
  



 
 

 

 

   آية الكرسيمعاني      املهمات من 



 
 

 

 



 
 

 
 ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ،احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره

وأشهد أن ال إهل إال اهلل وحده  ،اا مرشد  ومن يضلل فلن جتد له ولي   ،من هيده اهلل فهو املهتدي

 ا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسليام  وأشهد أن حممد   ،ال رشيك له ريب

 ا كثي  

 .{آل عمران} ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .{النساء} ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .{األحزاب} ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 :أما بعد

وطاعته فهي خي الزاد وخي اللباس وأعظم  فأويص نفيس وإياكم بتقوى اهلل  

 ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :قال اهلل  ،وصية

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ :وقال اهلل  ،{131:النساء}

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :وقال اهلل  ،{األعراف} ﴾ڈ

 .{البقرة} ﴾ڄ



 
 

ه لربه فقال وكرامة اإلنسان بقدر تق وجعل اهلل   ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ :▐ا

عند  ،◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب كام يف حديث  ☺وُسئل النبي  ،{احلجرات} ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

  َرُسوَل  َيا ِقيَل  :الشيخني
ِ
 ،َنْسَأُلَك  َهَذا َعنْ  َلْيَس  :َفَقاُلوا  «َأتَْقاُهمْ » :َقاَل  ؟النَاسِ  َأْكَرمُ  َمنْ  :اّلَل

  َنبِي   َفيُوُسُف » :َقاَل 
ِ
  َنبِي   اْبنُ  ،اّلَل

ِ
  َنبِي   اْبنِ  ،اّلَل

ِ
  َخلِيلِ  اْبنِ  ،اّلَل

ِ
 ،َنْسَأُلَك  َهَذا َعنْ  َلْيَس  :َقاُلوا  «اّلَل

  .(1)«َفُقُهوا  إَِذا ،اإِلْساَلمِ  يِف  ِخيَاُرُهمْ  اجلَاِهلَِيةِ  يِف  ِخَياُرُهمْ  ؟َتْسَأُلونِ  الَعَرِب  َمَعاِدنِ  َفَعنْ » :َقاَل 

ولذلك رشع هلم كل عمٍل يؤدي إىل  ؛إن اهلل رحيم بعباده املؤمنني ولطيف هبم ثم

ذلك  ومن ،ويؤدي إىل سالمتهم من العذاب يف اآلخرة ،سالمتهم من الرشور واآلثام يف الدنيا

ن    ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ :قال اهلل  ،☺يتىل عىل حممٍد  اأنه أنزل إليهم قرآ

  :وقال اهلل  ،{فصلت} ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ﴿ :وقال اهلل  ،{الزمر} ﴾چ

 .{السجدة} ﴾ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ﴿

وفيه شفاء ملا  ،وهذا الكتاب الذي أنزله اهلل تعاىل حوى بني دفتيه خيي الدنيا واآلخرة

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ :كام أنه فيه شفاء لألبدان قال اهلل  ،يف الصدور

ما  ،◙اخلُْدِري   َسِعيدٍ  َأيِب ويف حديث  ،{اإلرساء} ﴾   ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ،إَِن َسي َد احلَي  َسلِيم   :َفَقاَلْت  ،َفَجاَءْت َجاِرَية   ،ُكنَا يِف َمِسٍي َلنَا َفنََزْلنَا :َقاَل  ،يدل عىل هذا املعنى

أَ  ،َفَقاَم َمَعَها َرُجل  َما ُكنَا َنْأبُنُُه بُِرْقَيةٍ  ؟َفَهْل ِمنُْكْم َراٍق  ،َوإَِن َنَفَرَنا َغْيب   َفَأَمَر َلُه بَِثاَلثنَِي  ،َفَرَقاُه َفََبَ

َما َرَقْيُت إاَِل  ،الَ  :َقاَل  - ؟َأْو ُكنَْت َتْرِقي -َأُكنَْت ُُتِْسُن ُرْقَية   :َفَلاَم َرَجَع ُقْلنَا َلهُ  ،َوَسَقاَنا َلَبن ا ،َشاة  

                                                           

 .(8332)مسلم و ،(3333)أخرجه البخاري  (1)



 
 

َفَلاَم َقِدْمنَا امَلِدينََة َذَكْرَناُه  ،☺النَبَِي  -َأْو َنْسَأَل  -اَل ُُتِْدُثوا َشْيئ ا َحَتى َنْأِِتَ  :ُقْلنَا ،بُِأم  الِكَتاِب 

ُبوا ِِل بَِسْهمٍ  ؟يَة  َوَما َكاَن ُيْدِريِه َأََّنَا ُرقْ » :َفَقاَل  ☺لِلنَبِي    .(1)متفق عليه «اْقِسُموا َواْْضِ

من أوصاف القرآن  ا كثي   ☺ألمني يف كتابه الكريم وعىل لسان نبيه ا وقد ذكر اهلل 

وهو موعظة ورمحة  ،والكتاب املبني ،والكتاب احلكيم ،والوحي ،النور :وفضائله فهو

ءته ،وأخباره ،وهو الكتاب املبارك يف أحكامه ،للمؤمنني ومجيع ما  ،وتعقله ،وتدبره ،وقرا

 .يتعلق به وأدلة ذلك مذكورة يف موطنها

وُتفظه النساء والرجال إال من مل  ،حيفظها الصغار والكبار وإن من آياته املباركات التي 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :ي آية الكر ي هذه اآلية العظيمةهل ،هيتم بام يصلحه

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

 .{البقرة} ﴾ی ی ی ىئ

  َرُسوُل وقد سأل  
ِ
 :(218) «صحيح مسلم»كام يف  ؟عنها ،◙ َكْعٍب  ْبنَ  ُأيَبَ  ☺اهلل

 َمَعَك َأْعَظمُ  ،َيا َأبَا امْلُنِْذرِ » :َقاَل فَ 
ِ
 .اهلُل َوَرُسوُلُه َأْعَلمُ  :ُقْلُت  :َقاَل  «؟َأتَْدِري َأي  آَيٍة ِمْن كَِتاِب اهلل

 َمَعَك َأْعَظمُ » :َقاَل 
ِ
 ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :ُقْلُت  :َقاَل  «؟َيا َأبَا امْلُنِْذِر َأتَْدِري َأي  آَيٍة ِمْن كَِتاِب اهلل

َب يِف َصْدِري :َقاَل  .{522:البقرة} ﴾ہھ ہ  » :َوَقاَل  ،َفََضَ
ِ
 .« لَِيْهنَِك اْلِعْلُم َأبَا امْلُنِْذرِ َواّلَل

                                                           

 .(8881)مسلم و ،(3883)أخرجه البخاري  (1)



 
 

إَِناَم ََتََيَزْت آَيُة اْلُكْر ِي  بَِكْوَِّنَا  :َقاَل اْلُعَلاَمءُ  :(6/49) «رشح مسلم»يف  ♫قال النووي 

 ُ َيِة والوحدانية َواحْلََياِة َواْلِعْلِم َوامْل ََلِ َفاِت ِمَن اإْلِ  َوالص 
ِ
ا مَجََعْت ِمْن ُأُصوِل اأْلَْساَمء َ

ِ
ْلِك َأْعَظَم مل

 وَ 
ِ
َراَدِة َوَهِذِه الَسْبَعُة ُأُصوُل اأْلَْساَمء َفاِت َواْلُقْدَرِة َواإْلِ  .ـها .الص 

فهي آية عظيمة وعظمها ملا تضمنت من املعاين اجلليلة املتعلقة ببيان كامل الرب تعاىل 

 .وتنزهه عن كل نقص عىل ما يأِت إن شاء اهلل تعاىل ،واتصافه بكل كامل

 ى ى ې ې﴿ :قال اهلل  ،هوإال فإن القرآن كله كالم اهلل ووحيه وتنزيل

 .{التوبة} ﴾ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 ومن شأهنا أنه حيال بني العبد وبني الشياطني حني قرأهتا 

 وَ  ،َأيِب ُهَرْيَرةَ كام صح عن  
ِ
َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة فَ  ،وغيهم ،╚ ُأيَب  ْبُن َكْعٍب وَ  ،َأيِب الَدْرَداء

  :َقاَل  ،◙
ِ
َفَأتَايِن آٍت َفَجَعَل حَيُْثو ِمَن الَطَعاِم  ،بِِحْفِظ َزَكاِة َرَمَضانَ  ☺َوَكَلنِي َرُسوُل اّلَل

  :َوُقْلُت  ،َفَأَخْذُتهُ 
ِ
 أَلَْرَفَعنََك إىَِل َرُسوِل اّلَل

ِ
َتاج   :َقاَل  ،☺َواّلَل َوَعََلَ ِعَيال  َوِِل َحاَجة   ،إيِن  حُمْ

َما َفَعَل َأِسُيَك  ،َيا َأبَا ُهَرْيَرةَ » :☺َفَقاَل النَبِي   ،َفَأْصَبْحُت  ،َفَخَلْيُت َعنْهُ  :َقاَل  ،َشِديَدة  

  :ُقْلُت  :َقاَل  ،«؟الَباِرَحةَ 
ِ
 ،َفَخَلْيُت َسبِيَلهُ  ،َفَرمِحُْتهُ  ،َوِعَياال   ،َشَكا َحاَجة  َشِديَدة   ،َيا َرُسوَل اّلَل

  ،َفَعَرْفُت َأنَُه َسَيُعودُ  ،«َوَسيَُعودُ  ،َأَما إَِنُه َقْد َكَذَبَك » :َقاَل 
ِ
 ،إَِنُه َسَيُعودُ  ☺لَِقْوِل َرُسوِل اّلَل

  :َفُقْلُت  ،َفَأَخْذُتهُ  ،َفَجاَء حَيُْثو ِمَن الَطَعامِ  ،َفَرَصْدُتهُ 
ِ
َدْعنِي َفِإين   :َقاَل  ،☺أَلَْرَفَعنََك إىَِل َرُسوِل اّلَل

