بسم هللا الرمحن الرحيم

تفـــسري

آيــة الكـرسي
بقلم
سليمان بن حممد اللهيميد
السعودية – رفحاء

موقع جملة رياض املتقني
www.almotaqeen.net

اَّلل الَ إِلَـهَ إِاله هو ا حْل ُّي الح َقيُّوم الَ تَأ ُ ِ
سماو ِ
ه
ض َمن َذا اله ِذي يَ حش َف ُع ِع حن َدهُ إِاله
ات َوَما ِِف األ حَر ِ
ُ
( هُ
َُ َ
حخ ُذهُ سنَةٌ َوالَ نَـ حوٌم لهُ َما ِِف ال ه َ َ
بِِإ حذنِِه يـعلَم ما بـني أَي ِدي ِهم وما َخ حل َفهم والَ ُُِييطُو َن بِ َ ٍ ِ
ِ
ِ
ِِ
سماو ِ
ض َوالَ يَـ ُؤ ُ
ودهُ
ات َواأل حَر َ
َ ح ُ َ َحَ ح ح ََ
ش حيء م حن علحمه إاله مبَا َشاء َوس َع ُك حرسيُّهُ ال ه َ َ
ُح َ
ِح حفظُ ُه َما َو ُه َو ال َحعلِ ُّي ال َحع ِظيم ) .
------ُب بْ ِّن َك ْع ٍ
ِّ
اَّللِّ  ( يَا أَبَا الْ ُمْن ِّذ ِّر
ول ه
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ب قَ َ
هذه اآلية أعظم سورة يف القرآن الكرمي كما جاء يف صحيح مسلم َع ْن أ َى
اب هِّ
اب هِّ
ال  :يا أَبا الْمْن ِّذ ِّر أَتَ ْد ِّرى أَي آي ٍة ِّمن كِّتَ ِّ
أَتَ ْد ِّرى أَي آي ٍة ِّمن كِّتَ ِّ
ك
ت ه
ك أ َْعظَ ُم ؟ قَ َ
اَّلل َم َع َ
اَّلل َم َع َ
ال قُ ْل ُ
َ ْ
َ ْ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أ َْعلَ ُم  .قَ َ َ َ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك الْعْل ُم أَبَا الْ ُمْنذر ) رواه مسلم .
اَّللُ الَ إِّلَهَ إِّاله ُه َو ْ
ال « َو ه
ص ْد ِّري َوقَ َ
وم  .قَ َ
ت ه
أ َْعظَ ُم ؟  .قَ َ
اَّلل ليَ ْهن َ
ال فَ َ
ال قُ ْل ُ
ب ِّيف َ
ضَر َ
الَي الْ َقي ُ
( و هِّ ِّ
ك الْعِّلْ ُم أَبَا ال ُْمْن ِّذر ) أي  :ليكن العلم هنيئاً لك .
اَّلل ليَ ْهنِّ َ
َ

 هنأه النيب  هبذا البصر والفقه والفهم يف كتاب هللا تبارك وتعاىل الذي ىأهله ليتعرف على هذا املعىن من بني آالف اآليات
القرآنية  ،فحكم بأن هذه اآلية هي أعظم آية يف كتاب هللا عز وجل .
 ملاذا هي أعظم آية ؟
ألن ررف العلم بررف املعلوم  ...وررف الذكر بررف املذكور .
فهذه اآلية تتعلق بأمساء هللا عز وجل وصفاته بل تتعلق بأعظم األمساء والصفات  ،بل تتعلق بأمساء ترجع إليها سائر األمساء
السىن اليت تدل على أوصاف الكمال  ،ولذلك كانت هذه اآلية أعظم من غريها .

 قال ريخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا  :وليس يف القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي  ،وإمنا ذكر هللا يف أول
سورة الديد وآخر سورة الرر عدة آيات ال آية واحدة .
ول هِّ ِِّّ ِّ ِّ
ِّ
ٍ
ت
ال ( َوهكلَِّن َر ُس ُ
َ ع ْن أَِّب ُهَريْ َرَة  قَ َ
اَّلل ِ ب ْفظ َزَكاة َرَم َ
َخ ْذتُهُ َ ،وقُ ْل ُ
ضا َن  ،فَأَتَ ِّان آت فَ َج َع َل ََْيثُو م َن الطه َع ِّام  ،فَأ َ
ِّ
و هِّ
هك إِّ َىل رس ِّ
اَّللِّ  . قَ َ ِّ
ال
اج َ ،و َعلَ هى ِّعيَ ٌ
ت فَ َق َ
يدةٌ  .قَ َ
ول ه
اجةٌ َرد َ
َصبَ ْح ُ
ت َعْنهُ فَأ ْ
ال فَ َخلهْي ُ
ال إِّىن ُُْمتَ ٌ
ال َ ،وِّىل َح َ
اَّلل أل َْرفَ َعن َ َ ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
النِّهيب  « يَا أَبَا ُهريْرَة َما فَ َعل أَسري َك الْبَ ِّ
ت
ول ه
ت يَا َر ُس َ
ار َحةَ »  .قَ َ
اجةً َرد َ
يد ًة َوعيَاالً فَ َرمحْتُهُ  ،فَ َخلهْي ُ
ال قُ ْل ُ
اَّلل َر َكا َح َ
َ ُ
ََ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ص ْدتُهُ فَ َجاءَ ََْيثُو م َن
ود ل َق ْول َر ُسول ه
َسبِّيلَهُ  .قَ َ
ال « أ ََما إِّنههُ قَ ْد َك َذبَ َ
اَّلل  إنههُ َسيَ ُع ُ
ت أَنههُ َسيَ ُع ُ
ك َو َسيَ ُع ُ
ود »  .فَ َعَرفْ ُ
ود  .فَ َر َ
ِّ
هك إِّ َىل رس ِّ
ِّ
اج َ ،و َعلَ هى ِّعيَ ٌ
اَّللِّ  . قَ َ
ول ه
َع ُ
ال الَ أ ُ
ود  ،فََرمحْتُهُ  ،فَ َخلهْي ُ
َخ ْذتُهُ فَ ُقْل ُ
الطه َع ِّام فَأ َ
ت َسبِّيلَهُ
ال َد ْع ِّن فَإِّىن ُُْمتَ ٌ
ت أل َْرفَ َعن َ َ ُ
ِّ
ول هِّ
ول هِّ
ِّ
يد ًة َو ِّعيَاالً ،
ت يَا َر ُس َ
ال ِّل َر ُس ُ
ت  ،فَ َق َ
اجةً َرد َ
اَّلل  « يَا أَبَا ُهَريْ َرَة َ ،ما فَ َع َل أَس ُري َك »  .قُ ْل ُ
َصبَ ْح ُ
فَأ ْ
اَّلل َر َكا َح َ
ِّ
ِّ
ِّ
ت
ت َسبِّيلَهُ  .قَ َ
ال  :أ ََما إِّنههُ قَ ْد َك َذبَ َ
ك َو َسيَ ُع ُ
َخ ْذتُهُ فَ ُقْل ُ
فَ َرمحْتُهُ فَ َخلهْي ُ
ص ْدتُهُ الثهالثَةَ فَ َجاءَ ََْيثُو م َن الطه َع ِّام  ،فَأ َ
ود »  .فَ َر َ
ِّ
ول هِّ
ك َكلِّم ٍ
ث مهر ٍ
ِّ
ِّ
هك إِّ َىل رس ِّ
ك ه
ود  .قَ َ
ات يَْن َف ُع َ
ات أَن َ
ود ُثُه تَ ُع ُ
هك تَ ْز ُع ُم الَ تَ ُع ُ
اَّللُ
اَّلل َ ، وَه َذا آخُر ثَالَ َ
أل َْرفَ َعن َ َ ُ
ال َد ْع ِّن أ َُعلى ْم َ َ
ِّ
ِّ
ك لَ ْن
اَّللُ الَ إِّلَهَ إِّاله ُه َو ْ
ك فَاقْ َرأْ آيَةَ الْ ُكْرِّس ِّىي ( ه
ت َما ُه َو قَ َ
وم ) َح هَّت ََتْتِّ َم اآليَةَ  ،فَِّإنه َ
ت إِّ َىل فَر ِّار َ
ال إِّ َذا أ ََويْ َ
هبَا  .قُ ْل ُ
الَي الْ َقي ُ
اَّللِّ َ « ما فَ َع َل
ول ه
ال ِّل َر ُس ُ
ت  ،فَ َق َ
اَّللِّ َحافِّ ٌ
ك ِّم ْن ه
ظ َوالَ يَ ْقَربَن َ
يََز َال َعلَْي َ
هك َرْيطَا ٌن َح هَّت تُ ْ
َصبَ ْح ُ
ت َسبِّيلَهُ فَأ ْ
صبِّ َح  .فَ َخلهْي ُ
ِّ
ات  ،ي ْن َفع ِّن ه ِّ
اَّللِّ زعم أَنهه ي علِّىم ِّن َكلِّم ٍ
أ َِّسري َك الْبَ ِّ
ت
ت َسبِّيلَهُ  .قَ َ
ت يَا َر ُس َ
ال « َما ه َي »  .قُ ْل ُ
اَّللُ هبَا  ،فَ َخلهْي ُ
ار َحةَ »  .قُ ْل ُ
َ ُ
َ
ول ه َ َ َ ُ ُ َ ُ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك
اَّللُ الَ إلَهَ إاله ُه َو ْ
وم ) َوقَ َ
ك فَاقْ َرأْ آيَةَ الْ ُكْرس ِّىي م ْن أَهوِلَا َح هَّت ََتْت َم ( ه
قَ َ
ال ل لَ ْن يََز َال َعلَْي َ
ت إ َىل فَرار َ
ال ل إذَا أ ََويْ َ
الَي الْ َقي ُ
ك َوُه َو
ص َر ْي ٍء َعلَى ْ
اْلَِّْري  .فَ َق َ
اَّللِّ َحافِّ ٌ
ِّم َن ه
ص َدقَ َ
ظ َوالَ يَ ْقَربَ َ
ك َرْيطَا ٌن َح هَّت تُ ْ
صبِّ َح َ ،وَكانُوا أ ْ
ال النِّهيب  « أ ََما إِّنههُ قَ ْد َ
َحَر َ
اطب مْن ُذ ثَالَ ِّ
ِّ
ن ) رواه البخاري .
ال الَ  .قَ َ
ث لَيَ ٍال يَا أَبَا ُهَريْ َرَة »  .قَ َ
ال « َذ َاك َرْيطَا ٌ
َك ُذ ٌ
وب  ،تَ ْعلَ ُم َم ْن َُتَ ُ ُ
( هللاُ ) اسم من أمساء هللا  ،متضمن لأللوهية هلل تعاىل .
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ومعناه  :املألوه املعبود الذي تعبده اْلالئق  ،وتتأله له ُمبة وتعظيماً وخضوعاً له  ،وفزعاً إليه يف الوائج والنوائب  ،ملا له من
صفات األلوهية  ،وهي صفات الكمال .
 ال يعرف أحد تسمى به ال يف اجلاهلية وال يف اإلسالم  ،وهو خمتص باهلل لفظاً ومعىن .
لفظاً  :أي أن هذا اللفظ ال يصح أن يسمى به أحد .

