٌع

نَة والنوم هلل عز وجل؛ وذلك لكمال حٌاته، وقٌومٌته، بحٌث ال ٌعترٌهما أدنى  - 2 ومن فوائد اآلٌة: امتناع الّسِ

بالصفات المنفٌة ٌتضمن  ؛ وهذه من الصفات المنفٌة؛ واإلٌمان (ال تؤخذه سنة وال نوم)نقص؛ لقوله تعالى: 

شٌئٌن؛ أحدهما: اإلٌمان بانتفاء الصفة المذكورة؛ والثانً: إثبات كمال ضدها؛ ألن الكمال قد ٌطلق باعتبار 

األغلب األكثر، وإن كان ٌرد علٌه النقص من بعض الوجوه؛ لكن إذا نفً النقص فمعناه أن الكمال كمال مطلق 

فقد ٌراد به أنه كرٌم فً األغلب  (فالن كرٌم)وه؛ مثال ذلك: إذا قٌل: ال ٌرد علٌه نقص  أبداً بوجه من الوج

عُلم أن المراد كمال كرمه، بحٌث ال ٌحصل منه بخل؛ وهنا النفً حصل  (فالن كرٌم ال ٌبخل)األكثر؛ فإذا قٌل: 

 ؛ فدل على كمال حٌاته، وقٌومٌته. (ال تؤخذه سنة وال نوم)بقوله تعالى: 

وال ٌإوده )، وقوله تعالى: (ال تؤخذه سنة وال نوم)إثبات الصفات المنفٌة؛ لقوله تعالى: ومن فوائد اآلٌة:  - 9

 ما نفاه هللا عن نفسه؛ وهً متضمنة لثبوت كمال ضدها. (الصفات المنفٌة)؛ و (حفظهما

 . (له ما فً السموات وما فً األرض)ومنها: عموم ملك هللا؛ لقوله تعالى:  - ٓٔ

 هلل أال نتصرص فً ملكه إال بما ٌرضاه.وٌتفرع على كون الملك 

ومنها: أن الحكم الشرعً بٌن الناس، والفصل بٌنهم ٌجب أن ٌكون مستنداً على حكم هللا؛ وأن اعتماد  - ٔٔ

 اإلنسان على حكم المخلوقٌن، والقوانٌن الوضعٌة نوع من اإلشراك باهلل عز وجل؛ ألن الملك هلل عز وجل.

على المصائب، ورضاه بقضاء هللا عز وجل، وقدره؛ ألنه متى علم أن الملك هلل ومنها: تسلٌة اإلنسان  - ٕٔ
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إن هلل ما أخذ وله ما أعطى وكل )وحده رضً بقضائه، وسلّم؛ ولهذا كان فً تعزٌة النبً ملسو هيلع هللا ىلص البنته أنه قال: 

 .٘ٔ(شًء عنده بؤجل مسمى

 هذا من هللا؛ والملك له. ومنها: عدم إعجاب اإلنسان بما حصل بفعله؛ ألن - ٖٔ

؛ ألن الخبر حقه (له ما فً السموات)ومنها: اختصاص هللا تعالى بهذا الملك؛ ٌإخذ من تقدٌم الخبر:  - ٗٔ

م أفاد الحصر.  التؤخٌر؛ فإذا قُدِّ

 ؛ وأما كونها سبعاً، أو أقل، أو أكثر، فمن دلٌل(السموات)ومنها: إثبات أن السموات عدد؛ لقوله تعالى:  - ٘ٔ

 آخر.

؛ وهذا غٌر عموم الملك؛ لكن إذا (من ذا الذي ٌشفع عنده إال بإذنه)ومنها: كمال سلطان هللا لقوله تعالى:  - ٙٔ

 قوة السلطان إلى عموم الملك صار ذلك أكمل، وأعلى. انضمت

 ؛ وإال لما صح االستثناء.(إال بإذنه)ومنها: إثبات الشفاعة بإذن هللا؛ لقوله تعالى:  - 0ٔ

؛ وشروط إذن هللا فً الشفاعة: رضى هللا عن (إال بإذنه)؛ لقوله تعالى: -وهو األمر  -ومنها: إثبات اإلذن  - 2ٔ

وكم من ملك فً السموات ال تغنً شفاعتهم شٌئاً إال من بعد أن ٌؤذن )الشافع؛ وعن المشفوع له؛ لقوله تعالى: 

 . (2ٕ/األنبٌاء)(شفعون إال لمن ارتضىوال ٌ)، وقوله تعالى: (ٕٙ/النجم)(هللا لمن ٌشاء وٌرضى

ٌعلم ما بٌن أٌدٌهم وما )ومنها: إثبات علم هللا، وأنه عام فً الماضً، والحاضر، والمستقبل؛ لقوله تعالى:  - 9ٔ

 . (خلفهم

؛ فإثبات عموم العلم ٌرد (ٌعلم ما بٌن أٌدٌهم وما خلفهم)ومنها: الرد على القدرٌة الغالة؛ لقوله تعالى:  - ٕٓ

 ٌهم؛ ألن القدرٌة الغالة أنكروا علم هللا بؤفعال خلقه إال إذا وقعت.عل

ومنها: الرد على الخوارج والمعتزلة فً إثبات الشفاعة؛ ألن الخوارج، والمعتزلة ٌنكرون الشفاعة فً  - ٕٔ

 أهل الكبائر؛ ألن مذهبهما أن فاعل الكبٌرة مخلد فً النار ال تنفع فٌه الشفاعة.

ال تدركه ) عز وجل ال ٌحاط به علماً كما ال ٌحاط به سمعاً، وال بصراً؛ قال تعالى: ومنها: أن هللا - ٕٕ

ً )، وقال تعالى: (ٖٓٔ/األنعام)(األبصار وهو ٌدرك األبصار  . (ٓٔٔ/طه)(وال ٌحٌطون به علما

من علمه إال بما  وال ٌحٌطون بشًء)ومنها: أننا ال نعلم شٌئاً عن معلوماته إال ما أعلمنا به؛ لقوله تعالى:  - ٖٕ

 على أحد الوجهٌن فً تفسٌرها. (شاء

ومنها: تحرٌم تكٌٌص صفات هللا؛ ألن هللا ما أعلمنا بكٌفٌة صفاته؛ فإذا ادعٌنا علمه فقد قلنا على هللا بال  - ٕٗ

 علم.

ٌس كمثله ل)ومنها: الرد على الممثلة؛ ألن ذلك قول على هللا بال علم؛ بل بما ٌعلم خالفه؛ لقوله تعالى:  - ٕ٘

 .(ٔٔ/الشورى)(شًء

 .(إال بما شاء)ومنها: إثبات مشٌئة هللا؛ لقوله:  - ٕٙ

 .(وسع كرسٌه السموات واألرض)ومنها: عظم الكرسً؛ لقوله تعالى:  - 0ٕ

 ومنها: عظمة خالق الكرسً؛ ألن عظم المخلوق ٌدل على عظمة الخالق. - 2ٕ

ومنها: كفر من أنكر السموات، واألرض؛ ألنه ٌستلزم تكذٌب خبر هللا؛ أما األرض فال أظن أحداً ٌنكرها؛  - 9ٕ

لكن السماء أنكرها من أنكرها، وقالوا: ما فوقنا فضاء ال نهاٌة له، وال حدود؛ وإنما هً سدوم، ونجوم، وما 

إلنسان بنفسه، ووهمه؛ أو صدَّق من قال به ممن أشبه ذلك؛ وهذا ال شك أنه كفر باهلل العظٌم سواء اعتقده ا

 ٌعظمهم إذا كان عالماً بما دل علٌه الكتاب والسنّة.

 . (وال ٌإوده حفظهما)ومنها: إثبات قوة هللا؛ لقوله تعالى:  - ٖٓ

؛ (وال ٌإوده حفظهما)السموات، واألرض؛ لقوله تعالى:  ومنها: أنه سبحانه وتعالى ال ٌثقل علٌه حفظ - ٖٔ

                                                           
إذا كان النوح من ( ٌعذب المٌت ببعض بكاء أهله علٌه): : قول النبً ملسو هيلع هللا ىلصٕٖ، كتاب الجنائز، باب ٓٓٔأخرجه البخاري ص ٘ٔ

 . 9ٕٖ[ ٔٔ] ٖٕ٘ٔ: البكاء على المٌت، حدٌث رقم ٙ، كتاب الجنائز، باب 2ٕٕ، وأخرجه مسلم ص2ٕٗٔسنته، حدٌث رقم 
 قلت: هكذا جاء التخرٌج فً المصدر، فاقتضى التنبٌه.

 



9 
 

 .(2ٖ/ق)(وما مسنا من لغوب)ه من الصفات المنفٌة؛ فهً كقوله تعالى: وهذ

؛ وهً العلم، والقدرة، والحٌاة، والرحمة، (وال ٌإوده حفظهما)ومنها: إثبات ما تتضمنه هذه الجملة:  - ٕٖ

 والحكمة، والقوة.