َتاج  َوَعََلَ ِعَيال     ،َفَأْصَبْحُت  ،َلهُ َفَخَلْيُت َسبِي ،َفَرمِحُْتهُ  ،الَ َأُعودُ  ،حُمْ
ِ
َيا َأبَا » :☺َفَقاَل ِِل َرُسوُل اّلَل

 َشَكا َحاَجة  َشِديَدة   :ُقْلُت  ،«َما َفَعَل َأِسُيكَ  ،ُهَرْيَرةَ 
ِ
َفَخَلْيُت  ،َفَرمِحُْتهُ  ،َوِعَياال   ،َيا َرُسوَل اّلَل



 
 

 ،َفَأَخْذُتهُ  ،َفَجاَء حَيُْثو ِمَن الَطَعامِ  ،َفَرَصْدُتُه الَثالَِثةَ  ،«َأَما إَِنُه َقْد َكَذَبَك َوَسيَُعودُ » :َقاَل  ،َسبِيَلهُ 

  :َفُقْلُت 
ِ
 :ُثَم َتُعوُد َقاَل  ،َأنََك َتْزُعُم اَل َتُعودُ  ،َوَهَذا آِخُر َثاَلِث َمَراٍت  ،أَلَْرَفَعنََك إىَِل َرُسوِل اّلَل

ِشَك  :َقاَل  ؟َما ُهوَ  :ُقْلُت  ،هِبَاَدْعنِي ُأَعل ْمَك َكلاَِمٍت َينَْفُعَك اّلَلُ  َفاْقَرأْ آَيَة  ،إَِذا َأَوْيَت إىَِل ِفَرا

َل َعَلْيَك  ،َحَتى ََتْتَِم اآلَيةَ  ،{522:البقرة} ﴾ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :الُكْر ِي   َفِإَنَك َلْن َيَزا

 َحاِفظ  
ِ
  ،َفَخَلْيُت َسبِيَلهُ  ،َوالَ َيْقَرَبنََك َشْيَطان  َحَتى ُتْصبَِح  ،ِمَن اّلَل

ِ
َفَأْصَبْحُت َفَقاَل ِِل َرُسوُل اّلَل

  :ُقْلُت  ،«َما َفَعَل َأِسُيَك الَباِرَحةَ » :☺
ِ
 ،َزَعَم َأنَُه ُيَعل ُمنِي َكلاَِمٍت َينَْفُعنِي اّلَلُ هِبَا ،َيا َرُسوَل اّلَل

ِشَك َفاْقَرأْ آَيَة الُكْر ِي  ِمْن َأَوهِلَا  :َقاَل ِِل  :ُقْلُت  ،«َما ِهَي » :َقاَل  ،َفَخَلْيُت َسبِيَلهُ  إَِذا َأَوْيَت إىَِل فَِرا

  :َوَقاَل ِِل  ،{522:البقرة} ﴾ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :َحَتى ََتْتَِم اآلَيةَ 
ِ
َل َعَلْيَك ِمَن اّلَل َلْن َيَزا

 َعىَل اخلَْيِ  -َوالَ َيْقَرَبَك َشْيَطان  َحَتى ُتْصبَِح  ،َحاِفظ  
ٍ
ء  :☺َفَقاَل النَبِي   -َوَكاُنوا َأْحَرَص ََشْ

 :َقاَل  ،الَ  :َقاَل  ،«َتْعَلُم َمْن َُتَاطُِب ُمنُْذ َثاَلِث َليَاٍل َيا َأبَا ُهَرْيَرةَ  ،َأَما إَِنُه َقْد َصَدَقَك َوُهَو َكُذوب  »

 .وهو ثابتورة التعليق بص ،(8311) رواه البخاري ،«َذاَك َشيَْطان  »

اإليامن  وهذه اآلية ينبغي عىل اإلنسان أن حيرص عىل اإلتيان هبا السيام يف زمٍن قَل 

وهذا  ،وضُعف وكُثر فيه الرشور واآلثام وكثي من الناس صاروا مصيدة للشيطان هذا بسحرٍ 

فلو ُتصن العبد  ،أو غي ذلك من األمراض الشيطانية التي تصيب اإلنسان ،وهذا بمسٍ  ،بعنيٍ 

 .من بني يديه ومن خلفه ورصف عنه الشيطان هبذه اآلية العظيمة حلفظه اهلل 

كل مجلة   كثية  فقد تضمنت مجال   .وبيان معاين هذه اآلية عىل ما يأِت إن شاء اهلل تعاىل

 ،وقيوميته ،وحياته ،منها شاملة كاملة يف بيان ما هلل تعاىل من الكامل املقدس يف وحدانيته

وعلمه بكل معلوم مع عجز العباد عن اإلحاطة بأسامئه وصفاته أو بيشء  ،وملكه التام الشامل



 
 

 ،وعظم كرسيه الذي هو موضع قدمه عىل ما يأِت إن شاء اهلل تعاىل ،من علمه إال بام دهلم عليه

ا ا وقهر  وبيان علوه عىل خلقه ذات   ،وعدم عجزه عن حفظ السموات واألرض ومن فيهام

 .وسعته فهو الواسع احلكيم وهو الكبي املتعال ،وبيان عظمته وكَبه تعاىل ،اوقدر  

 ؟َكْيَف َتَرَتَبِت اجلُمُل يف آية الكر ّي من غي َحْرِف عطٍف  :فإْن قلت :قال الَزخمرشي  

فلو توَسط  ،والبيان مَتحد  باملبنَي  ،ما منها مجلة  إالَ وهي واردة  عىل البيان ملا ترَتبت عليه :قلت

بيان  لقيامه بتدبي اخللق  :فاألوىل ،َبنْيَ الَعَصا َوحِلَاِئَها :بينهام عاطف  لكان كام تقول العرب

 ،لكَبياء شأنه :والثالثة ،ملا يدب ره الكونه مالك   :والثانية ،عليه غي ساٍه عنه اوكونه مهيمن  

بعة  ،ملستوجب للَشفاعة وغي املرتىضا ،إلحاطته بأحوال اخللق وعلمه باملرتىض منهم :والرا

يعني غالب  .انتهى .أو جلالله وعظم قدرته ،وتعل قه باملعلومات كل ها ،لسعة علمه :واخلامسة

 :وقوله ،{522:البقرة} ﴾ائ ى﴿ :تعاىل اجلمل وإالَ فبعض اجلمل فيها معطوفة وهي قوله

من اللباب يف علوم »انتهى  ،{البقرة}   ﴾ی ی ی ىئ﴿  :وقوله ،{522:البقرة} ﴾ېئ ېئ﴿

 .(9/383) «الكتاب

 

  



 
 

  ﴾ڻ﴿ :يف هذه اآلية قول اهلل 

وهو  :اسم اهلل األعظم عليه مدار مجيع األسامء احلسنى والصفات العىل مشتق من اإلهل

ودال عليها  اين األسامء احلسنى والصفات العىل وهو متضمن جلميع معاملعبود حمبة وتعظيام  

 ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قال تعاىل ،وهو احلق تعاىل

ا إىل معرفة وقد أنزل اهلل تعاىل كتابه ووحيه وذكر فيه من أسامئه وصفاته ما يكون طريق   ،{احلج}

 .العباد لرهبم تعاىل

 :(1/33) «مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني»يف  ♫قال ابن القيم 

 َدالٌّ 
ِ
 احْلُْسنَىَفاْسُم اّلَل

ِ
اَلاَلِت الَثاَلِث  ،َعىَل مَجِيِع اأْلَْساَمء َفاِت اْلُعْلَيا بِالد  َفِإَنُه َدالٌّ َعىَل  ،َوالص 

َيِة َلُه َمَع َنْفِي َأْضَداِدَها َعنْهُ  ََلِ نَِة لُِثُبوِت ِصَفاِت اإْلِ َيتِِه امْلَُتَضم   .إََِلِ

يَِّة:
ََلِ ِ َثالِ  ،ْلَكاَملِ ِهَي ِصَفاُت ا َوِصَفاُت اْلإ

ِ
َوَعِن اْلُعُيوِب  ،امْلُنََزَهُة َعِن الَتْشبِيِه َوامْل

 احْلُْسنَى إىَِل َهَذا ااِلْسِم اْلَعظِيمِ  ،َوالنََقاِئصِ 
ِ
َكَقْولِِه َتَعاىَل  ،َوهِلََذا ُيِضيُف اّلَلُ َتَعاىَل َساِئَر اأْلَْساَمء

وُس  ،الَرمْحَُن َوالَرِحيمُ  :َوُيَقاُل  ،{181:األعراف} ﴾ڄ ڄ ڄ﴿  ،َوالَساَلمُ  ،َواْلُقد 

  ،َواْلَعِزيزُ 
ِ
 اّلَل

ِ
 الَرمْحَنِ  :َواَل ُيَقاُل  ،َواحْلَِكيُم ِمْن َأْساَمء

ِ
 اْلَعِزيزِ  ،اّلَلُ ِمْن َأْساَمء

ِ
َوَنْحُو  ،َواَل ِمْن َأْساَمء

 .انتهى .َذلَِك 

   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ :قال اهلل تعاىل

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ



 
 

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 .[احلرش] ﴾ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 ﴾ہ ہ ۀ ۀ﴿ :وقوله تعاىل

عن نفسه املقدسة أنه ال إهل إال هو وحده ال رشيك له وهذه أعظم كلمة  ▐أخَب 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ :وأعظم شهادة وأعظم خَب

 .{آل عمران} ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 مث جث يت ىت مت خت حت جت يب﴿ :مَ لَ عْ وأعظم ما جيب أن يُ 

أنه املتفرد باألُلوهية واملتفرد بالترصف يف هذا الكون  فأخَب اهلل  ،{11:حممد} ﴾ىثيث

 .العظيم فال رشيك له يف عبادته وال رشيك له يف خلقه وال رشيك له يف أسامئه وصفاته

هو املتفرد باخللق وامللك والتدبي وهو املتصف بصفات  فهو املستحق تعاىل للعبادة إذ

 .اجلامل والكامل والعظمة والكَبياء

  الكلمة والدالة عىل معناها فمنهاويف القرآن كثري من اآليات املتضمنة َلذه: 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قال تعاىل 

 {األنبياء} ﴾ٺ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ :وقال تعاىل 

 .{األنبياء} ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ



 
 

  {البقرة} ﴾خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿ :وقال تعاىل. 