ومعىن  :أي أن الصفة اليت تضمنها هذا االسم وهي اإلِلية ال يصلح ريء منها للمخلوق .

 مجيع األمساء ترجع إليه لفظاً ومعىن  :أي أن أمساء هللا تأيت بعده وال يأيت بعد ريء منها .

ومعىن ترجع إليه معىن  :أي أن

هذا االسم يتضمن صفة اإلِلية وهي أوسع الصفات ،وهذه الصفة ترجع إليها مجيع الصفات.

 اآلثار املرتتبة على معرفتنا هبذا :

أوالً ُ :مبة هللا ُمبة عظيمة تتقدم على ُمبة النفس واألهل والولد والدنيا مجيعاً  ،ألنه املألوه املعبود وحده وهو املنعم املتفضل
وحده .

ثانياً  :تعظيمه سبحانه وإجالله وإخالص العبودية له وحده من توكل وخوف ورجاء ورغبة ورهبة وغري ذلك من أنواع العبادات .

ثالثاً  :الرعور بالعزة به سبحانه والتعلق به وحده  ،وسقوط اْلوف واِليبة من اْللق والتعلق هبم .
رابعاً  :طمأنينة القلب وسعادته وأنسه باهلل .

خامساً  :إرادة تعاىل باحملبة والوالء  ،وإفراده تعاىل بالكم والتحاكم .
( ال إِلَهَ إِهال ُه َو ) أي :ال معبود ِبق سواه .

فهو اإلله الق الذي تتعني أن تكون مجيع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعاىل ،لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه ،ولكون
العبد مستحقا أن يكون عبداً لربه ،ممتثال أوامره جمتنباً نواهيه ،وكل ما سوى هللا تعاىل باطل ،فعبادة ما سواه باطلة ،لكون ما
سوى هللا خملوقاً ناقصاً مدبراً فقرياً من مجيع الوجوه ،فلم يستحق ريئاً من أنواع العبادة .

 يف هذه اآلية خيرب هللا بأنه منفرد باأللوهية ،وذلك من قوله ( ال إله إال هو ) هذه مجلة تفيد الصر وطريقة النفي واإلثبات
هذه من أقوى صيغ الصر .
ففيها نفي استحقاق غري هللا العبادة  ،وإثبات استحقاق األلوهية والعبودية هلل تعاىل .
 قال ابن كثري  :إخبار بأنه املنفرد باإلِلية جلميع اْلالئق .

 وقال السعدي  :فأخرب أنه هللا ،الذي له مجيع معان األلوهية ،وأنه ال يستحق األلوهية والعبودية إال هو ،وعبودية غريه
باطلة.
ِّ
ضي أهَال َُِّي ه ِّ
 قال ابن رجب  :قَول َ :ال إِّلَه إِّهال اَ هَّلل  ،تَ ْقتَ ِّ
اع َُ ،مَبهةً َو َخ ْوفًا َوَر َجاءً َ .وِّم ْن َمََ ِّام
ب س َواهُ  ،فَِّإ هن اَِّْإللَهَ ُه َو اَلهذي يُطَ ُ
َ
ُ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َح ه
ْم ْل تَ ْوح ُ
يدهُ َوَال ص ْدقُهُ
َُمَبهته َُمَبهةُ َما َُيبهُ َ ،وَكَر َاهةُ َما يَكَْرُههُ  ،فَ َم ْن أ َ
ب َرْيئًا ممها يَكَْرهُ اَ هَّللُ  ،أ َْو َك ِّرَه َرْيئًا ممها َُيبهُ اَ هَّللُ ََلْ يَك ُ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِِّّ
ِّ ِّ
لرر ِّك اَ ْْلَِّف ِّي ِِّبَس ِّ
ك
َحبههُ ِّممها يَكَْرُههُ  .قَ َ
ال تَ َعاىل (ذَل َ
ب َما َك ِّرَههُ ممها َُيبهُ اَ هَّللُ َ ،وَما أ َ
ِّيف قَ ْوله َ :ال إلَهَ إهال اَ هَّللُ َ ،وَكا َن فيه م ْن اَ ى ْ
ى ْ
َحبَ َط أ َْع َما َِلُم ) .
َس َخ َط ه
اَّللَ َوَك ِّرُهوا ِّر ْ
ض َوانَهُ فَأ ْ
بِّأَنه ُه ُم اتهبَ ُعوا َما أ ْ
 فضائل كلمة التوحيد :
ِّ ِّ
ص  ،و َرهادةُ اَ ْل ِّق ود ْعوةُ اَ ْل ِّق  ،وب راءةٌ ِّمن اَ ِّى ِّ
َجلِّ َها ُخلِّ َق اَ ْْلَْل ُق .
لرْرك َ ،وِّأل ْ
أوالً  :ه َي َكل َمةُ اَِّْإل ْخ َال ِّ َ َ َ َ ى َ َ َ َ ى َ ََ ْ
اىل ( َوَما َخلَ ْق ُ ِّ ِّ
س إِّهال لِّيَ ْعبُ ُدون ) .
َك َما قَ َ
ال تَ َع َ
ت ا ْجل هن َو ْاإلنْ َ
2