؛ ولوال حفظ هللا  (وال ٌإوده حفظهما)ومنها: أن السموات، واألرض تحتاج إلى حفظ؛ لقوله تعالى:  - ٖٖ

إن هللا ٌمسك السماوات واألرض أن تزوال ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه )لفسدتا؛ لقوله تعالى: 

 . (ٔٗ/فاطر)(كان حلٌماً غفوراً 

صفة مشبهة تدل  (العلً)؛ و(وهو العلً)ومنها: إثبات علو هللا سبحانه وتعالى أزالً، وأبداً؛ لقوله تعالى:  - ٖٗ

 :والجماعة ٌنقسم إلى قسمٌن تمرار؛ وعلّو هللا عند أهل السنةى الثبوت، واالسعل

األول: علو الذات؛ بمعنى أنه سبحانه نفسه فوق كل شًء؛ وقد دل على ذلك الكتاب، والسنة، وإجماع 

 :السلص، والعقل، والفطرة؛ وتفصٌل هذه األدلة فً كتب العقائد؛ وخالفهم فً ذلك طائفتان

األولى: من قالوا: إنه نفسه فً كل مكان فً السماء، واألرض؛ وهإالء حلولٌة الجهمٌة، ومن 

 .وافقهم؛ وقولهم باطل بالكتاب، والسنّة، وإجماع السلص، والعقل، والفطرة

الطائفة الثانٌة: قالوا: إنه ال ٌوصص بعلّو، وال غٌره؛ فهو لٌس فوق العالم، وال تحته، وال عن 

شمال، وال متصل، وال منفصل؛ وهذا قول ٌكفً تصوره فً رده؛ ألنه ٌَإول ٌمٌن، وال عن 

أو تحت، أو عن ٌمٌن، أو شمال، أو  إلى القول بالعدم المحض؛ إذ ما من موجود إال وهو فوق،

 .لحق؛ ونسؤل هللا أن ٌثبتنا علٌهمتصل، أو منفصل؛ فالحمد هلل الذي هدانا ل

امل الصفات من كل وجه ال ٌسامٌه أحد فً ذلك؛ وهذا متفق علٌه والقسم الثانً: علو الصفة: وهو أنه ك

 بٌن فرق األمة، وإن اختلفوا فً تفسٌر الكمال.

ومن فوائد اآلٌة: الرد على الحلولٌة، وعلى المعطلة النفاة؛ فالحلولٌة قالوا: إنه لٌس بعاٍل؛ بل هو فً كل  - ٖ٘

 فل، وال ٌمٌن، وال شمال، وال اتصال، وال انفصال.مكان؛ والمعطلة النفاة قالوا: ال ٌوصص بعلو، وال س

؛ ولهذا قال هللا فً سورة  (وهو العلً العظٌم)ومنها: التحذٌر من الطغٌان على الغٌر؛ لقوله تعالى:  - ٖٙ

؛ فإذا كنت متعالٌاً فً نفسك  (ٖٗ/النساء)(فإن أطعنكم فال تبغوا علٌهن سبٌالً إن هللا كان علٌاً كبٌراً )النساء: 

ذكر علو هللا عز وجل؛ وإذا كنت عظٌماً فً نفسك فاذكر عظمة هللا؛ وإذا كنت كبٌراً فً نفسك فاذكر كبرٌاء فا

 هللا.

 . (العظٌم)ومنها: إثبات العظمة هلل؛ لقوله تعالى:  - 0ٖ

 ٙٔ.ع الوصفٌن؛ وهما العلّو، والعظمةومنها: إثبات صفة كمال حصلت باجتما - 2ٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
هـ(، الناشر دار ابن الجوزي، المملكة العربٌة ٕٔٗٔتفسٌر الفاتحة والبقرة/ الشٌخ دمحم بن صالح بن دمحم العثٌمٌن )المتوفى ٙٔ

 .ٖٕٙ-ٕٙ٘/ٖهـ،  ٖٕٗٔالسعودٌة، الطبعة األولى، 
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 االسماء والصفات فً آٌة الكرسًتوحٌد 

وال ٌغفر لمن  ،وٌغفر لصاحبه ،عمال إال بهسبحانه وتعالى الذي ال ٌقبل هللا والتوحٌد هو أصل الدٌن ورأسه 

 ِإثًْما اْفتََرى فَقَدِ  ِباهللِ  ٌُْشِركْ  َوَمنْ  ٌََشاءُ  ِلَمنْ  ذَِلكَ  دُونَ  َما َوٌَْغِفرُ  ِبهِ  ٌُْشَركَ  أَنْ  ٌَْغِفرُ  الَ  هللاَ  )ِإنَّ  قال تعالى: ،تركه

 َوَمنْ  ٌََشاءُ  ِلَمنْ  ذَِلكَ  دُونَ  َما َوٌَْغِفرُ  ِبهِ  ٌُْشَركَ  أَنْ  ٌَْغِفرُ  الَ  هللاَ  )إِنَّ  ، وقال سبحانه وتعالى:(2ٗالنساء/)َعِظًٌما(

 .وأعظمه فضل الكالمولهذا كانت كلمة التوحٌد أ ،(ٙٔٔالنساء/) بَِعٌدًا َضاَلالً  َضلَّ  فَقَدْ  ِباهللِ  ٌُْشِركْ 

 الكرٌم.  أعظم آٌة فً القرآنفكانت ، األسماء والصفاتأصول توحٌد على آٌة الكرسً  اشتملتوقد 

 

  توحٌد األسماء والصفات

هو اعتقاد انفراد هللا بالكمال المطلق من جمٌع الوجوه بنعوت العظمة والجاللة والجمال وذلك بإثبات ما أثبته 

رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من جمٌع األسماء والصفات ومعانٌها وأحكامها الواردة فً الكتاب والسنة، من غٌر لنفسه أو أثبته له 

 0ٔ.تحرٌص وال تعطٌل، ومن غٌر تكٌٌص وال تمثٌل

واإلٌمان  : هو إفراد هللا بؤسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الواردة فً الكتاب والسنة،أو بمعنى آخر

ومن تبصر فً العالم، وعرص  من غٌر تحرٌص وال تعطٌل، ومن غٌر تكٌٌص وال تمثٌلمها، بمعانٌها وأحكا

، وارتباطه بها أتم ىالحسنى، وصفاته العل تعالى ونه وأحواله تبٌن له كمال تعلقه خلقا وأمرا بؤسماء هللاإش

 . العلى وصفاته ،تعالى ارتباط، وظهر له أن الوجود كله آٌات بٌنات، وشواهد واضحات على أسماء هللا

 

 تعرٌص االسم

االسم: هو ما دل على ذات هللا سبحانه وتعالى مع داللته على صفة العظمة والكمال والجالل والجمال، 

 . )توقٌفٌا على النص( وثابِت فً الكتاب والسنة )متضمن للصفات المعنوٌة(،

تعالى دون غٌره، وما ٌطلق على هللا تعالى وكل لفظ ٌقتضً التعظٌم والكمال والجالل والجمال؛ ال ٌكون إال هلل 

 ِ من األسماء ال بُدّ أن ٌكون فً غاٌة الحسن؛ ألّن هللا تعالى له أحسن األسماء وأعالها، كما قال تعالى: )َوّلِلَّ

املة ال نقص فٌها بوجه من (، وذلك ألنها متضمنة لصفات ك2ٓٔاألَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ ِبَها()األعراص /

، وأوصاص باعتبار ما دلت علٌه من المعانً، على الذات، إعالم باعتبار داللتها لوجوه، فهً إعالم وأوصاصا

، ولهذا كانت الصفات ن لصفة ولٌست كل صفة متضمنة السموأن كل اسم من أسماء هللا تعالى فهو متضم

 ى .أوسع من باب األسماء، فاالسم ما دل على معنى وذات، والصفة ما دل على معن

 

  تعرٌص الصفة

 ما قام بذات هللا تعالى من المعانً والنعوت.  الصفة

أو ما قام بالذات اإللهٌة )وٌخرج من هذا التقٌٌد ما كان من إضافة الملك والتشرٌص(، مما ٌمٌزها عن غٌرها 

قٌفٌة على الكتاب والسنة )أي تومن أمور ذاتٌة أو معنوٌة أو فعلٌة، وهً ال تنفصل عن الموصوص، وثبتت فً 

 .، وهً فً حق هللا تعالى نعوت )صفات( عظمة وكمال وجالل وجمالالنص(

 هناك خمسة طرق إلثبات الصفات هلل تعالى:و

                                                           
لصفات أو معانٌها التحرٌص لغة: التغٌر والتبدٌل. والتحرٌص فً باب األسماء والصفات هو: تغٌٌر ألفاظ نصوص األسماء وا 0ٔ

 عن مراد هللا بها.
التعطٌل لغة: مؤخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، والتعطٌل فً باب األسماء والصفات هو: نفً أسماء هللا وصفاته 

 أو بعضها.
ات التً أثبتها هللا التكٌٌص لغة: جعل الشًء على هٌئة معٌنة معلومة، والتكٌٌص فً صفات هللا هو: الخوض فً كنه وهٌئة الصف

 لنفسه.
التمثٌل لغة: من المثٌل وهو الند والنظٌر، والتمثٌل فً باب األسماء والصفات هو: االعتقاد فً صفات الخالق أنها مثل صفات 

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

ِ َجِمٌعًا هَُو ال ةَ ّلِلَّ  (.٘ٙسَِّمٌُع اْلعَِلٌُم()ٌونس/قَْولُُهْم إِنَّ 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 )العلم واإلحاطة بكل شًء( فإنه ٌدل على )صفة الذات(، قال تعالى: 

ٍء َحِفٌظ ()هود/)ِإنَّ َربِّ  ًْ (، وعلى تقدٌر معنى )الرعاٌة والتدبٌر( فإنه ٌدل على 0ً٘ َعلَى كُّلِ َش

ٌِْب بَِما َحِفَظ هللا()النساء/ اِلَحاُت قَاِنتَات  َحاِفَظات  ِللغَ (، وٌدل ٖٗ)صفة فعل(، قال تعالى: )فَالصَّ

قوة والعزة وغٌر ذلك من باللزوم على الحٌاة والقٌومٌة والسمع والبصر والعلم والقدرة وال

 صفات الكمال.