 [آل عمران] ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ﴿ :وقال تعاىل. 

  وقال: ﴿گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ 

 .إىل غي ذلك .{آل عمران} ﴾ڳ

   واالثبات وهذا كثريومنها ما هي دالة عىل معنى ال إله إال اهلل جلمعها بني النفي: 

 ڑ ژ   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ :فمنها قول اهلل تعاىل 

 .{الزخرف} ﴾   ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک   ک ک ک ڑ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ :وقوله تعاىل 

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .{النحل} ﴾گ ک ک

الوثقى وهي التي جعلها والعروة    وفصائل كلمة ال إهل إال اهلل كثية فهي كلمة التقوى

َما َأنَْعَم اهلل  :َقاَل ابُن ُعَيينَةَ  ، {الزخرف} ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿ :إبراهيم

 الَباِرِد َوإَن الَ إهَِلَ إاِلَ اهلل ألَْهِل اجلَنَِة َكاملَ  ،َعىَل الِعَباِد نِْعَمة  َأعَظم ِمْن َأْن َعَرَفَهم ال إهَِلَ إاِلَ اهلل
ِ
اء

ْنَياألَهِل   .(33)البن رجب  «كلمة اإلخالص»انتهى  .الد 

 



 
 

َعْن  (83) «مسلم صحيح»ففي  ،ومن أباها فامله ودمه هدر ،من قاهلا عصم ماله ودمه 

  :َقاَل  ،◙ َطاِرِق ْبِن َأْشَيَم اأْلَْشَجِعي  
ِ
اَل إهَِلَ إاَِل  :َمْن َقاَل » :َيُقوُل  ،☺َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

  ،اهللُ 
ِ
  ،َوَدُمهُ  ،َحُرَم َماُلهُ  ،َوَكَفَر باَِم ُيْعَبُد َمْن ُدوِن اهلل

ِ
 «.َوِحَساُبُه َعىَل اهلل

ا  ☺وهي أول ما ُيطلب من الكفار عندما ُيدَعْون إىل اإلسالم فإن النبي   ملا بعث معاذ 

ا ِمْن َأْهِل اْلِكتَاِب » : إىل اليمن قال له ◙ َفاْدُعُهْم إىَِل َشَهاَدِة َأَن اَل إهَِلَ إاَِل  ،إَِنَك َتْأِِت َقْوم 

  .(1)«الصحيحني»أخرجاه يف  ،احلديث «...اهللُ 

 ْبِن َعْمٍرو ففي حديث  ،وهي أفضل الذكر
ِ
ا ¶َعْبِد اهلل  ُدَعاُء » : مرفوع 

ِ
َعاء َخْيُ الد 

يَك َلهُ  :َوَخْيُ َما ُقْلُت َأنَا َوالنَبِي وَن ِمْن َقبَِْل  ،َيْوِم َعَرَفةَ  َلُه امْلُْلُك َوَلُه  ،الَ إهَِلَ إاِلَ اّلَلُ َوْحَدُه الَ رَشِ

 َقِدير  
ٍ
ء  . (3323) والرتمذي ،(6461) رواه أمحد «احلَْمُد َوُهَو َعىَل ُكل  ََشْ

ْكِر الَ إهَِلَ إاِلَ اّلَلُ  َأْفَضُل » :يقول ☺سمعت النبي  :قال ◙وعن جابر  َوَأْفَضُل  ،الذ 

 
ِ
َ
ِ
 احلَْمُد ّلل

ِ
َعاء  (1239) واحلاكم ،َهَذا َحِديث  َحَسن  َغِريب   :وقال ،(3323) رواه الرتمذي «الد 

ْسنَادِ  :وقال  .َصِحيُح اإْلِ

َعْن  : قال ،☺عن رسول اهلل  ◙فعن أيب سعيد اخلدري  :وهي أثقل َشء يف امليزان

 
ِ
َيا َرب  َعل ْمنِي َشيْئ ا َأْذُكُرَك بِِه َوَأْدُعوَك  :َقاَل ُموَسى» :َقاَل  ☺َأيِب َسِعيٍد اخْلُْدِري  َعْن َرُسوِل اهلل

هَلَ إاَِل اَل إِ  :ُقْل  :َقاَل  ،ُكل  ِعَباِدَك َيُقوُل َهَذا :َيا َرب   :َقاَل ُموَسى ،اَل إهَِلَ إاَِل اهللُ  :َيا ُموَسى :َقاَل  ،بِهِ 

َلْو َأَن الَسَمَواِت الَسبَْع  ،َيا ُموَسى :َقاَل  ،إَِناَم ُأِريُد َشيْئ ا ََتَُصنِي بِهِ  ،اَل إهَِلَ إاَِل َأنَْت  :َقاَل  ،اهللُ 

                                                           

 .(14)مسلم و ،(1343)أخرجه البخاري  (1)



 
 

 رواه ،«َواأْلََرِضنَي الَسْبَع يِف َكَفٍة َواَل إهَِلَ إاَِل اهلُل يِف َكَفٍة َماَلْت هِبَِن اَل إهَِلَ إاَِل اهللُ  ،َوَعاِمَرُهَن َغْيِي

ْسنَادِ  : وقال (1436) واحلاكم ،(18413) والنسائي ،(6812) حبان ابن  ،َهَذا َحِديث  َصِحيُح اإْلِ

َجاهُ  والصحيح أنه ضعيف هبذا السند ففيه دراج عن أيب اهليثم لكن له شواهد منها  ،َومَلْ ُُيَر 

 ْبَن َعْمٍروحديث 
ِ
آُمُرَك » :لولده وفيه ♠يف وصية نوح  ،(6323) عند أمحد ¶ َعْبَد اّلَل

َوُوِضَعْت اَل إهَِلَ إاَِل  ،َلْو ُوِضَعْت يِف كَِفةٍ  ،َواأْلَْرِضنَي الَسبْعَ  ،َفِإَن الَسَمَواِت الَسبْعَ  ،باَِل إهَِلَ إاَِل اهللُ 

ُكَن َحْلَقة   ،َواأْلَْرِضنَي الَسبْعَ  ،َوَلْو َأَن الَسَمَواِت الَسبْعَ  ،َرَجَحْت هِبَِن اَل إهَِلَ إاَِل اهللُ  ،اهلُل يِف كَِفةٍ 

 .«َقَصَمْتُهَن اَل إهَِلَ إاَِل اهللُ  ،ُمْبَهَمة  

 ْبَن َعْمٍروَعبْ وعن 
ِ
  :َيُقوُل  ،¶ َد اّلَل

ِ
ُيَصاُح بَِرُجٍل ِمْن ُأَمتِي َيْوَم » :☺َقاَل َرُسوُل اّلَل

ُثَم َيُقوُل اّلَلُ  ،ُكل  ِسِجلٍّ َمَد اْلبرََصِ  ،َفيُنرَْشُ َلُه تِْسَعة  َوتِْسُعوَن ِسِجاًل  ،اْلِقيَاَمِة َعىَل ُرُءوِس اخْلاََلئِِق 

: اَل  :َفيَُقوُل  ؟َأَظَلَمتَْك َكَتَبتِي احْلَافُِظونَ  :َفيَُقوُل  ،َيا َرب   ،اَل  :َفيَُقوُل  ؟َهْل ُتنِْكُر ِمْن َهَذا َشيْئ ا، 

 ،إَِن َلَك ِعنَْدَنا َحَسنَاٍت  ،َبىَل  :َفيَُقوُل  ،اَل  :َفيَُقوُل  ،َفيَُهاُب الَرُجُل  ؟َأَلَك َحَسنَة   ،َأَلَك ُعْذر   :ُثَم َيُقوُل 

ا َعبُْدُه  ،َأْشَهُد َأْن اَل إهَِلَ إاَِل اّلَلُ  :َفُتْخَرُج َلُه بَِطاَقة  فِيَها ،َوإَِنُه اَل ُظْلَم َعَليَْك اْليَْومَ  َوَأَن حُمََمد 

ِجاَلِت َمَع َهِذِه ا ،َيا َرب  َما َهِذِه اْلبَِطاَقةُ  :َفيَُقوُل  :َقاَل  ،َوَرُسوُلهُ  َفُتوَضُع  ،إَِنَك اَل ُتْظَلمُ  :َفيَُقوُل  ؟لس 

ِجاَلُت يِف كَِفةٍ  ِجاَلُت  ،َواْلبَِطاَقُة يِف كَِفةٍ  ،الس  َمُد ْبُن حَيْيَى ،َفَطاَشِت الس  "  :َوَثُقَلِت اْلبَِطاَقُة َقاَل حُمَ

ْقَعةُ  :اْلبَِطاَقةُ  ْقعَ  ،الر   ،واللفظ له (9388)ابن ماجه  أخرجه .«بَِطاَقة   :ةِ َوَأْهُل ِمرْصَ َيُقوُلوَن لِلر 

 .(8634) الرتمذيو

َوَعَلْيِه  ☺َأتَْيُت النَبَِي  :َقاَل  ،◙َذرٍّ  يِب أفعن  ،وهي مفتاح اجلنة وأمان من العذاب

ُثَم َماَت  ،الَ إهَِلَ إاَِل اّلَلُ  :َقاَل َما ِمْن َعْبٍد » :َفَقاَل  ،ُثَم َأتَْيُتُه َوَقِد اْسَتْيَقظَ  ،َوُهَو َناِئم   ،َثْوب  َأبَْيُض 



 
 

َق  :ُقْلُت  «َعىَل َذلَِك إاَِل َدَخَل اجلَنَةَ  َق » :َقاَل  ؟َوإِْن َزَنى َوإِْن ََسَ َوإِْن  :ُقْلُت  «َوإِْن َزَنى َوإِْن ََسَ