ثانياً  :وِّأل ِّ ِّ
ب
ت اَلر ُس ُل َوأُنْ ِّزلَ ْ
َجل َها أ ُْرسلَ ْ
َ ْ
ت اَلْ ُكتُ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اعبُ ُدون ) .
قَ َ
ال تَ َع َ
ك م ْن َر ُسول إهال نُوحي إلَْيه أَنههُ ال إلَهَ إهال أَنَا فَ ْ
اىل ( َوَما أ َْر َسْلنَا م ْن قَْبل َ
وح ِّمن أَم ِّرهِّ علَى من ي َراء ِّمن ِّعب ِّادهِّ أَ ْن أَنْ ِّذروا أَنهه ال إِّلَه إِّهال أَنَا فَاته ُق ِّ
ِّ ِّ
ون ) .
ُ ُ َ
وقال تعاىل ( يُنَ ىِّزُل الْ َمالئ َكةَ بالر ِّ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
هع ِّم ِّيف ُس ِّ ِّ ه
ال اِّبْ ُن ُعيَ ْي نَةََ :ما أَنْ َع َم اَ هَّللُ َعلَى
هح ِّلَ ،وِِّلََذا قَ َ
َوَهذه اَْآليَةُ أَهو ُل َما َعد َ
ورة اَلن ْ
هد َعلَى عبَاده م ْن اَلن َ
ورة اَلنى َع ِّم اَل ِّيت تُ َس همى ُس َ
َ
ِّ
ارِّد ِّألَه ِّل اَلدنْياو وِّأل ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
هت َد ُار
َجل َها أُعد ْ
اَلْعبَاد ن ْع َمةً أ َْعظَ َم م ْن أَ ْن َعهرفَ ُه ْم َال إِّلَهَ إِّهال اَ هَّللُ َ ،وإِّ هن َال إِّلَهَ إِّهال اَ هَّللُ أل َْه ِّل اَ ْجلَنهة َكالْ َماء اَلْبَ ِّ ْ
َ َ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ات َعلَْي ها َكا َن ِّمن أ َْه ِّل َد ِّار اَلثهو ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َجلِّ َها
ابَ ،وَم ْن َرهد َها َكا َن م ْن أ َْه ِّل اَلْع َقابَ ،وم ْن أ ْ
اَلث َهواب َوَد ُار اَلْع َقاب ِّيف اَْآلخَرةِّ ،فَ َم ْن قَا َِلَا َوَم َ َ
ْ
َ
ِّ ِّ
اجلِّه ِّاد ،فَمن قَا َِلا ع ِّ
ص َم َمالُهُ َوَد ُمهُ .
أُمَرت الر ُس ُل بِّ ْ َ َ ْ َ ُ
ثالثاً  :هي ََثَ ُن اَ ْجلَن ِّهة .
قال  ( من َكانَت ِّ
آخَر َك َال ِّم ِّه َد َخ َل اَ ْجلَنهة ) رواه أبو داود .
َْ ْ
رابعاً  :وهي ََنَاةٌ ِّم ْن اَلن ِّ
هار .
ِّ
ِّ ِّ
ال َخرج ِّم ْن اَلن ِّ
هار َ .خهر َجهُ ُم ْسلِّ ٌم
هيب ُ م َؤِّذىنًا يَ ُق ُ
َو َمس َع اَلنِّ ه
ول  :أَ ْر َه ُد أَ ْن َال إلَهَ إهال اَ هَّللُ  ،فَ َق َ َ َ
خامساً  :وهي أَحسن اَ ْلسنَ ِّ
ات :
ْ َُ ََ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ول اَ هَّلل ! َعلى ْم ِّن َعمالً يُ َق ِّربُِّن من اَ ْجلَنهة  ،ويُبَاع ُدِّن م ْن اَلن ِّ
هار  ،قَ َ
ت  :يَا َر ُس َ
قَ َ
اع َم ْل َح َسنَةً
ت َسيِّىئَةً فَ ْ
ال  :إِّ َذا َعمْل َ
ال أَبُو َذ ىٍر ( :قُ ْل ُ
َ
َ ى َ
ِّ
ول اَ هَّللِّ َ ،ال إِّلَه إِّهال اَ هَّلل ِّمن اَ ْلسنَ ِّ
ال ِّه َي أَ ْح َس ُن اَ ْلَ َسنَات ) .
ات ؟ قَ َ
ت  :يَا َر ُس َ
 ،فَِّإن َهها َع ْرُر أ َْمثَاِلَا قُ ْل ُ
َ
ُ َ ََ
سادساً  :وِّهي ُ :ت ىِّدد ما د ِّرس ِّمن اَِّْإلميَ ِّ
ان ِّيف اَلْ َق ْل ِّ
ب.
َ َ َ َُ ُ َ َ
ِّ ِّ
كما يف اَلْمسنَ ِّد أَ هن اَلنِّهيب  قَ َ ِّ
ال  :قُولُوا َ :ال إِّلَهَ إِّهال اَ هَّلل ) .
ف َُنَ ىِّد ُد إِّميَانَنَا ؟ قَ َ
َص َحابِّه ( َج ىد ُدوا إِّميَانَ ُك ْم قَالُوا َكْي َ
ه
ال أل ْ
ُْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ه
ِّ
ت اَل هس َماء َو ْاأل َْر ِّ
ت هب هن .
ض َر َج َح ْ
سابعاً َ :وه َي اَل ِّيت َال يَ ْعد ُِلَا َر ْيءٌ يف اَلْ َوْزن  ،فَلَ ْو ُوزنَ ْ
ِّ ِّ
ِّ
ال ِّالبنِّ ِّه ِّعْن َد موتِِّّه  :آمرَك بِّ َال إِّلَِّه إِّهال اَ هَّلل  ،فَِّإ هن اَل هسماو ِّ
ات
وحا قَ َ ْ
ُ
َك َما ِّيف اَلْ ُم ْسنَد َع ْن َعْبد اَ هَّلل بْ ِّن َع ْم ٍرو َع ْن اَلنِّهيب  ( أَ هن نُ ً
َْ
ََ
ُُ
ٍ
ٍ
ِّ
ص َمْت ُه هن َال إِّلَهَ إِّهال اَ هَّلل ) .
اَل هسْب َع َو ْاأل ََرض َ
ني اَل هسْب َع ُك هن ِّيف َحْل َقة ُمْب َه َمة قَ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ال :يَا
وك بِِّّه  ،قَ َ
وسى  قَ َ
ال  :يَا َرب َعلِّى ْم ِّن َرْيئًا أَذْ ُكُرَك بِِّّه َوأ َْد ُع َ
َوفيه أَيْ ً
ضا َع ْن َعْبد اَ هَّلل بْ ِّن َع ْم ٍرو َ .ع ْن اَلنِّهيب  ( أَ هن ُم َ
يد َرْيئًا
ال :قُ ْل َال إِّلَهَ إِّهال اَ هَّللُ  .فَ َق َ
ب! ُكل ِّعبَ ِّاد َك يَ ُقولُو َن َه َذا  .قَ َ
وسى! قُ ْل َال إِّلَهَ إِّهال اَ هَّللُ ،قَ َ
ت ،إِّهمنَا أ ُِّر ُ
الَ :ال إِّلَهَ إِّهال أَنْ َ
ال :يَا َر ِّى
ُم َ
ِّ ٍ
ِّ ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ت
ََتُص ِّن بِِّّه  .قَ َ
ني اَل هسْب َع ِّيف كفهة َ ،وَال إِّلَهَ إِّهال اَ هَّللُ ِّيف كفهة َ ،مالَ ْ
وسى ! لَْو أَ هن اَل هس َم َاوات اَل هسْب َع َو َعامَرُه هن َغ ِّْريي َو ْاأل ََرض َ
ال  :يَا ُم َ
ِّهبِّ هن َال إِّلَهَ إِّهال اَ هَّلل ) .
ِّ
ض ُل اَل ىِّذ ْك ِّر .
ثامناً َ :وه َي أَفْ َ
َكما ِّيف ح ِّد ِّ
ض ُل اَل ىِّذ ْك ِّر َال إِّلَهَ إِّهال اَ هَّلل ) رواه الرتمذي .
يث َجابِّ ٍر اَلْ َمْرفُوع ( أَفْ َ
َ
َ
تاسعاً  :ومن أعظم فضائلها :
ما جاء ِّيف اَل ه ِّ
يح ْ ِّ
ك َولَهُ اَ ْلَ ْم ُد َوُه َو
ني َع ْن أَِِّب ُهَريْ َرَة َ ع ْن اَلنِّهيب َ م ْن قَ َ
يك لَهُ  ،لَهُ اَلْ ُمْل ُ
ال ( َال إِّلَهَ إِّهال اَ هَّللُ َو ْح َدهُ َال َر ِّر َ
صح َ
ٍ
ِّ
ٍ ِّ
ِّ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
ِّ ِّ ٍ
ت لَهُ ِّحْرًزا ِّم ْن
ب لَهُ مائَةُ َح َسنَة َ ،وُُم َي َعْنهُ مائَةُ َسيِّىئَةَ ،وَكانَ ْ
َعلَى ُك ِّىل َر ْيء قَد ٌير  ،مائَةَ َمهرةٍ َكانَ ْ
ت لَهُ َع ْد ُل َع ْرر رقَاب َ ،وُكت َ
ت بِّأَفْ ِّ
ِّ
ك ح هَّت ميُْ ِّسي ،وََل يأْ ِّ
ِّ
ِِّّ ِّ
َح ٌد َع ِّم َل أَ ْكثَ َر ِّم ْن َذلِّك ) .
َ
ض َل ممها َجاءَ به ،إهال أ َ
َ ََْ
اَلرْهيطَان يَ ْوَمهُ َذل َ َ
ِّ
س ِّمن ولَ ِّد إِّ ْمس ِّ
ٍ
اعيل ) .
َوف ِّيه َما أَيْ ً
وب َ ،ع ْن اَلنِّهيب  قال ( َم ْن قَا َِلَا َع ْرَر َمهرات َكا َن َك َم ْن أ َْعتَ َق أ َْربَ َعةَ أَنْ ُف ٍ ْ َ َ
ضا َع ْن أَِِّب أَي َ
ِّ ِِّّ
عاشراً  :وِّمن فَ ِِّّ
اب اَ ْجلَن ِّهة اَلث َهمانِّيَ ِّة .يَ ْد ُخ ُل ِّم ْن أَيِّى َها َراءَ .
َ ْ َ
ضائل َها أَن َهها تَ ْفتَ ُح ل َقائل َها أَبْ َو َ
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ال رس ُ ِّ
َكما ِّيف ِّ ِّ
ِّ ِّ
يك لَهُ،
َح ٍد يَتَ َو ه
ضوءَُ ،ثُه يَ ُق ُ
ول :أَ ْر َه ُد أَ ْن َال إِّلَهَ إِّهال اَ هَّللُ َو ْح َدهُ َال َر ِّر َ
ضأُ ،فَيُ ْسبِّ ُغ اَلْ ُو ُ
ول اَ هَّلل َ ( ما مْن ُك ْم م ْن أ َ
حديث ُع َمر  .قَ َ َ ُ
َ
َ
وأَ ْره ُد أَ هن ُُم هم ًدا عب ُده ورسولُه ،إِّهال فُتِّحت لَه أَب واب اَ ْجلن ِّ
َخَر َجهُ ُم ْسلِّمٌ
أ
)
"
هة
ْ
َ َْ ُ َ َ ُ ُ
َ َ
َ ْ ُ َْ ُ َ