من خالل الفعل الدال على الصفة )الوصص الفعل(. مثال: صفة الفعل )االستواء(، قال تعالى:  .ٖ

ْحَمُن فَاسْ  ٌْنَُهَما ِفً ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى العَْرِش الرَّ ؤَل )الِذي َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض َوَما بَ

(، فاالستواء على العرش وصص فعل ٌتعلق بمشٌئة هللا تم بعد خلق 9٘بٌِراً()الفرقان/ِبِه خَ 

  2ٔالسماوات واألرض.

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

 فات الحق.فٌما ٌُنفَى فً القرآن وفً السنة عن هللا تعالى؛ إنما هو إلثبات كمال ضده من ص

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

ًُّ اْلقٌَُّوُم اَل تَؤُْخذُهُ ِسنَة  َواَل نَْوم  لَهُ َما ِفً السََّماَواِت َوَما ِفً اأْلَْرِض َمنْ   ذَا الَِّذي ِإلَهَ ِإالَّ هَُو اْلَح

ٍء ِمْن ِعْلِمِه إِالَّ ٌَْشفَ  ًْ ٌِْدٌِهْم َوَما َخْلفَُهْم َواَل ٌُِحٌطُوَن ِبَش َ ٌَْن أ بَِما َشاَء  ُع ِعْندَهُ إِالَّ ِبإِْذنِِه ٌَْعلَُم َما بَ

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

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

 النقص( نثبتها هلل تعالى فً موضع الكمال. 

َوِإْذ ٌَْمكُُر بَِك الَِّذٌَن َكفَُروا ِلٌُثْبِتُوَك أَْو ٌَْقتُلُوَك أَْو ٌُْخِرُجوَك َوٌَْمكُُروَن َوٌَْمكُُر قال تعالى: )مثال: 

 ُ ٌُْر اْلَماِكِرٌَن()األنفال/اّللَّ ُ َخ (، فصفة )المكر بالماكرٌن(، صفة كمال مقٌدة ال ٌصح ٖٓ َواّللَّ

 إطالقها. أما )المكر( فصفة منقسمة إلى:

  المكر الذي هو بحق، وهو ما دّل على كمال وقهر وجبروت وهو المكر

 بمن مكر به سبحانه، أو مكر بؤولٌائه، أو مكر بدٌنه، هذا.... حق.

 لمكر المذموم، وهو ما كان على غٌر وجه الحق.ا 

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

ٍء()النمل/ ًْ ِ الَِّذي أَتْقََن كُلَّ َش (، وهو سبحانه وتعالى ٌصنع ما ٌشاء وصاِنع  ما شاء كما 22اّللَّ

َصاِنع  َما َشاَء( جاء فً الحدٌث )إِّن اّلّلَ 
 ، ألن الّصنع منقسم إلى:9ٔ

 .ما هو موافق للحكمة 

 .ما هو لٌس موافقا للحكمة 

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.

 

 

 

                                                           
االستواء، فكل أما العلو الذي دل علٌه اسمه هللا تعالى )العلً( فهو وصص ذات من لوازم الذات اإللهٌة ، وهو أعم من قلت:  2ٔ

 استواء علو ولٌس كل علو استواء.
ْكِر َوالدَُّعاِء َوالتَّْوبَِة َوااِلْسِتْغفَاِر/  بَاُب اْلعَْزِم ِبالدَُّعاِء َواَل ٌَقُْل ِإْن ِشئَْت/  - 2ٗرواه اإلمام مسلم فً صحٌحه/   9ٔ  .9ٓ9ٙكتاب الذِّ



ٕٔ 
 

 

 تعرٌص الفعل 

، ٌتعلَّق بمشٌئِته وقُدرته )توقٌفٌا على النص( كمال قائِم بذات هللا تعالى ثابِت فً الكتاب والسنة كلُّ فعل :الفعل

وأفعال هللا تعالى قدٌمة النوع متجددة اآلحاد حسب ما تقتضٌه مشٌئته سبحانه. فقد كان  .وٌرتبط بزماٍن ومكان

 هللا بذاته وصفاته وأفعاله ولم ٌكن قبله شًء. 

 جل وعال قسمان:أفعال هللا و 

  .أفعال ترجع إلى الحكمة والعدل 

 .وأفعال ترجع إلى الفضل والنعمة والرحمة والبر بالخلق 

 

 هلل سبحانه وتعالى واالفعال االسماء والصفات توحٌد من الكرسً آٌةما اشتملت علٌه 

 (ههوَ  إِلَ  إِلَهَ  لَ  هللاه قوله تعالى )

على اإلطالق الجامع لمعانً األسماء ٕٓعلم على الرب ال ٌطلق على غٌره، وهو أعرص المعارص وهو هللا: / ٔ

ومعناه: ذو األلوهٌة والعبودٌة على  (.حذفت الهمزة وأدغمت الالم فً الالم فقٌل )هللا (وأصله )اإللهالحسنى، 

 خلقه أجمعٌن.

تعالى  بداللة المطابقة، وعلى ذات هللامعا  ةااللوهٌوعلى صفة  تعالى دل على ذات هللاواسم )هللا( عز وجل 

. ودل على جمٌع معانً االسماء الحسنى )الصفات( وحدها بالتضمنااللوهٌة وحدها بالتضمن وعلى صفة 

 باللزوم، فاألسماء الحسنى تفصٌل وتبٌٌن لصفات االلوهٌة.

واحد من اهل العلم الى اختٌار أن ولهذه المعانً العظٌمة وغٌرها مما اختص به هذا االسم )هللا( صار غٌر 

االسم االعظم هو )هللا(: ومما ٌقوي هذا: ان هذا االسم الكرٌم )هللا( قد ورد فً جمٌع االحادٌث التً فٌها إشارة 

 ٕٔالى االسم االعظم.

نه دال ، فإٕٕ اسم هللا دال على جمٌع األسماء الحسنى، والصفات العلٌا بالدالالت الثالثقال العالمة ابن القٌم: )

 على إلهٌته المتضمنة لثبوت صفات اإللهٌة له مع نفً أضدادها عنه.

وصفات اإللهٌة: هً صفات الكمال، المنزهة عن التشبٌه والمثال، وعن العٌوب والنقائص، ولهذا ٌضٌص هللا 

(، 2ٓٔتعالى سائر األسماء الحسنى إلى هذا االسم العظٌم، كقوله تعالى: )وهلل األسماء الحسنى()األعراص/

وٌقال: الرحمن والرحٌم، والقدوس، والسالم، والعزٌز، والحكٌم من أسماء هللا، وال ٌقال: هللا من أسماء 

 الرحمن، وال من أسماء العزٌز، ونحو ذلك.

فعلم أن اسمه هللا مستلزم لجمٌع معانً األسماء الحسنى، دال علٌها باإلجمال، واألسماء الحسنى تفصٌل وتبٌٌن 

ة التً اشتق منها اسم هللا، واسم هللا دال على كونه مؤلوها معبودا، تإلهه الخالئق محبة وتعظٌما لصفات اإللهٌ

المتضمنٌن لكمال الملك وخضوعا، وفزعا إلٌه فً الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبٌته ورحمته، 

ٌستحٌل ثبوت ذلك لمن لٌس بحً،  والحمد، وإلهٌته وربوبٌته ورحمانٌته وملكه مستلزم لجمٌع صفات كماله، إذ

 وال سمٌع، وال بصٌر، وال قادر، وال متكلم، وال فعال لما ٌرٌد، وال حكٌم فً أفعاله.

                                                           
 وروي أنه رئً فً المنام وقد نال خٌرا كثٌرا بهذه الكلمة.قال سٌبوٌه: )اسم هللا تعالى أعرص المعارص(. قلت:  ٕٓ
، هٖٗٗٔاالولى،  انظر غٌر مؤمور: فقه االدعٌة واالذكار/ الشٌخ عبدالرزاق البدر، مكتبة دار المنهاج، الرٌاض، الطبعة ٕٔ
 .ٖٗٔ – ٖٖٔص
 قلت: ٕٕ

 وذلك ألن الكالم إما أن ٌساق لٌدل على تمام معناه.
 بعض معناه. وإما أن ٌساق لٌدل على

 وإما أن ٌساق لٌدل على معنى آخر خارج عن معناه إال أنه الزم له.
 فالمطابقة: هً داللة اللفظ على كل معناه.

 والتضمن: هو داللة اللفظ على بعض معناه.
 .)داللة النتٌجة على السبب( هو داللة اللفظ على شًء آخر ٌلزم لوجود هذه الصفة وجود ذلك الشًء اآلخر: واللزوم

 فهً داللة السبب على النتٌجة. ،وهً عكس داللة اللزوم  داللة االلتزام: وأضاص إلٌها بعض أهل العلم 



ٖٔ 
 

 ٖٕوصفات الجالل والجمال: أخص باسم هللا(.