َق  َق » :َقاَل  ؟َزَنى َوإِْن ََسَ َق  :ُقْلُت  «َوإِْن َزَنى َوإِْن ََسَ َوإِْن َزَنى َوإِْن » :َقاَل  ؟َوإِْن َزَنى َوإِْن ََسَ

َق َعىَل َرْغِم َأنِْف َأيِب َذرٍّ   .(49)ومسلم  ،(3283) رواه البخاري ،«ََسَ

  :َقاَل  ،◙ َأيِب ُهَرْيَرةَ وعن 
ِ
ا َحْوَل َرُسوِل اهلل َوُعَمُر يِف  ،َمَعنَا َأبُو َبْكرٍ  ،☺ُكنَا ُقُعود 

  ،َنَفرٍ 
ِ
 ،َفُقْمنَا ،َوَفِزْعنَا ،َوَخِشينَا َأْن ُيْقَتَطَع ُدوَننَا ،َفَأبَْطَأ َعَلْينَا ،ِمْن َبنْيِ َأْظُهِرَنا ☺َفَقاَم َرُسوُل اهلل

  ،َفُكنُْت َأَوَل َمْن َفِزعَ 
ِ
ا لأِْلَنَْصاِر لَِبنِي النََجا ☺َفَخَرْجُت َأبَْتِغي َرُسوَل اهلل  ،رِ َحَتى َأتَْيُت َحائِط 

ا َوالَربِيُع  -َفِإَذا َربِيع  َيْدُخُل يِف َجْوِف َحاِئٍط ِمْن بِْئٍر َخاِرَجٍة  ،َفَلْم َأِجدْ  ؟َفُدْرُت بِِه َهْل َأِجُد َلُه َباب 

  ،َفاْحَتَفْزُت  -اجْلَْدَوُل 
ِ
َل َنَعْم َيا َرُسو :َفُقْلُت  «َأبُو ُهَرْيَرةَ » :َفَقاَل  ،☺َفَدَخْلُت َعىَل َرُسوِل اهلل

 
ِ
 ،َفَخِشينَا َأْن ُتْقَتَطَع ُدوَننَا ،َفُقْمَت َفَأبَْطْأَت َعَلْينَا ،ُكنَْت َبنْيَ َأْظُهِرَنا :ُقْلُت  «؟َما َشْأنَُك » :َقاَل  ،اهلل

َتِفُز الَثْعَلُب  ،َفَأتَْيُت َهَذا احْلَاِئطَ  ،َفُكنُْت َأَوَل َمْن َفِزعَ  ،َفَفِزْعنَا  النَاُس  ،َفاْحَتَفْزُت َكاَم حَيْ
ِ
َوَهُؤاَلء

 َهَذا  ،اْذَهْب بِنَْعََلَ َهاَتنْيِ » :َقاَل  ،َوَأْعَطايِن َنْعَلْيهِ  «َيا َأبَا ُهَرْيَرةَ » :َفَقاَل  ،َوَراِئي
ِ
َفَمْن َلِقيَت ِمْن َوَراء

ُه بِا ،احْلَائَِط َيْشَهُد َأْن اَل إهَِلَ إاَِل اهلُل ُمْسَتيِْقن ا هِبَا َقْلُبهُ  ْ  :َفَقاَل  ،َفَكاَن َأَوَل َمْن َلِقيُت ُعَمرُ  ،«جْلَنَةِ َفبرَش 

  :َفُقْلُت  ؟َما َهاَتاِن النَْعاَلِن َيا َأبَا ُهَرْيَرةَ 
ِ
َبَعَثنِي هِبِاَم َمْن َلِقيُت َيْشَهُد  ،☺َهاَتاِن َنْعاَل َرُسوِل اهلل

َب ُعَمُر بَِيِدِه َبنْيَ َثْدَيَي َفَخَرْرُت اِلْستِي ،ُتُه بِاجْلَنَةِ َبرَشْ  ،َأْن اَل إهَِلَ إاَِل اهلُل ُمْسَتْيِقن ا هِبَا َقْلُبهُ   ،َفََضَ

  ،اْرِجْع َيا َأبَا ُهَرْيَرةَ  :َفَقاَل 
ِ
َفِإَذا ُهَو  ،َوَركَِبنِي ُعَمرُ  ،َفَأْجَهْشُت ُبَكاء   ،☺َفَرَجْعُت إىَِل َرُسوِل اهلل

  ،َعىَل َأثَِري
ِ
ُتُه بِاَلِذي  ،َلِقيُت ُعَمرَ  :ُقْلُت  «؟َلَك َيا َأبَا ُهَرْيَرةَ َما » :☺َفَقاَل َرُسوُل اهلل َفَأْخََبْ

َبة  َخَرْرُت اِلْستِي ،َبَعْثَتنِي بِهِ  َب َبنْيَ َثْدَيَي َْضْ   ،اْرِجعْ  :َقاَل  ،َفََضَ
ِ
َيا » :☺َفَقاَل َرُسوُل اهلل

 َيا َرُسوَل  :َقاَل  «؟َما مَحََلَك َعىَل َما َفَعْلَت  ،ُعَمرُ 
ِ
ي ،بَِأيِب َأنَْت  ،اهلل  ،َأبََعْثَت َأبَا ُهَرْيَرَة بِنَْعَلْيَك  ،َوُأم 



 
 

ُه بِاجْلَنَةِ  َفِإين   ،َفاَل َتْفَعْل  :َقاَل  ،«َنَعمْ » :َقاَل  ؟َمْن َلِقَي َيْشَهُد َأْن اَل إهَِلَ إاَِل اهلُل ُمْسَتْيِقن ا هِبَا َقْلُبُه َبرَشَ

ِهْم َيْعَمُلونَ  ،َأْخَشى َأْن َيَتِكَل النَاُس َعَلْيَها   ،َفَخل 
ِ
رواه مسلم ، «َفَخل ِهمْ » :☺َقاَل َرُسوُل اهلل

(31). 

 َمْن  :ُقْلُت  :َقاَل  ◙ َعْن َأيِب ُهَرْيَرةَ ف ،☺وهي موجبة لشفاعة املصطفى 
ِ
َيا َرُسوَل اّلَل

  ؟َيْوَم الِقَياَمةِ  َأْسَعُد النَاِس بَِشَفاَعتَِك 
ِ
َلَقْد َظنَنُْت َيا َأبَا ُهَرْيَرَة َأْن الَ َيْسَأُلنِي » :☺َقاَل َرُسوُل اّلَل

ا َرَأيُْت ِمْن ِحْرِصَك َعىَل احلَِديِث َأْسَعُد النَاِس بَِشَفاَعتِي َيْومَ  َ
ِ
 َعْن َهَذا احلَِديِث َأَحد  َأَوُل ِمنَْك مل

ا ِمْن َقْلبِهِ  ،َمْن َقاَل الَ إهَِلَ إاَِل اّلَلُ  ،الِقيَاَمةِ   .(44) رواه البخاري ،«َأْو َنْفِسهِ  ،َخالِص 

  :وهي أفضل األعامل 
ِ
يَك َلهُ  :َمْن َقاَل » ،:☺َقاَل َرُسوَل اّلَل  ،الَ إهَِلَ إاَِل اّلَلُ َوْحَدُه الَ رَشِ

 َقِدير   ،َلُه املُْلُك َوَلُه احلَْمدُ 
ٍ
ء َوُكتَِب  ،َكاَنْت َلُه َعْدَل َعرْشِ ِرَقاٍب  ،يِف َيْوٍم ِماَئَة َمَرةٍ  .َوُهَو َعىَل ُكل  ََشْ

ا ِمَن الَشيَْطانِ  ،َوحُمِيَْت َعنُْه ِماَئُة َسي ئَةٍ  ،َلُه ِماَئُة َحَسنَةٍ  َومَلْ  ،َيْوَمُه َذلَِك َحتَى ُيْميِسَ  ،َوَكاَنْت َلُه ِحْرز 

َعْن  (8641) ومسلم ،(3843) رواه البخاري ،«َأَحد  بَِأْفَضَل ِِمَا َجاَء إاَِل َرُجل  َعِمَل َأْكَثَر ِمنْهُ  َيْأِت 

  .◙َأيِب ُهَرْيَرَة 

  :َقاَل  ،◙َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة و
ِ
َوْحَدُه اَل  ،اَل إهَِلَ إاَِل اّلَلُ  :َمْن َقاَل » :☺َقاَل َرُسوُل اّلَل

يَك َلهُ   َقِدير   ،َوَلُه احْلَْمدُ  ،َلُه امْلُْلُك  ،رَشِ
ٍ
ء ُكتَِب  ،َمْن َقاهَلَا َعرْشَ َمَراٍت ِحنَي ُيْصبُِح  ،َوُهَو َعىَل ُكل  ََشْ

 ،َوُحِفَظ هِبَا َيْوَمئٍِذ َحتَى ُيْميِسَ  ،َوَكاَنْت َلُه َعْدَل َرَقَبةٍ  ،َوحُمَِي َعنُْه هِبَا ِماَئُة َسي ئَةٍ  ،َلُه هِبَا ِماَئُة َحَسنَةٍ 

 .(2314) رواه أمحد ،«َكاَن َلُه ِمثُْل َذلَِك  ،َوَمْن َقاَل ِمثَْل َذلَِك ِحنَي ُيْميِس 

 .وهذا قليل من كثي يف فضل هذه الكلمة العظيمة



 
 

  ﴾ہ ﴿ وقوله تعاىل:

 :ذو احلياة الكاملة من كل وجه احلياة التي مل تسبق بعدم وال يلحقها فناء قال اهلل 

ونفي املوت  ،فثبوت احلياة يلزم منه نفي املوت ،{28:الفرقان} ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

 .يلزم منه إثبات احلياة

  ،¶ اْبِن َعَباسٍ ويف حديث 
ِ
 ،َأْسَلْمُت اللُهَم َلَك » :َكاَن َيُقوُل  ،☺َأَن َرُسوَل اهلل