ص ِّح َ ِّ
ِّ
يك لَهُ َ ،وأَ هن ُُمَ هم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ ،
يب  قَال ( َم ْن قَ َ
َوِّيف اَل ه
ال أَ ْر َه ُد أَ ْن َال إِّلَهَ إِّهال اَ هَّللُ َو ْح َدهُ َال َر ِّر َ
يح ْني َع ْن ُعبَ َادةَ َع ْن اَلنه ِّى
ث من ِّيف اَلْ ُقب ِّ ِّ
وأَ هن ِّعيسى عب ُد اَ هَّللِّ وَكلِّمتُه أَلْ َقاها إِّ َىل مرَمي ور ِّ
ت لَهُ ََثَانِّيَةَ
ور فُت َح ْ
َ َُ َ
َ َْ
ُ
هار َح ٌّق َوأَ هن اَ هَّللَ يَْب َع ُ َ ْ
َْ َ َُ ٌ
وح مْنهُ َ ،وأَ هن اَ ْجلَنهةَ َح ٌّق َوأَ هن اَلن َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
أَبْ َواب م َن اَ ْجلَنهة يَ ْد ُخ ُل م ْن أَيى َها َراء ) .

( ا حْلَ ُّي ) الذي له الياة الكاملة .
ومعناه  :أي  :ذو الياة الكاملة املتضمنة جلميع صفات الكمال َل تسبق بعدم ،وال يلحقها زوال ،وال يعرتيها نقص بوجه من
الوجوه .
 قال ابن كثري  :أي الي يف نفسه الذي ال ميوت أبداً .
 وقال البغوي  :الباقي الدائم على األبد .

 وقال الطربي  :الذي له الياة الدائمة  ،والبقاء الذي ال أول له ِبد  ،وال آخره له أمد  ،إذ كل ما سواه فإنه وإن كان حياً
فلحياته أول ُمدود  ،وآخر ممدود ينقطع بانقطاع أمدها  ،وينقضي بقضاء غايتها .
 وقد ورد اسم الي هلل تعاىل يف عدة آيات :
وم ) .
اَّللُ ال إِّلَهَ إِّهال ُه َو ْ
قال تعاىل ( ه
الَي الْ َقي ُ
وقال تعاىل (وعنَ ِّ
ت الْ ُو ُجوهُ لِّْل َح ِّىي الْ َقي ِّوم ) .
ََ
ِّ
وت ) .
وقال تعاىل ( َوتَ َوهك ْل َعلَى ْ
الَ ِّىي الهذي ال ميَُ ُ
صني لَه ال ىِّدين ْ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّه
ني ) .
وقال تعاىل ( ُه َو ْ
ب الْ َعالَم َ
الَ ْم ُد هَّلل َر ِّى
الَي ال إلَهَ إال ُه َو فَ ْاد ُعوهُ خمُْل َ ُ َ
 واسم الي من أعظم األمساء  ،ألنه يستلزم مجيع صفات الكمال هلل تعاىل .

 كل ما سوى هللا ميت .
قال تعاىل ( ُكل نَ ْف ٍ ِّ
ِّ ِّ
ورُك ْم يَ ْوَم الْ ِّقيَ َام ِّة ) .
س ذَائ َقةُ الْ َم ْوت َوإهمنَا تُ َوفه ْو َن أ ُ
ُج َ
س َذائَِّقةُ الْمو ِّ
ت َونَْب لُوُك ْم بِّالرىِّ
وقال تعاىل ( ُكل نَ ْف ٍ
اْلَِّْري فِّْت نَةً َوإِّلَْي نَا تُ ْر َج ُعو َن ) .
هر َو ْ
َْ
وقال تعاىل ( ُكل من علَي ها فَ ٍ
اجل ِّ
الل َو ِّْ
اإل ْكَرِّام ) .
ان َ .ويَْب َقى َو ْجهُ َربِّى َ
َ ْ َ َْ
ك ذُو َْ
وقد جاء يف الديث (أن جربيل قال للنيب  :يا ُممد عش ما رئت فإنك ميت ،وأحبب من رئت فإنه مفارقه  ،واعمل.)...
تفرده باأللوهية وإبطال عبودية كل من
 ويف ذكر صفة ( الي ) بعد قوله عز وجل ( هللا ال إله إال هو ) استدالل على إثبات ى
حي هبذه الياة إال هللا
سواه  ،وذلك ألنه ال يستحق العبادة إال من كان حياً بالياة الذاتية الدائمة األبدية  ،وحيث ال ى
األحد فال يستحق العبادة إال هو  ،وِلذا قال ابن عارور  :واملقصود إثبات الياة وإبطال استحقاق آِلة املرركني وصف
ت َِّل تَعب ُد ما ال يسمع وال ي ب ِّ
ِّ
ك َرْيئاً ) .
صُر َوال يُ ْغ ِّن َعْن َ
اإلِلية النتفاء الياة عنهم كما قال إبراهيم عليه السالم (يَا أَبَ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُْ
 اآلثار املرتتبة على معرفتنا هبذا االسم :
أوالً ُ :مبة هللا تعاىل وإجالله .

ِّ
وت ) .
ثانياً  :التوكل الصادق على هللا  ،كما قال تعاىل ( َوتَ َوهك ْل َعلَى ا ْلَ ِّىي الهذي ال ميَُ ُ
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ومن أعظم ما يتوكل على هللا فيه طلب اِلداية والثبات على اإلميان وعدم الزيغ عنه ،ولذلك كان النيب  يقول يف دعائه (اللهم
كلت ،وإليك أنبت ،وبك خاصمت ،اللهم إن أعوذ بعزتك ال إله إال أنت أن تُضلن أنت
نت ،وعليك تو ُ
ت ،وبك آم ُ
لك أسلم ُ
الي الذي ال ميوت ،واجلن واإلنس ميوتون) رواه مسلم .
ثالثاً  :الزهد يف الدنيا الفانية وعدم االغرتار هبا  ،ألنه مهما أعطي العبد من العمر فالبد من املوت .
وم ) أي  :القائم بنفسه القائم على غريه  ،املتضمن لصفة القيومية .
( الح َقيُّ ُ

 قال ابن كثري  :هو القيىم لغريه  ،فجميع املوجودات مفتقرة إليه  ،وهو غن عنها  ،وال قوام ِلا بدون أمره .

 وقال ابن القيم  :هو الذي قام بنفسه فلم َيتج إىل أحد  ،وق ام كل ريء به فكل ما سواه ُمتاج إليه بالذات .

 وقال السعدي  :القيوم  :القائم بنفسه  ،القيوم ألهل السماوات واألرض  ،القائم بتدبريهم وأرزاقهم ومجيع أحواِلم .
 وهذا االسم له رأن عظيم  ،قال ابن أِب العز  :وأما القيوم  ،فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته  ،فإنه القائم بنفسه ،
فال َيتاج إىل غريه بوجه من الوجوه  ،املقيم لغريه  ،فال قيام لغريه إال بإقامته .
 وقد وردت عدة نصوص يف القرآن الكرمي تدل على أن قيام املوجودات وبقاءها وحفظها بأمر هللا وال قوم ِلا بدونه .
ٍ
ضن ما ميُْ ِّس ُكه هن إِّهال الهر ْمحن إِّنهه بِّ ُك ِّل َري ٍء ب ِّ
ص ٌري ) .
ُ
قال تعاىل ( أ ََوََلْ يََرْوا إِّ َىل الطهِّْري فَ ْوقَ ُه ْم َ
َُ ُ ى ْ َ
صافهات َويَ ْقبِّ ْ َ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ك تَ ْق ِّدير الْ َع ِّز ِّيز الْ َعلِّ ِّيم  .والْ َقمر قَد ْهرنَاهُ َمنَ ِّ
س
س َْت ِّري ل ُم ْستَ َقىٍر َِلَا َذل َ
ازَل َح هَّت َع َاد َكالْ ُع ْر ُجون الْ َقد ِّمي  .ال الر ْ
وقال تعاىل ( َوالر ْ
َ ََ
ُ
هم ُ
هم ُ
ِّ
ك الْم ْرح ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
هه ِّ
ون َ .و َخلَ ْقنَا
يَْنبَغي َِلَا أَ ْن تُ ْد ِّرَك الْ َق َمَر َوال اللهْي ُل َساب ُق الن َ
ار َوُكلٌّ ِّيف فَلَك يَ ْسبَ ُحو َن َ .وآيَةٌ َِلُ ْم أَنها َمحَْلنَا ذُ ىِّريهتَ ُه ْم ِّيف الْ ُف ْل َ ُ
ِّ ِّ ِّ ِّ
يخ َِلُم وال ُهم يُْن َق ُذو َن  .إِّهال ر ْمحَةً ِّمنها وَمتَاعاً إِّ َىل ِّح ٍ
ني ) .
َِلُ ْم م ْن مثْله َما يَْرَكبُو َن َ .وإِّ ْن نَ َرأْ نُ ْغ ِّرقْ ُه ْم فَال َ
ص ِّر َ ْ َ ْ
َ
َ
 آثار اإلميان املرتتب على اإلميان هبذا :

أوالً ُ :مبته سبحانه ومحده وإجالله وتعظيمه .