 

 ههَو( إِلَ  إِلَهَ  قوله تعالى: )لَ 

  .انفراده سبحانه وتعالى باإللهٌةوصفة االلهٌة، وفٌه اثبات / ٕ

رق  األلوهٌة مؤخوذة من: ألَه ٌؤْلَه ِإلهة وأُلُوهةً: إذا عُبد مع المحبة والتعظٌم. ٌقال: تَؤَلَّه إذا عُبد ُمعَظًَّما ُمَحبًّا، ففو

بٌن العبادة واأللوهة، فإن األلوهة عبادة فٌها المحبة، والتعظٌم، والرضا بالحال، والرجاء، والرغب، والرهب، 

 وهة وإلهة؛ ولهذا قٌل: توحٌد اإللهٌة، وقٌل توحٌد األلوهٌة، وهما مصدران ألَلَه ٌؤْلَه.فمصدر أَلَه ٌؤْلَه: أُلُ 

وعلى ذات هللا  ،المطابقةداللة بمعا  )االلوهٌة( وصفة اإللهٌة تعالى على ذات هللا ( دلاإللهإسم هللا تعالى )و

ودل على الصفات الالزمة لقٌام  ،نالتضمداللة وحدها ب( االلوهٌة)اإللهٌة  صفة التضمن وعلىداللة وحدها ب

، والقوة، والهٌمنة  ،والغنى ،والقدرة، والملك ،والمشٌئة ،والعلم ،والقٌومٌة ،كالحٌاة( االلوهٌة)معانً األلهٌة 

  اللزوم.داللة ب اإللهٌةوالعزة، وكل ما ٌلزم من صفات الذات وصفات األفعال لتحقٌق معنى  ،واإلحاطة

المؤلوه المعبود المستحق إلفراده بالعبادة لما اتصص به من صفات األلوهٌة وهً صفات هو  (:اإلله)معنى و

 .الكمال

بؤن هللا ذو األلوهٌة والعبودٌة على خلقه  -مع العلم والعمل واالعتراص  -وتوحٌد اإللهٌة هو االعتقاد الجازم 

ٌستلزم توحٌد الربوبٌة، وتوحٌد األسماء أجمعٌن، وإفراده وحده بالعبادة كلها، وإخالص الدٌن كله هلل، وهو 

والصفات وٌتضمنهما؛ ألن األلوهٌة التً هً صفة تعّم أوصاص الكمال، وجمٌع أوصاص الربوبٌة والعظمة؛ 

فإنه المؤلوه المعبود لما له من أوصاص العظمة والجالل، ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل واإلفضال، فتوحده 

 رده بالربوبٌة، ٌلزم منه أن ال ٌستحق العبادة أحد سواه.سبحانه بصفات الكمال، وتف

 

ً  قوله تعالى )  اْلقٌَ ومه( اْلَح

(وفٌه اثبات أ :الحً/ ٖ ًُّ الذي له الحٌاة الدائمة الكاملة، الذي لم ٌزل ، والحً ن من اسماء هللا تعالى )اْلَح

الحٌاة، تعالى عن ذلك علو موجوداً بالحٌاة موصوفاً، لم تحدث له الحٌاة بعد موت، وال ٌعترضه الموت بعد 

  .الذي جمع معانً الحٌاة الكاملة، من السمع والبصر، والقدرة واإلرادة وغٌرها، والحً: كبٌراً 

من أسماء هللا تعالى دل على ذات هللا تعالى وعلى صفة الحٌاة معا بداللة المطابقة،  ، )الحً( اسمصفة الحٌاة/ ٗ

دل على الوجود والبقاء والغنً بالنفس وحدها بالتضمن ، و وعلى ذات هللا وحدها بالتضمن وعلى صفة الحٌاة

 إالّ باجتماع صفات الذات.ألّن الحٌاة التاّمة ال تكون  ،التزاًما على جمٌع صفات الذات، ودل باللزوم والكمال

القٌوم مبالغة إلثبات كمال قٌامه سبحانه وتعالى على ون من اسماء هللا تعالى )اْلقٌَُّوُم(، وفٌه اثبات أ: القٌوم/ ٘

الوجه المطلق بنفسه وبخلقه، واسم القٌوم ٌدل على أنه سبحانه كامل فٌما ٌختاره لنفسه من الصفات التً تقوم 

 .وقدرته، وكذلك له الكمال فٌما ٌقٌم به خلقهبمشٌئته واختٌاره 

بداللة  معا القٌومٌةوعلى صفة  تعالى دل على ذات هللاتعالى  اسم من أسماء هللا صفة القٌومٌة، )القٌوم( / ٙ

على الوجود والبقاء  ودل ،وحدها بالتضمن القٌومٌة صفةذات هللا وحدها بالتضمن وعلى دل على ، والمطابقة

 .باللزوموالغنى بالنفس وسائر أنواع الكمال 

وإسم اْلقٌَُّوُم؛ تدخل فٌه جمٌع صفات األفعال؛ ألنه القٌوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جمٌع مخلوقاته، وقام 

على جمٌع صفات بجمٌع الموجودات، فؤوجدها وأبقاها، وأََمدََّها بجمٌع ما تحتاج إلٌه فً وجودها وبقائها، ودّل 

 .الفعل التزاًما، ألن القٌومٌّة المطلقة ال تكون إالّ باجتماع صفات الفعل

                                                           
مدارج السالكٌن بٌن منازل إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن/ العالمة دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة   ٖٕ

 -هـ  ٙٔٗٔبٌروت، الطبعة الثالثة،  –لبغدادي، الناشر دار الكتاب العربً هـ(، تحقٌق دمحم المعتصم باهلل ا0٘ٔ)المتوفى
 .ٙ٘/ٔ،م99ٙٔ



ٔٗ 
 

القٌوم(: )فإن صفة الحٌاة متضمنة لجمٌع صفات هو )الحً  ومن أهل العلم من ذهب الى أن االسم االعظم

متضمنة لجمٌع صفات األفعال، ولهذا كان اسم هللا األعظم الذي إذا دعً  الكمال، مستلزمة لها، وصفة القٌومٌة

ِ اْلقٌَُّوِم(. ًّ به أجاب، وإذا سئل به أعطى: هو اسم اْلَح
ٕٗ  . 

 

ذههه  )لَ  قوله تعالى:   نَْوم ( َولَ  ِسنَة   تَأْخه

( مالِسنَة والنَوْ عن نفسه ) نفىتعالى. فاهلل سبحانه وتعالى سبحانه وحقه  انتفاء السنة والنوم فًوفٌه اثبات / 0

ال ٌموت، وهو قٌوم قائم على كل شًء، وهذا وتعالى فاهلل حً سبحانه  حٌاته وقٌومٌته.و قدرته وقوته لكمال

ٌدل على القدرة التامة، وال تؤخذه سنة وال نوم )والسنة هً: أول النوم( وهذا ٌدل على كمال المعٌة والحضور 

 واإلحاطة.

بالنفً لٌس مقصوداً لذاته سبحانه وتعالى رة عند أهل السنة والجماعة وهً: أنَّ وصص الرب القاعدة المقرَّ و

  وإنما هو إلثبات كمال ضد ما نفى.

 

 اْْلَْرِض( فًِ َوَما السََماَواتِ  فًِ َما قوله تعالى: )لَهه  

، جمٌعا تحت قهره وسلطانه لجمٌع العوالم العلوٌة والسفلٌة ، وأنها عموم ملكه سبحانه وتعالىوفٌه اثبات / 2

تعالى، وتعنً ملكه لجمٌع األشٌاء، وتصرفه وتدبٌره فً ملكه بال مدافعة وال  سبحانه وفالُملك هو صفة ذاتٌة هلل

 .سبحانه وتعالى ممانعة، وقدرته على ذلك

ٌخرج شًء من هو الملك الحق للسماوات واألرض وما فٌهما وما بٌنهما، ألنه خالقهما فال سبحانه وتعالى هللا و

خلقه عن ملكه، وهذا ٌقتضً أنه سبحانه المدبر لهما المتصرص فٌهما كما ٌشاء بقدرة مطلقة ال مانع لما أعطى 

تعالى و سبحانه وال معطً لما منع وال ٌعجزه شًء فً السماوات وال فً األرض، وهذا الملك العظٌم هلل

 .ٌتصرص فٌه سبحانه بعلمه وحكمته ورحمته وعدله

 

 (ِعْندَهه  ٌَْشفَعه  الَِذي ذَا تعالى: )َمنْ قوله 

أال ٌتجاسر أحد أن  وتعالى سبحانه من عظمته وجالله وكبرٌائهو؛ سلطانه جل وعالملكه و كمالوفٌه اثبات / 9

 .، وهو أن الشفاعة كلها له، فال ٌشفع عنده أحد إال بإذنهعلى تمام ملكه ذلك دلو .ٌإذن لهٌشفع عنده حتى 

 

  )ِعْندَهه(: تعالى قوله

ظرص مكان، وهو سبحانه فً العلو، فال ٌشفع أحد عنده ولو كان مقرباً،  )ِعْندَهُ(و، إثبات العندٌةوفٌه / ٓٔ

كالمالئكة المقربٌن، إال بإذنه الكونً، واإلذن ال ٌكون إال بعد الرضا. وأفادت اآلٌة: أنه ٌشترط للشفاعة إذن هللا 

 .كلما كمل سلطان الملك، فإنه ال أحد ٌتكلم عنده ولو كان بخٌر إال بعد إذنهفٌها لكمال سلطانه جل وعال، فإنه 

 

 (إِل بِِإْذنِهِ )وقوله تعالى: 

 وإذن بمعنى اإلباحة واإلجازة.، إذن بمعنى المشٌئة والخلق اإلذن نوعان:ذن و)إلوفٌه اثبات ا/ ٔٔ

ٌَن ِبِه ) :فمن األول: قوله فً السحر/ ٔ أي بمشٌئته وقدره وإال فهو  (ِمْن أََحٍد إِال ِبإِْذِن اّللَِّ َوَما هُْم ِبَضاّرِ

من القتل والجراح ( ٙٙٔ/آل عمران()َوَما أََصابَكُْم ٌَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَانِ : )لم ٌبْح السحر، وكذا قوله

 والتمثٌل والهزمٌة فبإذن هللا، فهو خالق أفعال الكفار والمإمنٌن.