اَل إهَِلَ إاَِل  ،اللُهَم إيِن  َأُعوُذ بِِعَزتَِك  ،َوبَِك َخاَصْمُت  ،َوإَِليَْك َأنَبُْت  ،َوَعَليَْك َتَوَكْلُت  ،َوبَِك آَمنُْت 

ْنُس َيُموُتونَ  ،َأنَْت احْلَي  اَلِذي اَل َيُموُت  ،َأْن ُتِضَلنِي ،َأنَْت  ن  َواإْلِ  .(8313) أخرجه مسلم ،«َواجْلِ

وقال  ،[الرمحن] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ :وقال تعاىل

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ :تعاىل

 .{القصص} ﴾ڻ

 :(36) «الكافية الشافية»يف  ♫القيم قال ابن  

 ولهههههههههههه احليهههههههههههاة كامهلههههههههههها فألجهههههههههههل ذا
 

 امت عليهههههههه مهههههههن سهههههههلطانمهههههههمههههههها لل ♣♣♣
 

 وكهههههههههذلك القّيهههههههههوم مهههههههههن أوصهههههههههافه
 

 مههههههههها للمنهههههههههام لديهههههههههه مهههههههههن غشهههههههههيان ♣♣♣
 

 وكههههذاك أوصههههاف الكههههامل مجيعههههها
 

 ثبتهههههههههت لهههههههههه ومهههههههههدارها الوصهههههههههفان ♣♣♣
 



 
 

 ﴾ہھ﴿ :وقوله تعاىل

هو القائم بنفسه املقيم لغيه إذ هو الغني وغيه فقي إليه فام من خملوق يف هذه احلياة إال 

 ۀ ۀ﴿ :فهو الفقي إىل اهللوهو ُمفتقر إلقامة اهلل له مهام عُظم وزنه وكُثر ماله وكُثر أتباعه 

 .{فاطر} ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

الَلُهَم » :إَِذا َقاَم ِمَن الَلْيِل َيَتَهَجُد َقاَل  ☺َكاَن النَبِي   :َقاَل  ،¶َعَباٍس  اْبنِ ويف حديث 

َوَلَك احلَْمُد َلَك ُمْلُك الَسَمَواِت َواألَْرِض  ،َلَك احلَْمُد َأنَْت َقي ُم الَسَمَواِت َواألَْرِض َوَمْن فِيِهنَ 

َوَلَك احلَْمُد َأنَْت َملُِك  ،َوَلَك احلَْمُد َأنَْت ُنوُر الَسَمَواِت َواألَْرِض َوَمْن فِيِهنَ  ،َوَمْن فِيِهنَ 

َواجلَنَُة  ،َوَقْوُلَك َحقٌّ  ،َحقٌّ  َولَِقاُؤكَ  ،َوَلَك احلَْمُد َأنَْت احلَق  َوَوْعُدَك احلَق   ،الَسَمَواِت َواألَْرضِ 

 ،َوبَِك آَمنُْت  ،الَلُهَم َلَك َأْسَلْمُت  ،َوالَساَعُة َحقٌّ  ،َحقٌّ  ☺َوحُمََمد   ،َوالنَبِي وَن َحقٌّ  ،َوالنَاُر َحقٌّ  ،َحقٌّ 

 ،َفاْغِفْر ِِل َما َقَدْمُت َوَما َأَخْرُت  ،َوإَِليَْك َحاَكْمُت  ،َوبَِك َخاَصْمُت  ،َوإَِليَْك َأنَبُْت  ،َوَعَليَْك َتَوَكْلُت 

ْرُت َوَما َأْعَلنُْت  مُ  ،َوَما َأَْسَ رُ  ،َأنَْت املَُقد  َك  :َأوْ  -الَ إهَِلَ إاَِل َأنَْت  ،َوَأنَْت املَُؤخ   .«-الَ إهَِلَ َغْيُ

 .(1188) أخرجه البخاري

 َأنَِس ْبِن َمالٍِك وهلذا جاء يف حديث  ،مقيم للسموات واألرض ومن فيهن فاهلل 

أخرجه النسائي يف عمل اليوم  ،«َيا َحي  َيا َقي ومُ » :[ا كثي  ] َكاَن َيْدُعو ☺ َي بِ النَ  َأنَ  ،◙

  .♫لشيخنا مقبل الوادعي  «الصحيح املسند»واحلديث يف  ،(618)والليلة 



 
 

وتدعو  ،اجميب   اقريب   اسميع   اتدعو حي   ،العظيمني االسمنيهبذين  فيتوسل إىل اهلل 

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿ :قال اهلل  ،ءيعجزه َش ال اقادر   اقيوم  

 .{البقرة} ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

  :يف النونية ♫ قال ابن القيم

 هههههههذا ومههههههن أوصههههههافه القيههههههوم والههههههه
 

 قيههههههههههههههههههههههوم يف أوصههههههههههههههههههههههافه أمههههههههههههههههههههههران ♣♣♣
 

 فههههههههههاألول اسههههههههههتغناؤه عههههههههههن غههههههههههيه
 

 الثههههههههههاينوالفقههههههههههر مههههههههههن كههههههههههل إليههههههههههه  ♣♣♣
 

 والوصههههف بههههالقيوم ذو شههههأن كههههذا
 

 موصههههههههوفه أيضهههههههها عظههههههههيم الشههههههههان ♣♣♣
 

 لواحلهههههي يتلههههههوه فأوصههههههاف الكههههههام
 

 مههههههههههههههههها ألفههههههههههههههههق سههههههههههههههههامئها قطبههههههههههههههههان ♣♣♣
 

 فههههههاحلي والقيههههههوم لههههههن تتخلههههههف ال
 

 أوصهههههههههههاف أصهههههههههههال عهههههههههههنهام ببيهههههههههههان ♣♣♣
 

 ﴾ے ے ھ ھ ھ﴿  :وقوله تعاىل

وال يأخذه نوم وهو  ،ال تأخذه سنة وهي مقدمة والنعاس وذلك لِكامل حياته وقيوميته

 .ته متنزه عن مجيع أنواع النقائصيلكامل حياته وكامل قيوم فاهلل  ،النوم املستغرق

ألنه احلي الذي ال يموت يمسك السامء أن تقع عىل  ؛وهلذا جتد اإلتقان يف ملك اهلل 

 َأيِب ُموَسىويف حديث  ،من أعامل العباد وأفعاهلم ومن مصاحلهم َشءوال يغيب عنه  ،األرض

  :َقاَل  ،◙
ِ
َواَل َينَْبِغي َلُه  ،اَل َينَامُ  إَِن اهلَل » :َفَقاَل  ،بَِخْمِس َكلاَِمٍت  ☺َقاَم ِفينَا َرُسوُل اهلل



 
 

َوَعَمُل النََهاِر َقبَْل َعَمِل  ،ُيْرَفُع إَِليِْه َعَمُل الَليِْل َقبَْل َعَمِل النََهارِ  ،َُيِْفُض اْلِقْسَط َوَيْرَفُعهُ  ،َأْن َينَامَ 

ُه  -النَاُر  :َويِف ِرَواَيةِ  -ِحَجاُبُه الن وُر  ،الَليْلِ  َلْو َكَشَفُه أَلَْحَرَقْت ُسبَُحاُت َوْجِهِه َما اْنَتَهى إَِليِْه َبرَصُ

 .(134) لمرواه مس .«ِمْن َخْلِقهِ 

  .▐لكامله  َشءمنزه أن يغيب عنه  ،منزه عن ذلك فاهلل 

  ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿ :وقوله تعاىل

وهذا من عظيم شأنه تعاىل أنه مالك السموات واألراضني وما فيهن وما بينهام وقد قال 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ :ا ذلكتعاىل مبين  

 حض جض مص حص مس خس حس جس مخ حخ جخ مح﴿ :وقوله تعاىل ،{البقرة} ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ

 :وقال تعاىل ،{امللك} ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وقال تعاىل ،{املائدة} ﴾خض

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ :وقال جل ذكره ،{آل عمران} ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ې ې ې ې ۉ ۉ   ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ   ۆ ۆ ۇ

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ   ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ   ائ ى ى

 .[املؤمنون] ﴾خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ

فبني سبحانه يف هذه اآليات أن له امللك املطلق والترصف املطلق يف العامل العلوي 

ومع ذلك أبى الكفار إال عبادة الطواغيت من دونه تعاىل فامللك ملكه يف الدنيا  ،والسفَل

 ،السموات بيمينه ويوم القيامة حني تفنى اخلالئق يأخذ اهلل  ،يوم الدين واآلخرة مالك



 
 

كام يف حديث  ؟أين املتكَبون ؟أنا امللك أين اجلبارون :ثم يقول ،ويأخذ األرض بيده األخرى

 ْبُن ُعَمرَ 
ِ
  :َقاَل  ،¶ َعْبُد اهلل

ِ
 ،الَساَمَواِت َيْوَم اْلِقيَاَمةِ  َيْطِوي اهلُل » :☺َقاَل َرُسوُل اهلل

ونَ  ؟َأيَْن اجْلََباُرونَ  ،َأنَا امْلَلُِك  :ُثَم َيُقوُل  ،ُثَم َيْأُخُذُهَن بِيَِدِه اْليُْمنَى ُ ُثَم َيْطِوي اأْلََرِضنَي  .َأيَْن امْلُتََكَب 

ونَ  ؟َأنَا امْلَلُِك َأيَْن اجْلََباُرونَ  :ُثَم َيُقوُل  ،[بيده األخرى] ُ  .(8322) أخرجه مسلم «؟َأيَْن امْلَُتَكَب 

فأعرف قدرك أهيا اإلنسان مهام كُثر مالك واتباعك وعظم شأنك فأنت فقي إىل اهلل 

  ُوتقرير  ،{مريم} ﴾ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿لكه وأنت م

 .ملك اهلل تعاىل للعامل يف القرآن كثي فمن أراد تتبع ذلك وجده

 ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿ :وقوله تعاىل

 ،▐لكامل قوته وقهره وعظمته ال يستطيع أحد أن يشفع عنده إال بإذنه  وذلك

خر يشفع واآل ،بينام املخلوقني املربوبني جتد أن الناس يأتون إليهم هذا يشفع عنده يف زواجه

 .ومن غي إذٍن وقد حيرجه ،ويف غي ذلك خر يف عفوٍ واآل ،عنده يف مال

 :قال اهلل  ،مللكه التام وترصفه املطلق فال يشفع عنده أحد إال بإذنه أما اهلل 

 حب﴿ :وقال تعاىل ،{58:األنبياء} ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿

 .{النجم} ﴾ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب

 



 
 

 :والناس يف الشفاعة ثالثة أقسام 

من أثبتها لألوثان واألصنام واملقبورين وهذا رشك أكَب خمرج من امللة وهي أحد  :األول

 .مأسباب عبادة الكفار ملعبوداهت

ال سيام الشفاعة يف خروج  ،من نفاها مطلقا وهم اخلوارج واملعتزلة ومن إليهم :الثاين

 .املوحدين من النار عىل ما يأِت

أهل السنة واجلامعة وقد توسطوا يف ذلك فاثبتوا منها ما كان برشطه عىل ما  :الثالث

  .تقدم

وإذن اهلل  ،واملشفوع له ،رىض اهلل عن الشافع :فرشوط الشفاعة املقبولة عند اهلل تعاىل ثالثة

 .تعاىل للشافع

ويسجد بمقدار مجعة  ☺وهلذا يأِت يوم القيامة النبي  ،▐وهذا لكامل قهره وقوته 

له هبا حتى يقول اهلل  كام جاء يف بعض أحاديث الشفاعة وحيمد اهلل بمحامد يفتح اهلل 

 يا حممد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. 

 .وقد ذكر اهلل تعاىل الشفاعة يف القرآن منفية ومثبتة فاملثبتة ما كملت رشوطه املذكورة

 .املربوبة أو تكون لغي املسلمواملنفية هي التي تطلب من األهلة 

 ☺فشفاعات نبينا  :(88) «إثبات الشفاعة»يف مقدمة كتابه تعاىل  ♫قال الذهبي 

 :سبعة

 



 
 

 فيشفع يف  ،اخلاصة به حني يرغب اخللق إليه ،شفاعته الكَبى العامة يف اخلالئق :فأوَلا

 .وذلك هو املقام املحمود الذي يغبطه به األولون واآلخرون ،أهل املوقف ليقىض بينهم

 َأْدِخْل ِمْن  :اهلل له ُل وَفيق ،ُأَمتِي َيا َرب  » :ثم يقول ،شفاعته إذ يسجد وحيمد ربه :الثانية

 .واحلديث يف الصحيح ،(1)«ِمَن الَباِب األَيَْمنِ اجلَنَِة ُأَمتَِك َمْن الَ ِحَساَب َعَليِْه 

 كام خرجه مسلم من طريق أنسٍ  ،اجلنة ،شفاعته يف دخول سائر أهل اجلنة :الثالثة 

◙. 

 َفُأْخِرُجُهْم ِمَن  ،َفيَُحد  ِِل َحًدا» :قال .شفاعته يف من دخل النار من أهل الكبائر :الرابعة

 ،َما َبِقَي يِف النَاِر إاَِل َمْن َحَبَسُه اْلُقْرآنُ  ،َيا َرب  » :إىل أن قال يف الثالثة .«َوُأْدِخُلُهُم اجْلَنَةَ  ،النَارِ 

 .(8)«َوَجَب َعَليِْه اخْلُُلودُ وَ 

 شفاعته يف بعض أهل النار حتى ُيفف من عذابه كام يف الصحيح من حديث  :اخلامسة

َفيُْجَعُل يِف  ،[الِقيَاَمةِ َيْوَم ]َلَعَلُه َتنَْفُعُه َشَفاَعتِي » :فقال ،ذكر عمه أبا طالب ☺أيب سعيد أن النبي 

 .(3)«َيْغَِل ِمنُْه ِدَماُغهُ  ،َضْحَضاٍح ِمَن النَاِر َيْبُلُغ َكْعَبيْهِ 

إن أبا طالب كان حيوطك وينرصك  ،يا رسول اهلل :قال ،[◙] ويف حديث العباس

َفَأْخَرْجُتُه إىَِل  ،النَارِ  [ِمنَ ]َوَجْدُتُه يِف َغَمَراٍت  ،َنَعمْ » :قال ؟فهل نفعه ذلك ،ويغضب لك

 .(9)رواه مسلم ،«َضْحَضاٍح 

                                                           

 .◙َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة  (9318)أخرجه البخاري  (1)

 .◙ َعْن َأنَِس ْبِن َمالٍِك  (143) مسلمأخرجه  (8)

 .◙َعْن َأيِب َسِعيٍد اخلُْدِري   (818) ومسلم  ،(6369)أخرجه البخاري  (3)

 .◙َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة  (884) برقم (9)



 
 

 يدخلون فال ،فيشفع فيهم ،شفاعته يف قوم استوجبوا دخول النار بذنوهبم :السادسة 

  .النار ويدخلون اجلنة

 كام يف حديث أم سلمة ،يشفع يف رفع درجات أقوام وزيادة نعيمهم :السابعة 

اللُهَم اْغِفْر أِليَِب َسَلَمَة َواْرفَْع » :فقال ،ملا قبض [◙] دعا أليب سلمة ☺أنه  [▲]

 .انتهى .(1)أخرجه مسلم .وذكر احلديث ،«َدَرَجَتُه يِف امْلَْهِدي نيَ 

يف إخراج أصحاب الكبائر  ☺وأهل البدع من املعتزلة واخلوارج ينكرون شفاعة النبي 

ومن ذلك  ،الفاسدوغيها ترد قوهلم  «الصحيحني»من املوحدين من النار مع أن األدلة يف 

جَيْتَِمُع املُْؤِمنُوَن َيْوَم الِقيَاَمِة، » :☺قال رسول اهلل  :قال ،◙ َأنَِس ْبِن َمالٍِك حديث 

وَن لَِذلَِك َفيَُقوُلوَن: َلِو اْسَتْشَفْعنَا إىَِل َرب نَا، َفيَأْتُوَن آَدَم   ،جَيَْمُع اهلُل النَاَس َيْوَم اْلِقيَاَمِة َفَيْهتَم 

وذكر احلديث  ،(8)«☺َفيَأْتُوَن آَدَم  ،َلْو اْسَتْشَفْعنَا َعىَل َرب نَا َحتَى ُيِرحَينَا ِمْن َمَكانِنَا َهَذا :َفيَُقوُلونَ 

َفِإَذا َرَأيُْت َريب  َوَقْعُت  ،َفيُْؤَذَن ِِل  ،َفَأنَْطلُِق َحتَى َأْسَتْأِذَن َعىَل َريب   ،َفَيْأتُويِن » :إىل أن قال ،بطوله

ا َفَأْرَفُع  ،َوُقْل ُيْسَمْع َواْشَفْع ُتَشَفعْ  ،اْرَفْع َرْأَسَك َوَسْل ُتْعَطهْ  :ُثَم ُيَقاُل  ،َفَيَدُعنِي َما َشاَء اّلَلُ  ،َساِجد 

ُثَم َأُعوُد إَِلْيِه َفِإَذا َرَأيُْت  ،َفأُْدِخُلُهُم اجلَنَةَ  ،اُثَم َأْشَفُع َفيَُحد  ِِل َحدً  ،َفَأمْحَُدُه بِتَْحِميٍد ُيَعل ُمنِيهِ  ،َرْأ ِي 

بَِعةَ  ،َفُأْدِخُلُهُم اجلَنَةَ  ،ُثَم َأْشَفُع َفيَُحد  ِِل َحًدا ،َريب  ِمْثَلهُ  َفَأُقوُل َما َبِقَي يِف النَاِر إاَِل َمْن  ،ُثَم َأُعوُد الَرا

 .(3)متفق عليه ،«ْيِه اخلُُلودُ َوَوَجَب َعلَ  ،َحَبَسُه الُقْرآنُ 

                                                           

 .(488) برقم (1)

 .واللفظ له (143) ومسلم ،(9936)البخاري  ،متفق عليه (8)

 .وهذا لفظ البخاري (3)



 
 

، » :للبخاري ويف لفظ ، َويِف َقْلبِِه َوْزُن َشِعَيٍة ِمْن َخْيٍ َُيُْرُج ِمَن النَاِر َمْن َقاَل الَ إهَِلَ إاَِل اّلَلُ

، َويِف َقْلبِِه َوْزُن ُبَرٍة ِمْن  ، َوَُيُْرُج ِمَن النَاِر َمْن َقاَل الَ إهَِلَ َوَُيُْرُج ِمَن النَاِر َمْن َقاَل الَ إهَِلَ إاَِل اّلَلُ َخْيٍ

، َويِف َقْلبِِه َوْزُن َذَرٍة ِمْن َخْيٍ    :َقاَل  ،◙ وَعْن َأنَِس ْبِن َمالٍِك  ،«إاَِل اّلَلُ
ِ
 :☺َقاَل َرُسوُل اهلل

وهو حديث صحيح ذكر  ،وغيه (13888) أخرجه أمحد ،«َشَفاَعتِي أِلَْهِل اْلَكَبائِِر ِمْن ُأَمتِي»

  .«الشفاعة»تعاىل يف كتاب  ♫ الوادعي مقبل ناه شيخحطرقه وصح

 ﴾ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿ :وقوله تعاىل

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :وهذا يف القرآن كثي منه قوله تعاىل ،فيه إثبات املشيئة هلل تعاىل

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿ :تعاىل هلووق ،{األنعام} ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 .فمشيئته نافذة ال راد هلا {اإلنسان} ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ﴾ ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿ :وقوله تعاىل