ثانياً  :التربؤ من الول والقوة واالفتقار التام هلل  ،وإنزال مجيع الوائج باهلل .

ثالثاً  :إخالص االستعانة واالستغاثة واالعتصام هلل عز وجل  ،وقطع التعلق باملخلوق الضعيف املربوب هلل تعاىل املفتقر إىل ربه .

رابعاً  :قال ابن القيم  :وهو سبحانه ( القيوم ) املقيم لكل ريء من املخلوقات – طائعها وعاصيها – فكيف تكون قيوميته مبن
أحبهه وتواله  ،وآثره على ما سواه  ،ورضي به دون الناس حبيباً  ،ورباً ووكيالً  ،وناصراً ومعيناً وهادياً .

خامساً  :اْلوف منه سبحانه ومراقبته  ،ألنه القائم على كل نفس  ،املتول أمرها  ،الافظ ألعماِلا الذي ال خيفى عليه ريء من

أمرها .

حخ ُذهُ ِسنَةٌ َوال نَـ حوٌم ) السنة  :النعاس  ،والنوم هو النوم  ،وهذه اجلملة تأكيد للقيومية .
( ال تَأ ُ

 قال ابن كثري  :ومن َمام القيومية أنه ال يعرتيه سنة وال نوم .

 فاهلل عز وجل ال يعرتيه نقص وال غفلة وال ذه ول عن خلقه  ،فال تأخذه سنة وال نوم لكمال حياته وقيوميته .

 قال ابن عاشور  :ونفي استيالء السنة والنوم على هللا تعاىل حتقيق لكمال الياة ودوام التدبري  ،وإثبات لكمال العلم و فإ ىن
السنة والنوم يربهان املوت  ،فحياة النائم يف حاِلما حياة ضعيفة  ،ومها يعوقان عن التدبري وعن العلم مبا َيصل يف وقت
استيالئهما على اإلحساس.
 فاهلل ال ينام لكمال حياته وقيوميته  ،وهذه قاعدة  :كل صفة نفي يستلزم نفيها وإثبات كمال ضدها .
فكل صفة نفاها هللا عن نفسه فإننا نفيها عن هللا مع إثبات كمال ضدها  ،وذلك  :ألن النفي ال يدل على الكمال حَّت يكون
متضمناً لصفة ثبوتية َيمد عليها  ،فإن جمرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصاً  ،وقد يكون سببه عدم القابلية فال يقتضي
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مدحاً  ،كما لو قلت  :اجلدار ال يظلم .
ِّ
َحداً ) لكمال عدله .
فقوله تعاىل ( َوال يَظْل ُم َرب َ
كأَ
وقوله تعاىل ( وما م هسنَا ِّمن لُغُ ٍ
وب ) لكمال قدرته .
ْ
ََ َ
ِّ
ِّ
ال َذ هرةٍ ِّيف ال هس َم َاوات َوال ِّيف ْاأل َْر ِّ
ض ) لكمال علمه .
ب َعْنهُ مثْ َق ُ
وقوله تعاىل ( ال يَ ْعُز ُ
وقوله تعاىل ( ال تَأْ ُخ ُذهُ ِّسنَةٌ َوال نَ ْوٌم ) لكمال حياته وقيوميته .
اَّلل لِّي ع ِّجزه ِّمن َري ٍء ِّيف ال هسماو ِّ
ات َوال ِّيف ْاأل َْر ِّ
ض إِّنههُ َكا َن َعلِّيماً قَ ِّديراً ) .
ََ
وقوله تعاىل ( َوَما َكا َن هُ ُ ْ َُ ْ ْ
فاهلل ال يعجزه ريء لكمال علمه وقدرته .
قال الريخ ابن عثيمني :فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته ،وِلذا قال بعده (إِّنههُ َكا َن َعلِّيماً قَ ِّديراً) ألن العجز سببه:
إما اجلهل بأسباب اإلجياد ،وإما قصور القدرة عنه ،فلكمال علم هللا تعاىل وقدرته َل يكن ليعجزه ريء يف السماوات وال يف
األرض .
 فالنوم من صفات النقص اليت يُنزه هللا عنها لكمال حياته  ،قال ( إن هللا ال ينام وال ينب غي له أن ينام).
فالنوم َيتاجه املخلوق لنقصه وعجزه  ،فهو َيتاج للن وم لالسرتاحة  ،ولذلك ملا كان أهل اجلنة كاملي الياة  ،كانوا ال ينامون.
رواه مسلم

 ما الكمة من ذكر النوم بعد نفي السنة ،ألنه إذا قال (ال تأخذه سنة) فقد دل ذلك على أنه ال يأخذه نوم بطريق األوىل.
قيل  :ال تأخذه سنة فضالً عن أن يأخذه النوم .
وقيل  :إمنا مجع بني نفييهما ألنه ال يلزم من نفي أحدمها نفي اآلخر  ،إذ يتصور جميء النوم دفعة من غري مبادئ الوسن  ،وجميء
الوسن دون النوم فلذلك نفى كل واحد منهما على حدته بدليل تكرير ( ال ) .
ولذلك قال ابن عاشور  :ونفي السنة عن هللا تعاىل ال يغن عن نفي النوم عنه  ،أل ىن من األحياء من ال تعرتيه السنة فإذا نام نام
عميقاً  ،ومن الناس من تأخذه السنة يف غري وقت النوم غلبة  ،وقد َمادحت العرب بالقدرة على السهر .

 موعظة بليغة  :تعلق قلب رجل بامرأة بدوية وقد ذهبت ذات ليلة إىل حاجة ِلا فتبعها الرجل فلما خال هبا يف البادية والناس
نيام راودها عن نفسها  ،فقالت له انظر أنام الناس مجيعاً ففرح الرجل وظن أهنا قد أجابته إىل ما ابتغاه فقام وطاف حول
مضارب الي فإذا الناس نيام فرجع مسروراً وأخربها خبلو املكان إال من النيام  ،فقالت ما تقول يف هللا تبارك وتعاىل ؟ أنائم
هو يف هذه الساعة ؟ قال الرجل إن هللا ال ينام وال تأخذه سنة  ،فقالت املرأة إن الذي َل ينم وال ينام ويرانا وإن كان اْللق
ال يرون فذلك أوىل أن خنراه  ،فاتعظ الرجل وتركها وتاب خوفاً من هللا تعاىل  :وملا مات رئي يف املنام فقيل له  :ما فعل هللا
بك ؟ فقال غفر ل ْلويف منه وتوبيت إليه .
وصدق من قال :
والنفس داعية إال العصيان
وإذا خلوت بريبة يف ظلمة
إن الذي خلق الظالم يران
فاستحي من نظر اإلله وقل ِلا
سماو ِ
ات َوَما ِِف حاأل حَر ِ
ض ) أي  :كل ما يف السماوات واألرض له سبحانه وتعاىل خلقاً وملكاً وتدبرياً .
( لَهُ َما ِِف ال ه َ َ
 قال ابن جرير  :أي أنه مالك مجيع ذلك بغري رريك وال نديد  ،وخالق مجيعه دون آِلة ومعبود .
 وقال ابن كثري  :إخبار بأن اجلميع عبيده ويف ملكه  ،وحتت قهره وسلطانه .
 وقال أبو بكر اجلزائري  :خلقاً وملكاً وتصرفاً .
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 وقال ابن عاشور  :قوله تعاىل ( له ما يف السماوات وما يف األرض ) تقرير النفراده باإلِلية إذ مجيع املوجودات خملوقاته ،
وتعليل التىصافه بالقيىوميىة  ،أل ىن من كانت مجيع املوجودات ملكاً له فهو حقيق بأن يكون قيىومها وأالى يهملها ولذلك
فُصلت اجلملة عن اليت قبلها.
وقد جاءت آيات كثرية يف القرآن الكرمي تدل على هذا العموم :
ض وإِّ َىل هِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ور ) .
اَّلل تُ ْر َج ُع ْاأل ُُم ُ
قال تعاىل ( َو هَّلل َما يف ال هس َم َاوات َوَما يف ْاأل َْر ِّ َ
وقال تعاىل ( وِّهَّللِّ ما ِّيف ال هسماو ِّ
ات َوَما ِّيف ْاأل َْر ِّ
اَّللُ بِّ ُك ِّىل َر ْي ٍء ُُِّميطاً ) .
ض َوَكا َن ه
َ َ
ََ
ِّ
ِّ
ِّ
وقال تعاىل (لَهُ َما ِّيف ال هس َم َاوات َوَما ِّيف ْاأل َْر ِّ
يم ) .
ض َوُه َو الْ َعلي الْ َعظ ُ

 وهذه اجلملة تؤيد تفرده سبحانه باأللوهية  ،وذلك من جانبني :

األول  :حيث إن اجلميع عبيد له جل جالله  ،وليس للعبد أن يعبد غري مالكه  ،أو يُ ِّ
ررك غريه معه يف العبادة  ،وقد هناه عن
ذلك .