ًرا َونَِذًٌرا ۞: )والنوع الثانً: قوله / ٕ ِ بِإِْذنِهِ  ِإنَّا أَْرَسْلنَاَك َشاِهدًا َوُمبَّشِ  (َودَاِعًٌا ِإلَى اّللَّ

 (٘/الحشر()ى أُُصوِلَها فَبِإِْذِن اّللَِّ َما قََطْعتُْم ِمْن ِلٌنٍَة أَْو تََرْكتُُموَها قَائَِمةً َعلَ )، وقوله: (ٙٗو٘ٗ/األحزاب)

                                                           
هـ(، 0٘ٔزاد المعاد فً هدي خٌر العباد/ العالمة دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة )المتوفى  ٕٗ

 .20ٔ/ٗم 99ٗٔهـ /٘ٔٗٔالطبعة السابعة والعشرون،  مكتبة المنار اإلسالمٌة، الكوٌت، -الناشر مإسسة الرسالة، بٌروت 



ٔ٘ 
 

َمْن ذَا )مع كونه بمشٌئته وقضائه، فقوله: فإن هذا ٌتضمن إباحته لذلك وإجازته ورفع الحرج عن فاعله 

 ٕ٘.(هو هذا اإلذن الكائن بقدره وشرعه، ولم ٌرد بمجرد المشٌئة والقدر (ِإال بِإِْذِنهِ  الَِّذي ٌَْشفَُع ِعْندَهُ 

 

ٌِْدٌِهْم َوَما خَ )قوله تعالى:  ٌَْن أَ  (ْلفَههمْ ٌَْعلَمه َما بَ

ال ٌحٌطون بشًء نهم وأما الخلق فإ، وأنه ال ٌخفى علٌه شًء من األمورسعة علمه وإحاطته،  وفٌه اثبات/ ٕٔ

 .: من علم أسمائه وصفاته إال بما شاء هللا سبحانه أن ٌعلمهم إٌاه، وقٌل: ٌعنً من معلومهمن علمه قٌل

ٌِْدٌِهمْ ): تعالى قولهو .وتعالى ال ٌنسى ما مضىأنه سبحانه  (: أيَوَما َخْلفَُهمْ ): تعالى قولهو ٌَْن أَ وال   (: أيَما بَ

 ،الوحدانٌة تقتضً الكمالف ،بالتعلٌم دون ما سواهسبحانه وتعالى ٌقتضً اختصاصه  كما .ٌجهل ما ٌستقبل

 متعلق بمشٌئته سبحانه. له سبحانه وتعالى ٕٙ والتعلٌم وصص فعل والشركة تقتضً النقص.

 وفٌه اثبات وصص فعله تعالى )التعلٌم(.، (ٌَْعلَمُ ) قوله:/ ٖٔ

ٌدل على  (ٌعلم)و ،فً زمن ماض (تعلٌمال)ٌدل على  (علم) فلفعل ٌدل على شٌئٌن الحدث والزمان إن اقلت: 

هو الحدث وهو أحد مدلولً  :تعلٌموال ،فً االستقبال (تعلٌمال)ٌدل على  (علم)و ،فً الحال أو االستقبال (تعلٌمال)

 ؛ وٌطلق على هذا المصدر )وصص الفعل(.وهو المصدر ؛الفعل

، و)علم( متعلق بالمشٌئة )العلٌم( اسمه سبحانه، و)العلم( صفة ذات هلل تعالى، و)التعلٌم( وصص فعله سبحانه ف

 0ٕفعله سبحانه وتعالى متعلق بالمشٌئة والزمان والمكان.

 

ء   ٌهِحٌطهونَ  )َولَ  قوله تعالى: ًْ   ِعْلِمِه( ِمنْ  بَِش

 .هللا، لعجز الخلق عن اإلحاطة به كمال عظمة وفٌه اثبات/ ٗٔ

 

 هلل تعالى. (العلم)اثبات صفة فٌه  ِعْلِمِه()وقوله: / ٘ٔ

 مراتب العلم اإللهً واألدلة علٌه:

ٌْراً أَلْسَمعَُهْم َولَْو أَْسَمعَُهْم لَتََولَّْوا َوهُ )قال تعالى:  ُ ِفٌِهْم َخ  ،(ُٖٕمْعِرُضوَن()ألنفال/ْم َولَْو َعِلَم اّللَّ

ِ الَِّذي لَهُ َما ِفً السََّماَواِت َوَما ِفً اأْلَْرِض َولَهُ اْلَحْمدُ ِفً اآْلِخَرِة َوهَُو اْلَحِكٌُم : )وقال سبحانه اْلَحْمدُ ّلِلَّ

ِحٌُم َماِء َوَما ٌَْعُرُج ِفٌهَ اْلَخِبٌُر۞ ٌَْعلَُم َما ٌَِلُج ِفً اأْلَْرِض َوَما ٌَْخُرُج ِمْنَها َوَما ٌَْنِزُل ِمَن السَّ  ا َوهَُو الرَّ

 ، (ٕؤاْلغَفُوُر()سبؤ/

ًَّ ِإنََّها إِْن تَُك ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْردٍَل فَتَكُْن فًِ َصْخَرةٍ أَْو ِفً السََّماوَ  اِت أَْو وقال سبحانه وتعالى: ) ٌَا بُنَ

َ لَطِ  ُ إِنَّ اّللَّ  (.ٌٙٔص  َخبٌِر  ()لقمان/ِفً اأْلَْرِض ٌَؤِْت ِبَها اّللَّ

ُ سُْبَحانَهُ َوتَعَالَى ٌَْعلَُم َما َكاَن َوَما ٌَكُوُن ، َوَما لَْم ٌَ قال ابن كثٌر فً التفسٌر ٌَْص : ) َواّللَّ كُْن لَْو َكاَن َك

ِة السُّنَِّة َواْلَجَماَعِة(. ٌَكُونُ  ٌِْه ِعْندَ أَِئمَّ ، َوَهذَا ُمْجَمع  َعلَ
ٕ2 

                                                           
، اعتنى به عبد اإلله بن ه(90ٖٔالدر النضٌد على أبواب التوحٌد/ العالمة الشٌخ سلٌمان بن عبد الرحمن الحمدان )توفً  ٕ٘

 .http://www.islamspirit.comعثمان الشاٌع، أدخله للشاملة موقع روح اإلسالم، 
 على الرابط:وانظر غٌر مؤمور: سبٌل الرشاد فً توحٌد الربوبٌة واالٌمان بالقضاء والقدر/اكرم غانم اسماعٌل تكاي، 

/open.php?cat=10&book=8292#.Ue4dT9JM9vkhttp://www.almeshkat.net/books 
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=1&book=11671 

، تتعلَّق بمشٌئته وقُدرته؛ الكتاب والسنةفعلٌة(: كل صفة كمال قاِئمة بذات هللا تعالى ثابت ة فً الصفة الصفة الفعل )قلت:  ٕٙ
 واالستواء والخلق؛ وهذه ٌقال لها قدٌمة النوع حادثة اآلحاد )أو متجددة اآلحاد(.كاإلحٌاء والتقدٌر والتعلٌم واإلعزاز والمجًء 

 وضابطها: هً التً تنفك عن الذات؛ أو التً تتعلق بالمشٌئة والقدرة.
 : الجواب المفٌد لمن سال عن مصطلحات التوحٌد/ اكرم غانم اسماعٌل تكاي، على الرابط:مؤمورانظر غٌر  0ٕ

http://www.alukah.net/sharia/0/77745/ 
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=10&book=8763#.VFsrxskx7q0 

هـ( ، تحقٌق سامً 00ٗتفسٌر القرآن العظٌم / أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر القرشً البصري ثم الدمشقً )المتوفى:  2ٕ

 . ٖٕٙ/  ٙ.  م 999ٔ -هـ ٕٓٗٔبن دمحم سالمة ، الناشر دار طٌبة للنشر والتوزٌع ، الطبعة الثانٌة 

http://www.islamspirit.com/
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=10&book=8292#.Ue4dT9JM9vk
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=10&book=8292#.Ue4dT9JM9vk
http://www.alukah.net/sharia/0/77745/


ٔٙ 
 

( أَيْ : )ِإنَّ ذَلِ وقال : )َوقَْولُهُ  ِ ٌَِسٌر  : أَنَّ ِعْلَمهُ تَعَالَى اأْلَْشٌَاَء قَْبَل َكْوِنَها َوِكتَابَتَهُ لََها ِطْبَق َما َك َعلَى اّللَّ

ِ ، َعزَّ َوَجلَّ ؛ أِلَنَّهُ ٌَْعلَُم َما َكاَن َوَما ٌَكُوُن َوَما لَْم  َكاَن كٌص كان  ٌَكُْن لَوْ ٌُوَجدُ فًِ ِحٌنَِها َسْهل  َعلَى اّللَّ

 9ٕ( ٌكون.