 ڈ ڎ ڎ﴿ :أي ما أمامهم وما خلفهم احاطته باملعلومات ظاهرها وغائبها قال تعاىل

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 :وقال تعاىل ،{غافر} ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ :وقال تعاىل ،{سبأ} ﴾ڱ

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿

 ەئ ەئ ائ﴿ :وقال تعاىل ،{لقامن} ﴾ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ



 
 

 ڑ ژ﴿ :وقال  ،{األنعام} ﴾خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ

 ،هو الظاهر :والشهادة .غاب عنك ما :فالغيب ،{الرعد} ﴾ک ک ک ڑ

 .{البقرة} ﴾ مئ حئ جئ ی ی﴿ :عامل بكل َشء كام قال تعاىل فاهلل 

  ﴾ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿ :وقوله تعاىل

ا من علم اهلل إال إذا أطلعهم أن يبلغوا شيئ   مهام بلغ علم العباد فإَّنم عاجزون قارصون

 ﴾حئ جئ ی ی ی   ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿ :عىل ذلك اهلل 

 .{52-52:اجلن}

أَّنم ال  :{طه} ﴾ ائ ى ى ې ې﴿ :معنى آخر وهو ما دل عليه قوله تعاىل ولآلية

 .عنه ▐من أسامئه وصفاته إال بام أخَبهم اهلل  َشءيعلمون 

اته غي داخلة ُتت عدد ويف اآلية دليل إىل مذهب أهل احلق إىل أن أسامء اهلل تعاىل وصف

ما أثبته لنفسه من أسامءه وصفاته كام يليق  ومن هذا الباب ينبغي أن نثبت هلل  ،معلوم لنا

 ،من غي ُتريف وال َتثيل وال تكيف وال تعطيل ☺وكام أثبته له رسوله  ▐بجالله 

وال جيوز أن نصف اهلل  ،{الشورى} ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :قال تعاىل

 ب 
ٍ
 له الكامل املطلق من كل وجه وهذا الباب ال مل يرد يف الكتاب والسنة فإن اهلل  يشء

 .يعرف كيف هو إال اهلل تعاىل



 
 

 ليس له نظي وال مثيل ،{اإلخالص} ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :قال اهلل  

  .القوي القدير ▐معني وال ظهي بل  وال

   ﴾ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿ :تعاىل وقوله

َمْوِضُع  :اْلُكْر ِي  » :¶ َعَباسٍ  َقاَل اْبنُ  ،ُيَب تعاىل عن عظم خملوقاته ومنها كرسيه

وابن أيب شيبة يف  ،(1/892) «التوحيد»رواه ابن خزيمة يف  ،«َواْلَعْرُش اَل ُيْقَدُر َقْدُرهُ  ،اْلَقَدَمنْيِ 

 ،(326) «السنة»وعبد اهلل ابن اإلمام أمحد يف  ،«الرد عىل املرييس»والدارمي يف  ،(48) «العرش»

وصححه  ،وصححه عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي ، (3116) «املستدرك»واحلاكم يف 

 .(8/163) «عمدة التفسي»وأمحد شاكر يف  ،(188) «خمترص العلو»األلباين يف 

 ،«َوَلُه َأطِيط  َكأَطِيِط الَرْحلِ  ،اْلُكْر ِي  َمْوِضُع اْلَقَدَمنْيِ » :◙ ُموَسى اأْلَْشَعِري   وَأب َقاَل و

 وابن جرير ،(68) «العرش»وابن أيب شيبة يف  ،(855) «السنة»رواه عبد اهلل ابن اإلمام أمحد يف 

وصحح إسناده ابن حجر يف  ،وغيهم ،(234) «األسامء والصفات»يف  والبيهقي ،(9/332)

 .(189-183) «خمترص العلو»واأللباين يف  ،(2/144) «الفتح»

وعىل هذا درج أهل  ،وهذان األثران هلام حكم الرفع ويدالن عىل إثبات القدمني هلل تعاىل

 .والكر ي كاملرقاة إىل العرش كام قال ذلك غي واحد من أهل العلم .السنة

 .وهذا قول باطل فهام خملوقان متغايران ،وقد ذهب بعضهم إىل أن الكر ي هو العرش

 ٴۇ ۈ﴿ ،{الربوج} ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ :َقاَل َتَعاىَل مبينا بعض أوصاف العرش

 ک ک ک﴿ ،{طه} ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ :وقال تعاىل ،{12:غافر} ﴾ۋ ۋ



 
 

 ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿ :يِف َغْيِ َما آَيٍة ِمَن اْلُقْرآنِ  [39:األعراف] ﴾گ

 ڭ ڭ ۓ ۓ﴿ ،[86:النمل] ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ ،[116:املؤمنون]

 ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ ،[3:غافر] ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 .{22:الزمر} ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ،{12:احلاقة}

 اْلَكْرِب امْلَْرِوي  يِف 
ِ
اَل إهَِلَ إاَِل اّلَلُ » :[◙عن ابن عباس  «الَصِحيِحني»]َويِف ُدَعاء

اَل إهَِلَ إاَِل اّلَلُ َرب  الَساَمَواِت َوَرب  اأْلَْرِض  ،اَل إهَِلَ إاَِل ُهَو َرب  اْلَعْرِش اْلَعظِيمُ  ،اْلَعظِيُم احْلَلِيمُ 

 «.َرب  اْلَعْرِش اْلَكِريمُ 

َماُم َأمْحَُد يِف َحِديِث اأْلَْوَعاِل َعِن اْلَعَباِس ْبِن َعْبِد امْلَُطلِِب  َقاَل  :َقاَل  ،◙َوَرَوى اإْلِ

 
ِ
 َواأْلَْرضِ » :☺َرُسوُل اّلَل

ِ
َبْينَُهاَم  :َقاَل  ،اّلَلُ َوَرُسوُلُه َأْعَلمُ  :ُقْلنَا :َقاَل  ؟َهْل َتْدُروَن َكْم َبنْيَ الَساَمء

 َمِسَيُة ََخِْساِمَئِة َسنَةٍ  ،ََخِْساِمَئِة َسنَةٍ  َمِسَيةُ 
ٍ
 إىَِل َساَمء

ٍ
 َمِسَيُة ََخِْساِمَئِة  ،َوِمْن ُكل  َساَمء

ٍ
َوكِثَُف ُكل  َساَمء

 َواأْلَْرضِ  ،َسنَةٍ 
ِ
 الَسابَِعِة َبْحر  َبنْيَ َأْسَفلِِه َوَأْعاَلُه َكاَم َبنْيَ الَساَمء

ِ
َفْوَق َذلَِك اْلَعْرُش  ُثمَ  ،َوَفْوَق الَساَمء

 َواأْلَْرضِ 
ِ
َليَْس َُيَْفى َعَليِْه ِمْن َأْعاَمِل َبنِي آَدَم  ،َواّلَلُ َفْوَق َذلَِك  ،َبنْيَ َأْسَفلِِه َوَأْعاَلُه َكاَم َبنْيَ الَساَمء

ء   ِمِذي  َواْبُن َماَجهْ  . «ََشْ ْ هُ َوَرَوى َأبُو َداوُ  .َوَرَواُه َأبُو َداُوَد َوالرت    ،َد َوَغْيُ
ِ
بَِسنَِدِه إىَِل َرُسوِل اّلَل

ِمثَْل  ،َوَقاَل بِأََصابِِعهِ  ،إَِن َعْرَشُه َعىَل َساَمَواتِِه َكَهاَكَذا» :َقاَل  ☺َأنَُه  ،ِمْن َحِديِث اأْلَطِيطِ  ،☺

 .احْلَِديَث  «اْلُقَبةِ 

ْنيَا َواَلتِي » :َأنَُه َقاَل  ،[◙] قلت أصح منه ما جاء َعِن اْبِن َمْسُعودٍ   الد 
ِ
َما َبنْيَ الَساَمء

 َمِسَيُة ََخِْس ِماَئِة َعامٍ  ،َتلِيَها َمِسَيُة ََخِْس ِماَئِة َعامٍ 
ٍ
 الَسابَِعِة  ،َوَما َبنْيَ ُكل  َساَمء

ِ
َوَما َبنْيَ الَساَمء



 
 

 َمِسَيَة ََخِْس ِماَئِة َعامٍ وَ  ،َوَما َبنْيَ اْلُكْر ِي   ،َواْلُكْر ِي  َمِسَيَة ََخِْس ِماَئِة َعامٍ 
ِ
اء َواْلَعْرُش َعىَل  ،امْلَ

 
ِ
اء  «.َعىَل اْلَعْرِش َيْعَلُم َما َأنُْتْم َعَلْيهِ  َواّلُل  ،امْلَ

 
ِ
إَِذا َسَأْلتُُم اّلَلَ اجْلَنََة َفاْسَأُلوُه » :َأنَُه َقاَل  ☺َويِف َصِحيِح اْلُبَخاِري  َعْن َرُسوِل اّلَل

ُيْرَوى َوَفْوَقُه بِالنَْصِب َعىَل  .«َوَفْوَقُه َعْرُش الَرمْحَنِ  ،َوَأْوَسُط اجْلَنَةِ  ،َفِإَنُه َأْعىَل اجْلَنَةِ  ،اْلِفْرَدْوَس 

  ،الَظْرِفَيةِ 
ِ
 .َوَسْقُفهُ  :َأْي  ،َوبِالَرْفِع َعىَل ااِلْبتَِداء

نِبِِه حُمِيط  بِاْلَعامَلِ َوَذَهَب َطاِئَفة  ِمْن َأْهِل اْلَكاَلِم إىَِل َأَن  اْلَعْرَش َفَلك  ُمْسَتِدير  ِمْن مَجِيِع َجَوا

أِلَنَُه َقْد َثَبَت  ،َوَهَذا َلْيَس بَِصِحيٍح  !َواْلَفَلَك الَتاِسعَ  ،اْلَفَلَك اأْلَْطَلَس  :َوُرَباَم َسَمْوهُ  ،ِمْن ُكل  ِجَهةٍ 