ررك مملوك يف العبادة مع املالك،
الثاين  :وحيث إن اجلميع عبيد له ،فكيف يُعبد مملوك -كائناً من كان -ويُرتك املالك ،أو يُ َ
وقد هنى عن ذلك .
 والفائدة من إمياننا بأن هلل ملك السموات واألرض يفيد فائدتني عظيمتني :

الفائدة األوىل  :الرضا بقضاء هللا ،وأن هللا لو قضى عليك مرضاً فال تعرتض ،ولو قضى عليك فقراً فال تعرتض ،ألنك ملكه
يتصرف فيك كما يراء ..
يدل لذلك ما أمرنا هللا به أن نقول عند املصيبة ( اله ِّذين إِّ َذا أَصاب ْت هم م ِّ
صيبَةٌ قَالُوا إِّنها ِّهَّللِّ َوإِّنها إِّلَْي ِّه َر ِّاج ُعو َن ) .
َ َ ُْ ُ
َ
ويدل لذلك أيضاً ما بينىه النيب  البنته اليت أررف ابنها على املوت  ،حينما أرسلت إليه ليأيت  ،فأرسل يقرأ السالم ويقول :
إن هلل ما أخذ وله ما أعطى  ،وكل ريء عنده بأجل مسمى  ،فلتصرب ولتحتسب ) .
الفائدة الثانية  :الرضا بررعه وقبوله والقيام به  ،ألنك ملكه .

الفائدة الثالثة  :أن كل ما يف الكون ملك هلل األحد سبحانه وتعاىل من غري رريك ،فما لدينا من مال ومتاع وجاه ليس ملكاً
اَّللِّ َوَر ُسولِِّّه َوأَنْ ِّف ُقوا ِّممها َج َعلَ ُك ْم
لنا بل هو ملك هلل ،وإمنا حنن مستخلفون فيه لالبتالء واالختبار ،كما قال تعاىل ( ِّآمنُوا بِّ ه
مستخلَ ِّف ِّ ِّ ه ِّ
ِّ
َجٌر َكبِّ ٌري) .
ُ َْ ْ َ
ين َآمنُوا مْن ُك ْم َوأَنْ َف ُقوا َِلُ ْم أ ْ
ني فيه فَالذ َ
وقال  ( إن الدنيا حلوة خضرة  ،وإن هللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون  ) ..رواه مسلم .
( َم حن َذا اله ِذي يَ حش َف ُع ِع حن َدهُ إِهال بِِإ حذنِِه ) أي  :ال يرفع عنده أحد سبحانه إال بإذنه  ،وذلك لكمال سلطانه .

 قال الرازي  :استفهام معناه اإلنكار والنفي  ،أي  :ال أحد يرفع عنده إال بأمره  ،وذلك ألن املرركني كانوا يزعمون أن
اَّللِّ زلْ َفى ) وقوِلم (هؤ ِّ
ِّ
الء ُر َف َع ُاؤنَا
األصنام ترفع ِلم  ،وقد أخرب هللا تعاىل عنهم بأهنم يقولون ( َما نَ ْعبُ ُد ُه ْم إِّهال ليُ َقىِّربُونَا إِّ َىل ه ُ
َُ
ون هِّ
اَّللِّ ) ُث بني تعاىل أهنم ال جيدون هذا املطلوب فقال (وي عب ُدو َن ِّمن د ِّ
ضرُه ْم َوال يَْن َف ُع ُه ْم ) فأخرب هللا تعاىل
ِّعْن َد ه
اَّلل َما ال يَ ُ
ْ ُ
َ َ ُْ
أنه ال رفاعة عنده ألحد إال من استثناه هللا تعاىل بقوله ( إِّهال بِِّّإ ْذنِِّّه ) .
 وهذا – كما تقدم  -يدل على كمال ملك هللا عز وجل  ،ألن املخلوق إذا كان موصوفاً بامللك  ،فإن الناس قد يتقدمون بني
يديه بالرفاعة من غري استئذان  ،وقد يرفع هو من غري رغبة يف هذه الرفاعة اليت قدمت بني يديه  ،لكنه قد َُيرج أو
يستحي أو قد يقبل هذه الرفاعة خوفاً من غائلة الرافع  ،ألن ملكه ال يقوم إال به  ،ألنه قد يكون من أعوانه الذين ال
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يقوم ملكه إال هبم فيقبل الرفاعة خ وفاً من غائلة هذا الرافع  ،وقد يقبلها حياء منه وخجالً وإحراجاً  ،وقد يقبلها رداً
جلميله السابق عليه وإفضاله  ( .الريخ خالد السبت )
وأما هللا عز وجل فهو ال خياف من أحد  ،وال يقبل الرفاعة إحراجاً من أحد  ،وليس ألحد فضل على هللا عز وجل حَّت يكون
ذلك القبول على سبيل املقايضة .
كما قال تعاىل ( َما ِّم ْن َر ِّفي ٍع إِّهال ِّم ْن بَ ْع ِّد إِّ ْذنِِّّه ) .
ِّ ٍ
اعةُ إِّهال َم ْن أ َِّذ َن لَهُ الهر ْمحَ ُن َوَر ِّض َي لَهُ قَ ْوالً ) .
وقال تعاىل (يَ ْوَمئذ ال تَْن َف ُع ال هر َف َ
ات ال تُ ْغ ِّن ر َفاعت هم ريئاً إِّهال ِّمن ب ع ِّد أَ ْن يأْ َذ َن ه ِّ
ك ِّيف ال هسماو ِّ
وقال تعاىل ( وَكم ِّمن ملَ ٍ
ضى ) .
اَّللُ ل َم ْن يَ َراءُ َويَْر َ
ْ َْ
َ َُ ُ ْ َ ْ
َ
َ ْ َْ
ََ
بل ىبني سبحانه وتعاىل أن املالئكة ومنهم الروح األمني عليهم السالم لن يتجرأ أحد منهم الكالم إال من بعدما أن يأذن له
ِّ
ص َواباً ) .
ص ىفاً ال يَتَ َكله ُمو َن إِّهال َم ْن أ َِّذ َن لَهُ الهر ْمحَ ُن َوقَ َ
ال َ
وح َوالْ َمالئ َكةُ َ
الرمحن كما قال تعاىل (يَ ْوَم يَ ُق ُ
وم الر ُ
وأخرب النيب  أنه لن يتقدم يوم القيامة أحد من األنبياء واملرسلني للرفاعة لدى الرب إال هو  ، وحَّت هو لن يبدأ يف الرفاعة
إال بعدما يأذن هللا له ،ويف الديث (...بعد أن يتأخر عنها آدم وموسى وإبراهيم ونوح وعيسى ،يرفع النيب  فيقال له :ارفع
رأسك ،وسل ْتعطَه ،وقل يُسمع ،وارفع تر ىفع) .

 والرفاعة يف اللغة  :جعل الريء رفيعاً  ،وهي التوسط للغري جبلب منفعة أو دفع مضرة .
ني أَيح ِدي ِه حم َوَما َخ حل َف ُه حم ) اختلف يف معناها :
( يَـ حعلَ ُم َما بَـ ح َ
فقيل  ( :ي علَم ما ب ني أَي ِّد ِّيهم ) يعن اآلخرة ألهنم ي ِّ
قدمون عليها ( َوَما َخْل َف ُه ْم ) من الدنيا ألهنم خيلفوهنا وراء ظهورهم .
ُ
َ ْ ُ َ َْ َ ْ ْ
ني أَيْ ِّد ِّيه ْم ) بعد انقضاء آجاِلم ( َوَما َخْل َف ُه ْم ) أي  :ما كان من قبل أن خيلقهم  ،وقيل  :ما فعلوا من
وقيل  ( :يَ ْعلَ ُم َما بَ ْ َ
خري ورر وما يفعلونه بعد ذلك .
واملراد من اآلية  :أن هللا يعلم كل ريء من ماض ومستقبل  ،وأن علمه رامل لكل ريء سبحانه وتعاىل .

 قال ابن كثري :دليل على إحاطة علمه جبميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها .
 وقال أبو حيان :والذي يظهر أن هذا كناية عن إحاطة علمه تعاىل بسائر املخلوقات من مجيع اجلهات.

 وقال الشيخ صديق حسن خان :واملقصود أنه عاَل جبميع املعلومات ال خيفى عليه ريء من أحوال مجيع خلقه ،حَّت يعلم
دبيب النملة السوداء يف الليلة الظلماء على الصخرة الصماء حتت األرض الغرباء ،وحركة الذرة يف جو السماء ،والطري يف
اِلواء ،والسمك يف املاء .