 وقال ابن القٌم الجوزٌة فً نونٌته :

 وهو العلٌم أحاط علما بالذي             فً الكون من سر ومن إعالن

 وبكل شًء علمه سبحانه                    فهو المحٌط ولٌس ذا نسٌان

 وكذاك ٌعلم ما ٌكون غدا وما              قد كان والموجود فً ذا اآلن

 كذاك أمر لم ٌكن لو كان                           كٌص ٌكون ذا إمكانو

: أنه سبحانه وتعالى ٌعلم األمور الماضٌة التً وقعت ، واألمور المستقبلٌة التً لم تقع بعد ، وٌعلم أي

 ، فاهلل عزب وعواقب األمور، وهذا من كمال علمه بالغٌلن تقع لو فرض أنها تقع كٌص تقع األمور التً

، وٌعلم ما لم ٌكن لو كان -كالقٌامة والحساب  -لم ما ٌكون ، وٌع-كآدم واألنبٌاء  -ٌعلم ما كان  وجل

جزئٌة ، وهذه ال-حال إٌمانه ، وماذا سٌكون مآله كما ٌعلم لو أن فرعون آمن ؛ كٌص كان  -كٌص ٌكون 

: فهو من هذا الباب قال تعالىلوال ، وكل ما جاء فً القرءان بلفظ  لو أو ٌدخل فٌها مالٌٌن التفاصٌل

( ، وقال 2ٕوَن()االنعام/)بَْل بَدَا لَُهْم َما َكانُوا ٌُْخفُوَن ِمْن قَْبُل َولَْو ُردُّوا لَعَادُوا ِلَما نُُهوا َعْنهُ َوِإنَُّهْم لََكاِذبُ 

ةً َواِحدَةً لََجعَْلنَا ِلَمْن ٌَْكفُرُ سبحانه ٍة َوَمعَاِرَج  : )َولَْواَل أَْن ٌَكُوَن النَّاُس أُمَّ ْحَمِن ِلبٌُُوِتِهْم سُقُفًا ِمْن ِفضَّ بِالرَّ

ٌَْها ٌَْظهَ  ٌْئًا ( ، وقال سبحانهُٖٖروَن()الزخرص/َعلَ ٌِْهْم َش : )َولَْواَل أَْن ثَبَّتْنَاَك لَقَْد ِكْدَت تَْرَكُن ِإلَ

ا : )لَْو َكاَن ِفٌِهَما آِلَهة  ِإالَّ ( ، وقال سبحانه0ٌٗاًل()االسراء/قَلِ  ِ َرّبِ اْلعَْرِش َعمَّ ُ لَفََسدَتَا فَسُْبَحاَن اّللَّ اّللَّ

ًٌْرا أَلَْسَمعَُهْم َولَْو أَْسَمعَُهْم لَتََولَّْوا َوهُْم ( ، وقال سبحانهٕٕوَن()االنبٌاءٌَِصفُ  ُ فٌِِهْم َخ : )َولَْو َعِلَم اّللَّ

  ٖٓ(.ُٖٕمْعِرُضوَن()االنفال/

: )هللا أعلم بما كانوا  عن أوالد المشركٌن ، فقالسُئل النبً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: وعن ابن عباس رضً هللا عنهما قال

وعن أبً هرٌرة رضً  : )ما منكم من نفس إال وقد عُلم منزلها من الجنة والنار(.، وقال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٖٔعاملٌن(

من مولود إال ٌولد على الفطرة فؤبواه ٌهودانه أو ٌنصرانه ، : )ما  قال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللاهللا عنه قال

: ٌا رسول هللا قال ٕٖكما تنتجون البهٌمة هل تجدون فٌها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها( 

 ٖٗ ٖٖأفرأٌت من ٌموت وهو صغٌر ؟ قال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: )هللا أعلم بما كانوا عاملٌن( 

ء  ِفً ): لى بكل شًء، شامل للغٌوب كلها، قال تعالىحاطة علمه سبحانه وتعافإ ًْ ٌِْه َش ِإنَّ هللا الَ ٌَْخفََى َعلَ

فقد أحاط علمه سبحانه، بجمٌع األزمان الحاضرة، والماضٌة، ، (٘)آل عمران/(األَْرِض َوالَ ِفً السََّماءِ 

، وأن وقوع الشًء وفق به سبحانهَوتَعَالَى قد كتب ذلك كله وقدره، وهو علٌم وأنه سُْبَحانَهُ  ،والمستقبلة

ما قضاه وقدره ال ٌزٌد هللا سُْبَحانَهُ َوتَعَالَى علماً بالشًء ، فإنه ٌعلمه َعلَى صفته التً سٌكون علٌها قبل 

صم القدرٌة بقوله: حجوهم ولذلك قال اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى وهو ٌوصً من ٌخا أن ٌكون.

                                                           
 .ٕٙ/  2نفس المصدر السابق ،   9ٕ
: مجموعة الرسائل والمسائل / شٌخ االسالم تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة الحرانً انظر غٌر مؤمور  ٖٓ
 .0/ٗهـ( ، علق علٌه السٌد دمحم رشٌد رضا ، الناشر لجنة التراث العربً ، 0ٕ2لمتوفى : )ا
، وهو عند االمام مسلم فً الصحٌح من 2ٖٗٔورواه عن ابً هرٌرة/ 2ٖٖٔمتفق علٌه ، رواه االمام البخاري فً صحٌحه/ ٖٔ

 (.9ٕ٘ٙ-ٕٙ)-2٘ٙٙباب أوالد المشركٌن /  -ٓٔ رواٌة ابً هرٌرة /
)ما من مولود إال ٌولد على الفطرة فؤبواه ٌهودانه أو ٌنصرانه  – 22ٖٔ - 02ٗ٘ قلت : قال الشٌخ االلبانً فً صحٌح الجامع/ ٕٖ

، رواه الشٌخان وابو داود عن أبً هرٌرة. هل تحسون فٌها من جدعاء(. )صحٌح(أو ٌمجسانه كما تنتج البهٌمة بهٌمة جمعاء 
 .ٕٕٓٔ، وارواء الغلٌل/2ٖٓٔ/ وانظر للشٌخ االلبانً مختصر مسلم

: )كل مولود ٌولد على الفطرة فؤبواه ٌهودانه سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالعن أبً هرٌرة أن رقلت ورواه ابن حبان فً صحٌحه :  ٖٖ
: )هللا ال أفرأٌت من ٌموت وهو صغٌر؟ قوٌنصرانه كما تناتج اإلبل من بهٌمة جمعاء هل تحس من جدعاء؟ ( قالوا: ٌا رسول هللا

 .ٖٖٔأعلم بما كانوا عاملٌن(. وصححه الشٌخ االلبانً فً التعلٌقات الحسان/
بن علً الحكمً )المتوفى  معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول / الشٌخ حافظ بن أحمدانظر غٌر مؤمور :  ٖٗ

 .9ٕٗ –9ٕٓ/ٖ، م99ٓٔ -هـ ٓٔٗٔ، لطبعة األولىالدمام، ا –هـ(، تحقٌق  عمر بن محمود أبو عمر، الناشر دار ابن القٌم00ٖٔ
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، وإن نفوا العلم عز وجل علم باألشٌاء قبل وقوعها؟ فإن أقروا خصموا : هل هللابالعلم؛ أي: اسؤلوهم

 كفروا. 

 

 َشاَء( بَِما )إِلَ  قوله تعالى:

 .هلل سبحانه وتعالى )االرادة الكونٌة( المشٌئة وفٌه اثبات/ ٙٔ

بمشٌئة هللا وقدرته إن شاء فعلها وإن  صفة فعلٌة ثابتة بالكتاب والسنة. والصفات الفعلٌة هً المتعلقَة واالرادة:

ْساَلِم َوَمْن ٌُِرْد أَْن ٌُِضلَّهُ ٌَْجعَْل َصْدَرهُ َضٌِّقًا )شاء لم ٌفعلها. قال تعالى:  ُ أَْن ٌَهِدٌَهُ ٌَْشَرْح َصْدَرهُ ِلْْلِ فََمْن ٌُِرِد اّللَّ

عَّدُ ِفً السََّماءِ   (.ٕ٘ٔ/[ )األنعامٕ٘ٔاألنعام: ()َحَرًجا َكؤَنََّما ٌَصَّ

 اإلرادة نوعان:و

 )المشٌئة(إرادة كونٌة قدرٌة / ٔ

 )المحبة والرضى(إرادة شرعٌة طلبٌة / ٕ

فاإلرادة الكونٌة القدرٌة هً التً تتعلق بكن فٌكون، فاهلل عز وجل خلق الخلق منهم كافر ومنهم ) 

فٌها أحد من خلق هللا مإمن، وهذه إرادة هلل عز وجل الكونٌة القدرٌة، وهذه اإلرادة ٌستحٌل أن ٌخالص 

 عز وجل.

النوع الثانً من اإلرادات التً هً الطلب، أي: أن هللا عز وجل ٌطلب من عباده فٌرٌد هللا عز وجل 

 من عباده أن ٌعبدوه، ومع ذلك جعل لهم إرادة وجعل لهم اختٌاراً وكسباً.