ِئَم َُتِْمُلهُ  ِع َأَن َلُه َقَوا  ،َفَأُكوُن َأَوَل َمْن ُيِفيُق  ،َفِإَن النَاَس َيْصَعُقونَ » :☺َكاَم َقاَل  ،امْلَاَلِئَكةُ  يِف الرَشْ

ئِِم اْلَعْرشِ   «.لط ورِ اَفاَل َأْدِري َأَفاَق َقبَِْل َأْم ُجوِزَي بَِصْعَقِة  ،َفِإَذا َأنَا بُِموَسى آِخذ  بَِقائَِمٍة ِمْن َقَوا

 .(839) «رشح الطحاوية»انتهى من 

وهذه أقوال  ،هو العلم :والكر ي ،هو امللك :ومن أهل البدع من ذهب إىل أن العرش

 .خمالفة للعقيدة الصحيحة وباهلل التوفيق

َما الَساَمَواُت الَسبُْع َمَع اْلُكْر ِي  إاَِل َكَحْلَقٍة ُمْلَقاٍة بِأَْرٍض » :وجاء يف وصف هذا الكر ي

 .◙كام يف حديث أيب ذر  .(1)«اْلُكْر ِي  َكَفْضِل اْلَفاَلِة َعىَل احْلَْلَقةِ  َفاَلةٍ َوَفْضُل اْلَعْرِش َعىَل 

فانظر إىل هذه املخلوقات العظيمة الكبية  ،فوق ذلك وأعظم من ذلك واهلل 

 .الكبي املتعال ▐الواسعة اجلليلة خالقها اهلل 

                                                           

 .(361)أخرجه ابن حبان  (1)



 
 

 ﴾ىئ ېئ ېئ﴿ :وقوله تعاىل

قال  ،وهذا لكامل علمه وقدرته ،واألرضعجزه حفظ السموات كرثه وال يُ أي ال يُ 

 مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿ :تعاىل

بل انظر إىل عدد  ،{فاطر} ﴾جس مخ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت

وقدر  ،أقواهتاوقد قدر  املخلوقات التي يف السموات واألرض ومع ذلك حيفظها اهلل 

يرفع  ▐وكل يوم هو يف شأن  ،َشءعن  ءال يشغله َش ▐وقدر أجاهلا  ،معاشها

َسِمْعُت النَبَِي  :َقاَل  ،◙ املُِغَيِة ْبِن ُشْعَبةَ فعن  ،ا ويمنع هذاذويعطي ه ،هذا وُيفض هذا

يَك َلهُ » :َيُقوُل َخْلَف الَصاَلةِ  ☺ ا َأْعَطيَْت  ،الَ إهَِلَ إاَِل اّلَلُ َوْحَدُه الَ رَشِ َ
ِ
َوالَ  ،الَلُهَم الَ َمانَِع مل

ا َمنَْعَت  َ
ِ
 .(343) ومسلم ،(6613) أخرجه البخاري ،«َوالَ َينَْفُع َذا اجلَد  ِمنَْك اجلَد   ،ُمْعطَِي مل

هو القاهر الظاهر القوي اجلبار  فال ينفع صاحب العظمة من اهلل عظمته فإن اهلل 

▐. 

 اَل  :َأْي  ﴾ىئ ېئ ېئ﴿ :َوَقْوُلهُ  :(1/381) «تفسيه»يف  تعاىل ♫قال ابن كثي 

َيِسي   ،َبْل َذلَِك َسْهل  َعَلْيهِ  ،َوَمْن َبْينَُهاَم  ،وما ِفيِهاَم  ،ُيْثِقُلُه َواَل ُيْكِرُثُه ِحْفُظ السموات واألرض

  ،َوُهَو اْلَقاِئُم َعىَل ُكل  َنْفٍس باَِم َكَسَبْت  ،َلَدْيهِ 
ِ
ء  َواَل َفاَل َيْعُزُب َعنُْه ََشْ  ،الَرِقيُب َعىَل مَجِيِع اأْلَْشَياء

ء   َوُهَو  ،اَلِذي اَل ُيْسَأُل َعاَم َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلونَ  ،واألشياء كلها حقية بني يديه ،َيِغيُب َعنُْه ََشْ

 
ٍ
ء   ،اْلَقاِهُر لُِكل  ََشْ

ٍ
ء هُ  ،هُ اَل إهَِلَ َغْيُ  ،الَرِقيُب اْلَعَِل  اْلَعظِيمُ  ،احْلَِسيُب َعىَل ُكل  ََشْ  .َواَل َرَب ِسَوا

 .ـها



 
 

   ﴾ی ىئ ﴿ :وقوله تعاىل

 ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ :العَل يف عليائه عىل عرشه بائن من خلقه قال تعاىل

ويف قول  ،{احلديد} ﴾ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ﴿ :وقال تعاىل ،{طه}

 :تعاىل قولهومن األدلة عىل علو اهلل ، دليل عىل ذلك «ُسْبَحاَن َريب  اأْلَْعىَل » :املؤمن يف السجود

 .وغي ذلك من األدلة املبسوطة يف موطنها ،{12:امللك} ﴾ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿

فمن عقيدة أهل السنة واجلامعة أن اهلل عَل  يف عليائه وال جيوز بحال أن يعتقد املسلم أن 

اُتادية وقد نقل  يف كل مكان بذاته فإن هذه عقيدة فرعونية وهذه عقيدة حلولية ▐اهلل 

يف كل مكان بذاته بل هو  شيخ اإلسالم اإلمجاع عىل تكفي هذه الطائفة التي تعتقد أن اهلل 

وهو العَل الظاهر العظيم  ▐عىل عرشه  فهو عَل ،معنا بعلمه وبرصه وسلطانه وقهره

 .{الرعد} ﴾ک ک ک ﴿ :▐الكبي كام قال 

كان إذا نزل سبح وإذا صعد كَب قال الشيخ ابن عثيمني  ☺وهلذا جاء يف السنة أن النبي 

 ،سبح اوإذا نزل وادي   ،كَب ايف أسفاره إذا عال َصعد   ☺كان النبي  :يف شأن هذا األمر ♫

فكان من املناسب أن يكَب اهلل  ،فيى أنه كبي ،وذلك أن العاِل عىل اليشء قد يتعاظم يف نفسه

 النزول سفول فناسب أن يسبح اهلل وأما إذا نزل ف ،اهلل أكَب :فيقول عند الُسفول، 

  .(1)ـها .هذه هي املناسبة

                                                           

 .(188) «لقاء الباب املفتوح» (1)



 
 

 ﴾ی﴿ :وقوله تعاىل

 ،◙ َعْوِف ْبِن َمالٍِك اأْلَْشَجِعي  ويف حديث  ،▐صاحب العظمة الكبي  :أي

وِت َوامْلََلُكوِت » :كان يقول يف ركوعه ☺أن النبي  ،(233) عند أيب داود ُسْبَحاَن ذِي اجْلَََبُ

 َواْلَعَظَمةِ 
ِ
َياء   ،◙ وَعْن َأيِب ُهَرْيَرةَ  ،«َواْلِكَْبِ

ِ
َياُء » :َقاَل اّلَلُ  :☺َقاَل َرُسوُل اّلَل اْلِكَْبِ

ا ِمنُْهاَم  ،َواْلَعَظَمُة إَِزاِري ،ِرَدائِي  .(9848) داود وأبأخرجه  «َقَذْفُتُه يِف النَارِ  ،َفَمْن َناَزَعنِي َواِحد 

يقول  ☺وكان رسول اهلل  ،{الواقعة} ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿ :وقد قال تعاىل

َ اْلَعظِيمِ » :يف ركوعه  .◙َعْن ُحَذْيَفَة  (338) كام يف مسلم «ُسبَْحاَن َريب 

  :َقاَل  ،ا من حديث اْبِن َعَباسٍ أيض   (934) ويف مسلم
ِ
َتاَرَة  ☺َكَشَف َرُسوُل اهلل الس 

َا النَاُس » :َفَقاَل  ،َوالنَاُس ُصُفوف  َخْلَف َأيِب َبْكرٍ  ْؤَيا  ،َأهي  ِت الن ُبَوِة إاَِل الر  ا َ إَِنُه مَلْ َيبَْق ِمْن ُمبرَش 

َها امْلُْسلِمُ  ،الَصاحِلَةُ  ا ،َأْو ُتَرى َلهُ  ،َيَرا ا َأْو َساِجد  َ اْلُقْرآَن َراكِع  ُكوُع  ،َأاَل َوإيِن  َُّنِيُت َأْن َأْقَرأ َفَأَما الر 

  ،َفَعظ ُموا فِيِه الَرَب 
ِ
َعاء ُجوُد َفاْجَتِهُدوا يِف الد   «.َفَقِمن  َأْن ُيْستََجاَب َلُكمْ  ،َوَأَما الس 

 :(883) «الكافية الشافية»يف  ♫ قال ابن القيم

 وههههو العظهههيم بكهههل معنهههى يوجهههب التهههه
 

 هههههههههههههههههعظيم ال حيصههههههههههههههههيه مههههههههههههههههن إنسههههههههههههههههان ♣ ♣ ♣
 

وأن  ،من استطعنا من املسلمني ظَ ف  عظيمة ينبغي علينا أن نحفظها وأن ُنحَ فهذه آية 

توسل إليه الستجابة الدعاء يُ  نحفظ ما دلت عليه من املعاين العظيمة اجلليلة فإن اهلل 

بأسامئه وصفاته وهذه اآلية تضمنت من األسامء ومن الصفات ومن اجلمل التي تدل عىل 



 
 

مبطل ومتكَب ونسال  وما فيها زاجر لكل حتى نلقى اهلل ما فيها بالغ  ،عظمة اهلل 

 .ن يغفر لنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لتدبر القران واحلمد هللأن يرمحنا وإياكم وأ اهلل 

 :ما يؤخذ من اآلية الكريمة، آية الكريس 

 .بذلك وانفرداه ،هلل األلوهية إثبات -1

 .إثبات صفة احلياة وهي من الصفات الذاتية -8
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