 وقال السعدي ( يعلم ما بني أيديهم )أي  :ما مضى من مجيع األمور ( وما خلفهم ) أي  :ما يستقبل منها ،فعلمه تعاىل
ُميط بتفاصيل األمور ،متقدمها ومتأخرها ،بالظواهر والبواطن ،بالغيب والرهادة ،والعباد ليس ِلم من األمر ريء وال من
العلم مثقال ذرة إال ما علمهم تعاىل .
 مباحث علم هللا تعاىل :

أوالً  :فاهلل تعاىل يعلم كل ريء  ،يرمل اجلزئيات والكليات .
َحاَ َط بِّ ُك ِّىل َر ْي ٍء ِّعْلماً ) .
قال تعاىل ( َوأَ هن ه
اَّللَ قَ ْد أ َ
ض وال أ ِّ ِّ
ِّ
ك وال أَ ْكب ر إِّهال ِّيف كِّتَ ٍ
اب ُمبِّ ٍ
اَل الْغَْي ِّ
وقال تعاىل ( َع ِّ
ني).
ب َعْنهُ ِّمثْ َق ُ
ال ذَ هرةٍ ِّيف ال هس َم َاوات َوال ِّيف ْاأل َْر ِّ َ ْ
ب ال يَ ْعُز ُ
َصغَُر م ْن ذَل َ َ َ ُ
ثانياً  :يعلم سبحانه املاضي واملستقبل .
ني أَيْ ِّد ِّيه ْم َوَما َخْل َف ُه ْم ) .
قال تعاىل (يَ ْعلَ ُم َما بَ ْ َ
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[ما بني أيديهم ] الاضر واملستقبل [ وما خلفهم ] املاضي .
ثالثاً  :هللا يعلم اْلفايا وما يف الصدور :
اَّلل علِّيم بِّ َذ ِّ
ِّ
ات الص ُد ِّ
ور ) .
كما قال تعاىل ( إ هن هَ َ ٌ
وقال تعاىل (إِّنهه علِّيم بِّ َذ ِّ
ات الص ُد ِّ
ور ) .
َُ ٌ
اإلنْسا َن ونَعلَم ما تُوس ِّوس بِِّّه نَ ْفسه وَحنن أَقْ رب إِّلَي ِّه ِّمن حب ِّل الْوِّر ِّ
ِّ
يد )  .وقال تعاىل (قُ ْل إِّ ْن َُتْ ُفوا َما ِّيف
ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
وقال تعاىل ( َولََق ْد َخلَ ْقنَا ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ
ص ُد ِّ
اَّللُ ) .
ورُك ْم أ َْو تُْب ُدوهُ يَ ْعلَ ْمهُ ه
ُ

رابعاً  :وليس ريء يصل إىل األرض أو يصعد من األرض إىل السماء إال قد أحاط هللا به علماً .
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
قال تعاىل ( يَ ْعلَ ُم َما يَلِّ ُج ِّيف ْاأل َْر ِّ
ور ) .
يم الْغَ ُف ُ
ض َوَما خيَُْر ُج مْن َها َوَما يَْنزُل م َن ال هس َماء َوَما يَ ْعُر ُج ف َيها َوُه َو الهرح ُ
خامساً  :ويعلم األمور اليت لن تكون كيف تكون لو كانت .
ادوا لِّ َما نُ ُهوا َعْنهُ َوإِّن ُهه ْم لَ َك ِّاذبُو َن ) .
كما قال تعاىل عن الكفار حني يكونون يف النار ( َولَْو ُردوا لَ َع ُ
ب الْعر ِّش ع هما ي ِّ
اَّلل لََفس َدتَا فَسْبحا َن هِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّه
ص ُفو َن ) .
ُ َ
اَّلل َر ى َ ْ َ َ
وقال تعاىل ( لَْو َكا َن فيه َما آِلَةٌ إال هُ َ
َعدوا لَهُ ُع هد ًة
واملتخلفون عن غزوة تبوك ال َيضروهنا أبداً  ،ألن هللا هو الذي ثبطهم عنها ِبكمته بقوله ( َولَْو أ ََر ُادوا ْ
وج َأل َ
اْلُُر َ
ِّ ِّ
ِّ
ولَ ِّك ْن َك ِّرهَ ه ِّ
ين ) وهذا اْلروج الذي ال يكون قد علم جل وعال أن لو كان كيف
يل اقْ ُع ُدوا َم َع الْ َقاعد َ
َ
اَّللُ انْب َعاثَ ُه ْم فَثَبهطَ ُه ْم َوق َ
ِّ
ض ُعوا ِّخاللَ ُك ْم يَْب غُونَ ُك ُم الْ ِّفْت نَةَ ) .
يكون  ،كما صرح به يف قوله (لَْو َخَر ُجوا في ُك ْم َما َز ُادوُك ْم إِّهال َخبَاالً َوَأل َْو َ

سادساً  :ويستوي يف علم هللا السر والعالنية  ،والصغري والكبري والغيب والرهادة .
ض وال ِّيف ال هسم ِّاء وال أ ِّ ِّ
ك وال أَ ْكب ر إِّهال ِّيف كِّتَ ٍ
اب ُمبِّ ٍ
ب َع ْن َربِّى َ ِّ ِّ ِّ ٍ ِّ
ني ) .
َ َ ْ
قال تعاىل ( َوَما يَ ْعُز ُ
ك م ْن مثْ َقال ذَ هرة يف ْاأل َْر ِّ َ
َصغََر م ْن َذل َ َ َ َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َخ َفى ) .
السهر َوأ ْ
وقال تعاىل ( َوإ ْن َْت َهْر بالْ َق ْول فَإنههُ يَ ْعلَ ُم ى
ه ِّ
السهر ِّيف ال هسماو ِّ
ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ض إِّنههُ َكا َن َغ ُفوراً َرِّحيماً ) .
ََ
وقال تعاىل ( قُ ْل أَنْ َزلَهُ الذي يَ ْعلَ ُم ى
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ب والر َ ِّ ِّ
ِّ
ٍ ِّ ِِّّ ٍ
ه
اَّللُ يَ ْعلَ ُم َما َْحتم ُل ُكل أُنْثَى َوَما تَغ ُ
هه َادة الْ َكب ُري الْ ُمتَ َعال َ .س َواءٌ
يض ْاأل َْر َح ُام َوَما تَ ْزَد ُاد َوُكل َر ْيء عْن َدهُ مب ْق َدار َ .عاَلُ الْغَْي َ
ِّمْن ُكم من أَسهر الْ َقوَل ومن جهر بِِّّه ومن ُهو مستَ ْخ ٍ
ار ٌ ِّ
هه ِّ
ف بِّاللهْي ِّل و َس ِّ
ار ) .
ب بالن َ
ْ َ ْ َ ْ ََ ْ َ ََ ََ ْ َ ُ ْ
َ
سابعاً  :وعلم هللا َل يسبقه جهل وال يلحقه نسيان .
اب ال ي ِّ
ال ِّعْلمها ِّعْن َد رِّىِب ِّيف كِّتَ ٍ
ضل َرِّىِب َوال يَْن َسى) .
قال تعاىل ( ...قَ َ ُ َ
َ
َ
ك نَ ِّسيىاً ) .
وقال تعاىل ( َ ...وَما َكا َن َرب َ
اَّلل أَخرج ُكم ِّمن بطُ ِّ
ون أُهم َهاتِّ ُك ْم ال تَ ْعلَ ُمو َن َرْيئاً ) .
أما علم ابن آدم فمسبوق جبهل ويلحقه نسيان كما قال تعاىل ( َو هُ ْ َ َ ْ ْ ُ

ثامناً  :علمنا قليل بالنسبة لعلم هللا .
قال تعاىل ( َوَما أُوتِّيتُ ْم ِّم َن الْعِّْل ِّم إِّهال قَلِّيالً ) .
 اآلثار املرتتبة من علمنا هبذه الصفة :

أوالً  :اْلوف من هللا وخريته  ،ومراقبته يف السر والعلن  ،ألن العبد إذا أيقن أن هللا تعاىل عاَل ِباله مطلع على باطنه وظاهره ،
فإن ذلك يدفعه إىل االستقامة على أمر هللا ظاهراً وباطناً .
ثانياً  :اليقني برمول علم هللا تعاىل لكل ريء يف السماوات واألرض  ،وللبواطن والظواهر  ،يثمر يف قلب العبد تعظيم هللا تعاىل
وإجالله والياء منه  ،كما يعني على التخلص من اآلفات القلبية اليت َتفى على الناس ولكنها ال َتفى على هللا كآفة الرياء
والسد والغل والعجب والكرب .
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قال ابن القيم  :فإن قلت  :فما السبيل إىل حفظ اْلواطر  ،قلت  :أسباب عدة  ،أحدها  :العلم اجلازم باطالع الرب سبحانه
ونظره إىل قلبك  ،وعلمه بتفصيل خواطرك  ،والثان  :حياؤك منه  ،والثالث  :إجاللك له أن يرى مثل تلك اْلواطر يف بيته
الذي خلق ملعرفته وُمبته .
ثالثاً  :إن يقني العبد بعلم هللا تعاىل الرامل لكل ريء  ،ومن ذلك علمه سبحانه ِبال عبده املصاب وما يقاسيه من اآلالم ،
إن ذلك يثمر يف القلب الرجاء واألنس باهلل ويدفع اليأس والقنوط من القلب .
رابعاً  :ونستفيد من معرفتنا أن هللا عليم بكل ريء  :وجوب مراقبة هللا  ،ألن العاقل إذا علم أن هللا سبحانه وتعاىل يعلم كل

ريء  ،فسوف يراقب ربه  ،بلسانه وجنانه وأركانه  ،فبلسانه  :ال ينطق مبا حرم هللا  ،وجبنانه  :ال يعتقد بقلبه خالف الق ،
وجبوارحه  :ال يستعملها يف احملرمات  ،فيستعمل العني يف النظر إىل الرام  ،ويستعمل اليد يف البطش الرام  ،ويستعمل اآلذان يف
السماع الرام .
وأيضاً نستفيد من معرفتنا أن هللا عليم بكل ريء :الرغبة والنراط والرجاء ،ألن اإلنسان يعلم أن هللا يعلم بكل أعماله الصالة،
وأنه لن يضيع منها ريء .
 صلة هذه اجلملة مبا قبلها :
يف هذه اجلملة – وهللا أعلم – بيان لسبب حرمان اْللق من الرفاعة إال بإذنه تعاىل  ،ألنه وحده تعاىل عاَل بأحوال الرافع
واملرفوع له  ،وهو سبحانه وتعاىل وحده يعلم من له أن يرفع ومن يستحق أن يُرفع له .
( َوال ُُِييطُو َن بِ َ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
اء ) قوله ( من علمه ) ذكر املفسرون قوالن :
ش حيء م حن علحمه إ هال مبَا َش َ
األول  :العلم هنا مبعىن املعلوم .
والثاين  :العلم هنا علم ذاته وصفاته .
فعلى القول األول  :قال الطربي  :ال يعلم أحد سواه ريئاً إال مبا راء هو أن يُعلمه  ،فأراد فعلىمه .
وقال ابن عطية  :ال معلوم ألحد إال ما راء هللا أن يُعلمه .