ة الشرعٌة ٌجعل للعبد اختٌاراً فٌها ، لكن اإلراد إذاً: هنا اإلرادة الكونٌة القدرٌة لٌس للعبد اختٌار فٌها

ٌفعل أو ال ٌفعل فٌستشعر العبد أنه مرٌد وأنه مختار، وأنه قادر على الفعل وعلى الترك، وهنا محل 

، وٌوم القٌامة حٌن ٌسؤله: لم فعلت كذا؟ لن ٌقول: ٌا رب أنت كتبت علً هذا، ولكن العبد ٌوم  التكلٌص

ٌْنَا ِشْقَوتُنَا َوكُنَّا قَْوًما َضالٌِّنَ َغلَ )القٌامة ٌسؤل عن فعله، فٌقول:  ، ٌقول العلماء: (ٙٓٔ/المإمنون)(بَْت َعلَ

اإلرادة الكونٌة القدرٌة تجتمع فً المإمنٌن والكافرٌن، من إرادة خلق، وإرادة رزق، وإرادة نفع، 

بنً على ما ، أما اإلرادة الشرعٌة هً التً تن وإرادة ضر، وإرادة أن ٌكون هذا فً كذا وهذا فً كذا

ٌحبه هللا سبحانه وتعالى وٌكون فً أوامره الشرعٌة التكلٌفٌة، افعل أو ال تفعل وفً اإلرادة الكونٌة 

القدرٌة فإن العبد ال ٌقدر أن ٌهرب منها أبداً، وال ٌعجز هللا عز وجل، واإلرادة الشرعٌة جعل هللا للعبد 

ة، إذاً العبد مكلص وإن كان )وما تشاءون إال أن االختٌار فٌها وٌحاسبه على مقتضى اختٌاره ٌوم القٌام

، والعبد حٌن ٌفعل الفعل ٌستشعر فً نفسه أنه مرٌد، وأنه مكتسب لهذا الشًء، (ٖٓ)االنسان/ٌشاء هللا(

وٌستشعر أنه لٌس هناك أحد ٌجبره، صحٌح أننا لن نخرج عن مشٌئة هللا وقضائه وقدره، لكن هذا مع 

إلرادة، أنا أرٌد أن أفعل أن أتصدق، واإلنسان النائم ٌسمع األذان وٌقول: ذلك نستشعر فً أنفسنا كمال ا

أصلً أو ال أصلً؟ اختٌاره فهو مرٌد لذلك ولم ٌخرج عن علم هللا سبحانه وعن قضائه وقدره، ولكن 

 ٖ٘.( هللا عز وجل ٌعطٌه فً نفسه ما ٌشعره باالختٌار، وفً ذلك ٌحاسبه هللا سبحانه وتعالى

ما شاء هللا كان وما لم ٌشؤ لم ٌكن، وما ، ف وخلقه تعالى متعلقة بربوبٌة هللا ()المشٌئة الكونٌةاإلرادة و)

وما لم  فٌلزم وجوده. -وهو مقدور علٌه  -شاءهُ سبحانه فهو قادر علٌه، فإذا شاء شٌئاً حصل مراداً له 

 .التام لوجوده فال ٌجوز وجودهلم ٌحصل المقتضى  -وإن كان قادراً علٌه  -ٌشؤ لم ٌكن، فإنه لم ٌرده 

َما ٌُِرٌدُ )وٌستدل أهل السنة على هذا بقوله سبحانه وتعالى:   (ذُو اْلعَْرِش اْلَمِجٌدُ ۞ فَعَّال  لِّ

ٖٙ.((ٙٔو٘ٔ/البروج)
 

 

                                                           
، قام بتفرٌغها موقع الشبكة  ٔرقم الدرس  –فتح المجٌد شرح كتاب التوحٌد / الشٌخ الطبٌب أحمد حطٌبة ، دروس صوتٌة  ٖ٘

 http://www.islamweb.net  اإلسالمٌة
الناشر دار ابن  -هللا بن صالح بن عبد العزٌز الغصن عرض ونقد / الدكتور عبد  -دعاوى المناوئٌن لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة  ٖٙ

 . ٖٕٔ – ٖٕٓهـ . ص  ٕٗٗٔالجوزي للنشر والتوزٌع، المملكة العربٌة السعودٌة ، الطبعة األولى، 
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 وسئل شٌخ االسالم ابن تٌمٌة رحمه هللا :

والكتاب والحكم والقضاء والتحرٌم وغٌر ذلك ؛ مما هو دٌنً موافق لمحبة هللا  اإلرادة واإلذن)عن تفصٌل 

 .ورضاه وأمره الشرعً ؛ وما هو كونً موافق لمشٌئته الكونٌة

والكتاب والحكم والقضاء والتحرٌم وغٌرها كاألمر  اإلرادة واإلذنفؤجاب: الحمد هلل، هذه األمور المذكورة وهً 

 كتاب هللا إلى نوعٌن :  والبعث واإلرسال ٌنقسم فً

أحدهما : ما ٌتعلق باألمور الدٌنٌة التً ٌحبها هللا تعالى وٌرضاها وٌثٌب أصحابها وٌدخلهم الجنة وٌنصرهم فً 

 الحٌاة الدنٌا وفً اآلخرة ، وٌنصر بها العباد من أولٌائه المتقٌن وحزبه المفلحٌن وعباده الصالحٌن. 

ٌة التً قدرها هللا وقضاها مما ٌشترك فٌها المإمن والكافر، والبر والفاجر، والثانً : ما ٌتعلق بالحوادث الكون

وأهل الجنة وأهل النار، وأولٌاء هللا وأعداإه، وأهل طاعته الذٌن ٌحبهم وٌحبونه وٌصلً علٌهم هو ومالئكته، 

 وأهل معصٌته الذٌن ٌبغضهم وٌمقتهم وٌلعنهم هللا وٌلعنهم الالعنون.

ا الوجه شهد الحقٌقة الكونٌة الوجودٌة فرأى األشٌاء كلها مخلوقة هلل مدبرة بمشٌئته فمن نظر إلٌها من هذ

مقهورة بحكمته فما شاء هللا كان وإن لم ٌشؤ الناس، وما لم ٌشؤ لم ٌكن وإن شاء الناس، ال معقب لحكمه وال راد 

ب له مدبر مقهور ال ٌملك ألمره ورأى أنه سبحانه رب كل شًء وملٌكه له الخلق واألمر: وكل ما سواه مربو

لنفسه ضرا وال نفعا وال موتا وال حٌاة وال نشورا، بل هو عبد فقٌر إلى هللا تعالى من جمٌع الجهات، وهللا غنً 

 0ٖعنه كما أنه الغنً عن جمٌع المخلوقات(.

 

  َواْْلَْرَض( الَسَماَواتِ  كهْرِسٌ هه  )َوِسعَ  قوله تعالى:

  .وهو من مخلوقات هللا تعالى إثبات الكرسًوفٌه / 0ٔ

  إثبات العظمة والقوة والقدرة، ألن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق.فٌه و

 كما جاء فً الخبر: فً العرش كحلقة ملقاة فً فالة  الكرسً، والكرسً غٌر العرشو

فقلت: ٌا رسول هللا  وحده فجلست إلٌه،) دخلت المسجد الحرام فرأٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن أبً ذر الغفاري قال:

 أٌما آٌة نزلت علٌك أفضل؟ 

الكرسً  قال: آٌة الكرسً: ) ما السموات السبع فً الكرسً إال كحلقة ملقاة بؤرض فالة وفضل العرش على

 2ٖ.(كفضل تلك الفالة على تلك الحلقة 

ثابت بالكتاب والسنة وإجماع  (الكرسً)موجود بالكتاب والسنة وإجماع سلص األمة وأئمتها وكذلك  (العرش)و

علمه. وهو قول ضعٌص؛ فإن علم هللا وسع كل شًء كما  (كرسٌه) جمهور السلص. وقد نقل عن بعضهم: أن

ءٍ  كُلَّ  َوِسْعتَ  )َربَّنَا :قال ًْ . وهللا ٌعلم نفسه وٌعلم ما كان وما لم ٌكن فلو قٌل وسع (0غافر/)َوِعْلًما( َرْحَمةً  َش

ال ٌثقله  :أي (وال ٌئوده حفظهما)واألرض لم ٌكن هذا المعنى مناسبا؛ ال سٌما وقد قال تعالى: علمه السموات 

                                                           
 هـ( ، تحقٌق عبد الرحمن بن دمحم0ٕ2مجموع الفتاوى / تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة الحرانً )المتوفى:  0ٖ

، م99٘ٔهـ/ٙٔٗٔالعربٌة السعودٌة، بن قاسم ، الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحص الشرٌص، المدٌنة النبوٌة، المملكة
2/٘2-٘9. 
 وجملة القول: أن الحدٌث بهذه الطرق صحٌح وخٌرها الطرٌق األخٌر وهللا أعلم.: 9ٓٔقال الشٌخ األلبانً فً الصحٌحة/ 2ٖ

والحدٌث خرج مخرج التفسٌر لقوله تعالى: )وسع كرسٌه السماوات واألرض( وهو صرٌح فً كون الكرسً أعظم المخلوقات 
بعد العرش، وأنه جرم قائم بنفسه ولٌس شٌئا معنوٌا. ففٌه رد على من ٌتؤوله بمعنى الملك وسعة السلطان، كما جاء فً بعض 

فال ٌصح إسناده إلٌه ألنه من رواٌة جعفر بن أبً المغٌرة عن سعٌد بن جبٌر عنه.  التفاسٌر. وما روي عن ابن عباس أنه العلم،
 رواه ابن جرٌر. قال ابن منده: ابن أبً المغٌرة لٌس بالقوي فً ابن جبٌر.

واعلم أنه ال ٌصح فً صفة الكرسً غٌر هذا الحدٌث، كما فً بعض الرواٌات أنه موضع القدمٌن. وأن له أطٌطا كؤطٌط الرحل 
لجدٌد، وأنه ٌحمله أربعة أمالك، لكل ملك أربعة وجوه، وأقدامهم فً الصخرة التً تحت األرض السابعة ... إلخ فهذا كله ال ا

ما دل علٌه القرآن مما )فٌما علقناه على كتاب ٌصح مرفوعا عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص وبعضه أشد ضعفا من بعض، وقد خرجت بعضها 
 ملحقا بآخره طبع المكتب اإلسالمً. (قوٌمة البرهانالهٌئة الجدٌدة الٌعضد 
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أكثر  (العرش)واآلثار المؤثورة تقتضً ذلك؛ لكن اآلٌات واألحادٌث فً ،وهذا ٌناسب القدرة ال العلم ،وال ٌكرثه

 9ٖمن ذلك؛ صرٌحة متواترة.

 

هودههه  )َولَ  قوله تعالى:  ِحْفظهههَما( ٌَئ

 .كمال علمه ورحمته وحفظه وفٌه اثبات/ 2ٔ 

وٌنبغً أن ٌُعلم أن النفً لٌس فٌه مدح وال كمال، إال إذا تضمن إثباتًا، وإال فمجرد النفً لٌس فٌه مدح وال )

كمال، ألن النفً المحض عدم محض، والعدم المحض لٌس بشًء، وما لٌس بشًء هو كما قٌل لٌس بشًء، 

ٌوصص به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع ال  ٌكون مدًحا أو كماال. وألن النفً المحضفضالً عن أن 

 ٓٗ.(ٌوصص بمدح وال كمال

أي ال ٌكرثه وال ٌثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها. بخالص المخلوق القادر  (َوالَ ٌَئُودُهُ ِحْفظُُهَما)قوله: )

وهذا النفً تضمن ) ٔٗ(.شقة، فإن هذا نقص فً قدرته، وعٌب فً قوتهإذا كان ٌقدر على الشًء بنوع كلفة وم

 ٕٗ.(كمال قدرته فإنه مع حفظه للسموات واألرض ال ٌثقل ذلك علٌه كما ٌثقل على من فً قوته ضعص

 

ً   )َوههوَ  قوله تعالى:  (اْلعَِظٌمه  اْلعَِل

 .من اسماء هللا تعالى )العلً(اثبات أن وفٌه / 9ٔ

العلو المطلق بكل اعتبار، فله العلو المطلق من جمٌع الوجوه:  ؛فإن من لوازم اسم العلًالقٌم: )قال العالمة ابن 

 ٖٗ(.علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات، فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه العلً

الموصوص  والعلً هو العالً بذاته فوق كل شًء، العالً بصفاته كماال فال ٌلحقه عٌب وال نقص.والعلً: 

فهو سبحانه وتعالى مستو على  )علو الذات والفوقٌة، وعلو القدر، وعلو القهر(بالعلو المطلق فوق كل شًء

عرشه، بائن من خلقه، ٌعلم أعمالهم، وٌسمع أقوالهم، وٌرى أفعالهم، وٌدبر أمورهم، وال تخفى علٌه منهم 

 خافٌة.

علو ) صفة العلو وعلى تعالى دل على ذات هللاتعالى  هللااسم من أسماء ( العلًلصفة العلو، ) اثبات وفٌه /ٕٓ

 ، ودل وحدها بالتضمن العلو بداللة المطابقة، وعلى ذات هللا وحدها بالتضمن ، وعلى صفة( معا الذات والفوقٌة

، لقوةوالعزة، وا ،والعظمة، والهٌمنة، والصمدٌة، والكبرٌاء، واألحدٌة، والسٌادة ،والقٌومٌة، والملك ،على الحٌاة

 الكمال باللزوم.الجالل ووالقدرة، وغٌر ذلك من أوصاص 

 مطلق ومقٌد:العلو و

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

/ العلو المطلق : فهو علو الذات ، وعلو الشؤن ، وعلو القهر ، فإن هللا جل وعال له صفة ذات وهً ٕ

و شؤن أي: علو عظمة وبهاء وكمال وقوة وقدرة وعزة، وعلو قهر أي: العلو، فاهلل جل وعال علوه عل

هو القاهر فوق عباده، كل الخلق مقهورون ومربوبون هلل جل فً عاله، كما قال هللا تعالى: )ِإْن كُلُّ َمْن 
                                                           

هـ(، تحقٌق عبد 0ٕ2مجموع الفتاوى/ شٌخ االسالم تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة الحرانً )المتوفى 9ٖ
العربٌة السعودٌة، عام النشر الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحص الشرٌص، المدٌنة النبوٌة، المملكة ، الرحمن بن دمحم بن قاسم

 .2ٗ٘/ٙ، م99٘ٔهـ/ٙٔٗٔ
التدمرٌة تحقٌق اإلثبات لألسماء والصفات وحقٌقة الجمع بٌن القدر والشرع/ شٌخ االسالم تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد  ٓٗ

هـ(، تحقٌق د. دمحم بن 0ٕ2المتوفىالحلٌم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبً القاسم بن دمحم ابن تٌمٌة الحرانً الحنبلً الدمشقً )
 .2٘، ص مٕٓٓٓهـ / ٕٔٗٔعودة السعوي، الناشر مكتبة العبٌكان، الرٌاض، الطبعة السادسة، 

 .2٘المصدر السابق ص ٔٗ
هـ(، تحقٌق عبد 0ٕ2مجموع الفتاوى/ شٌخ االسالم تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة الحرانً )المتوفى ٕٗ

دمحم بن قاسم، الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحص الشرٌص، المدٌنة النبوٌة، المملكة العربٌة السعودٌة، عام النشر  الرحمن بن
 .ٓٔٔ/0ٔ، م99٘ٔهـ/ٙٔٗٔ

مدارج السالكٌن بٌن منازل إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن/ العالمة دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة  ٖٗ
 -هـ  ٙٔٗٔبٌروت، الطبعة الثالثة،  –هـ(، تحقٌق دمحم المعتصم باهلل البغدادي، الناشر دار الكتاب العربً 0٘ٔفى)المتو
 .٘٘/ٔ،م99ٙٔ



ٕٓ 
 

ْحَمِن َعْبدًا ۞ لَقَدْ أَْحَصاهُْم َوَعدَّهُْم عَ  (، فهذا 9ٗ – 9ٖدًّا()مرٌم/ِفً السََّمَواِت َواألَْرِض ِإالَّ آتًِ الرَّ

خضوع فً النهاٌة ، وأٌضاً خضوع الربوبٌة فً كل العباد، وكذلك كل العباد ال ٌستطٌعون رد قضاء 

، نفذ أمره جل فً عاله، وهذا من رهللا وقدره جل فً عاله، فإنه لو أمرض الكافر، أو أراد موت الكاف

 باب علو القهر على عباده جل فً عاله.

 ٗٗجل فً عاله له علو الذات ، وعلو الشؤن ، وعلو القهر.إذاً : هللا 

، و)األعلى( دل على علو الشؤن، و)المتعال( دل على علو والفوقٌة اسم هللا تعالى )العلً( دل على علو الذاتو

 القهر.

االستواء، فكل استواء علو ولٌس كل علو  وصص أعم من العلوصفة و هلل تعالى، وصص فعلف أما االستواء

 استواء.

 منه، أعظم شًء ال الذي بالعظمة، الموصوص معناه والعظٌم ،(العظٌم) تعالى هللا اسماء مناثبات أن  وفٌه/ ٕٔ

الجامع لجمٌع والعظٌم:  .وأصفٌائه ومالئكته أنبٌائه قلوب فً الكامل التعظٌم سبحانه وله أكبر، وال أجل، وال

ُمه األرواح، و العظمةصفات  العظٌم الذي كل شًء والجالل والكبرٌاء والمجد والبََهاِء، الذي تحبُّه القلوب وتعّظِ

 أمام عظمته صغٌر حقٌر.

صفة العظمة، )العظٌم( اسم من أسماء هللا تعالى دل على ذات هللا تعالى وعلى صفة العظمة ل اثبات وفٌه /ٕٕ

معا بداللة المطابقة، وعلى ذات هللا وحدها بالتضمن، وعلى صفة العظمة وحدها بالتضمن، ودل على الحٌاة، 

سمع، والبصر، والعلم، والحكمة، والقٌومٌة، والسٌادة، والصمدٌة، والعزة، واألحدٌة، وانتفاء الشبٌه والمثٌل، وال

 والمشٌئة، والقدرة، وغٌر ذلك من صفات الجالل والكمال والعظمة باللزوم.

)العلً( بما ٌتضمنه من صفة العلو فً الذات، واألسماء، والصفات، واألفعال، األمر الذي  هللا تعالى ن اسمإ

)العظٌم( بما ٌتضمنه من صفة العظمة فً  لىه تعاٌدل على انفراده سبحانه بالكمال المطلق، وقد اقترن باسم

 .بالقدرة المطلقة ال، األمر الذي ٌدل عل انفراده سبحانهواألسماء، والصفات، واألفع ،الذات

 

 

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

 وصحبه وإخوانه أجمعٌن.

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

 

 

 

 وكتب ذلكم

 أكرم غانم إسماعٌل تكاي

 الموصل / العراق

 ه ٖٙٗٔالعاشر من ربٌع االول / 

agtd61@yahoo.com 

agtd1961@gmail.com 
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