وعلى القول الثاين  :ال َييط أحد علماً بذاته جل جالله وصفاته إال ما أطلعه تعاىل عليه كقوله ( وال َُِّييطُو َن بِِّّه ِّعْلماً ) .

 قال الشيخ ابن عثيمني  :وقد علمنا هللا تعاىل أرياء كثرية عن أمسائه وصفاته  ،وعن أحكامه الكونية وأحكامه الررعية ،
وح ِّم ْن أ َْم ِّر َرِّىِب َوَما أُوتِّيتُ ْم ِّم َن الْعِّْل ِّم
ك َع ِّن الر ِّ
ولكن هذا الكثري هو بالنسبة ملعلومه قليل كما قال تعاىل ( َويَ ْسأَلونَ َ
وح قُ ِّل الر ُ
إِّهال قَلِّيالً ) .
ِ
ِ
سماو ِ
ض ) وسع مبعىن مشل وأحاط كرسيه السماوات واألرض .
ات َو حاأل حَر َ
( َوس َع ُك حرسيُّهُ ال ه َ َ
قدمي
والكرسي  ،قيل  :هو العرش  ،وقيل  :وسع كرسيه علمه  ،والصحيح أن الكرسي غري العرش  ،وأن الكرسي هو موضع ى
هللا تعاىل .

 قول  :وسع كرسيه  :أي وسع علمه و هذا ضعيف وال يصح وال يثبت عن ابن عباس .

 وهذا يدل على عظمة الكرسي  ،وقد جاء يف الديث ( والذي نفسي بيده  ،ما السماوات السبع واألرضون السبع عند
كحْل َق ٍة ملقاةٍ يف فالةٍ من األرض  ،وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفالة على تلك الْلقة ) .
الكرسي إال َ
وهذا دليل على عظم هذه املخلوقات  ،وعظم املخلوق يدل على عظم اْلالق .
وقد جاء يف الديث ( أذن ل أن أحدث عن ملك من محلة العرش ما بني رحمة أذنه إىل عاتقه مسرية سبع مائة سنة ) .
ودهُ ِح حفظُ ُه َما ) أي  :ال يثقله وال يرق عليه حفظ السماوات واألرض لكمال علمه وقدرته وإحاطته .
( َوال يَـ ُؤ ُ
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 قال ابن كثري  :أي ال يثقله وال يكرثه حفظ السماوات واألرض ومن فيهما  ،ومن بينهما  ،بل ذلك سهل عليه  ،يسري
لديه  ،وهو القائم على كل نفس مبا كسبت  ،الرقيب على مجيع األر ياء  ،فال يعزب عنه ريء  ،وال يغيب عنه ريء .
 وهذه من الصفات املنفية  ،فاهلل ال يثقله حفظ السماوات واألرض لكمال قدرته وعلمه وقوته .
( َو ُه َو ال َحعلِ ُّي ) فاهلل له العلو املطلق  ،علو الذات  ،وعلو الصفات .
أوالً  :علو هللا ينقسم إىل ثالثة أقسام .
القسم األول  :علو قدر .
القسم الثاين  :علو ررف .
وهذان القسمان َل خيالف فيهما أحد ممن ينتسب إىل اإلسالم .
وهو سبحانه عال الصفات والقدر  ،منزه عن النقائص والعيوب .
القسم الثالث  :علو ذات  :وهذا وقع فيه خالف بني أهل السنة وأهل البدع .

فمذهب أهل السنة والسلف  :أن هللا تعاىل عال بذاته فوق مجيع خلقه  ،بائن من خلقه مستو على عرره .
وِلم أدلة كثرية من الكتاب والسنة والعقل والفطرة .
أما أدلة الكتاب والسنة فقد تنوعت داللتهما بطرق كثرية :
أحدها  :التصريح بالفوقية .
كقوله تعاىل ( َخيَافُو َن َربه ُه ْم ِّم ْن فَ ْوقِّ ِّه ْم ) .
وكقوله تعاىل ( وهو الْ َق ِّ
اهُر فَ ْو َق ِّعبَ ِّادهِّ ) .
ََُ
الثاين  :التصريح بالعروج إليه .
ِّ
وح إِّلَْي ِّه ) .
كقوله تعاىل ( تَ ْعُر ُج الْ َمالئ َكةُ َوالر ُ
وقوله  ( يعرج الذين باتوا فيكم فيسأِلم . ) .
الثالث  :التصريح بالصعود إليه .
ِّ
ِّ هِّ
ب).
كقوله تعاىل ( إِّلَْيه يَ ْ
ص َع ُد الْ َكل ُم الطيى ُ

الرابع  :التصريح برفعه بعض املخلوقات إليه .
اَّللُ إِّلَْي ِّه ) .
كقوله تعاىل ( بَ ْل َرفَ َعهُ ه
ِّ
ِّ
ِّ
ل).
ك إِّ َه
يك َوَراف ُع َ
يسى إِِّّىن ُمتَ َوفى َ
وقوله تعاىل ( يَا ع َ
اخلامس  :التصريح بالعلو املطلق الدال على مجيع مراتب العلو .
ِّ
ِّ
يم ) .
كقوله تعاىل ( َوُه َو الْ َعلي الْ َعظ ُ
وقوله تعاىل ( َوُه َو الْ َعلِّي الْ َكبِّ ُري ) .
ِّ ِّ ِّ
يم ) .
وقوله تعاىل ( إنههُ َعل ٌّي َحك ٌ
السادس  :التصريح بنزيل الكتاب منه .
كقوله تعاىل ( تَْن ِّزيل الْ ِّكتَ ِّ
الَ ِّكيم ) .
اَّللِّ الْ َع ِّز ِّيز ْ
اب ِّم َن ه
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
يل م َن الهر ْمحَ ِّن الهرح ِّيم ) .
وقوله تعاىل ( تَْنز ٌ
مح ٍ
وقوله تعاىل ( تَْن ِّزيل ِّمن ح ِّكي ٍم َِّ
يد ) .
ٌ ْ َ
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الَ ِّىق ) .
ك بِّ ْ
وح الْ ُق ُد ِّس ِّم ْن َربِّى َ
وقوله تعاىل ( قُ ْل نَهزلَهُ ُر ُ
وقوله تعاىل ( إِّنها أَنْ َزلْنَاهُ ِّيف لَْي لَ ٍة ُمبَ َارَك ٍة ) .

السابع  :التصريح بأن هللا تعاىل يف السماء .
كقوله تعاىل ( أَأ َِّمْنتُ ْم َم ْن ِّيف ال هس َم ِّاء ) .
وقال الرسول  ( ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء ) رواه أبو داود .
الثامن  :التصريح باالستواء على العرش .
استَ َوى ) .
كقوله تعاىل ( الهر ْمحَ ُن َعلَى الْ َع ْر ِّش ْ

التاسع  :التصريح برفع األيدي إىل هللا تعاىل .
كقوله  ( : إن هللا يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردمها صفراً ) .
والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة  ،وهذا جيده من نفسه كل داع .

العاشر  :التصريح بنزوله كل ليلة إىل السماء الدنيا  ،والنزول املعقول عند مجيع األمم  ،إمنا يكون من علو إىل أسفل .

اْلادي عشر  :اإلرارة إليه حساً إىل العلو كما أرار إليه من هو أعلم به ومبا جيب له  ،ملا كان باجلمع األعظم الذي َل جيتمع

ألحد مثله يف اليوم األعظم  ،يف املكان األعظم  ،قال ِلم  ( :أنتم مسؤولون عن  ،فما ذا أنتم قائلون ؟ قالوا  :نرهد أنك قد
بلغت وأديت ونصحت  .فرفع إصبعه الكرمية إىل السماء  ،رافعاً ِلا إىل من هو فوقها وفوق كل ريء  ،قائالً  :اللهم ارهد ) .

الثاين عشر  :التصريح بلفظ ( األين ) كقول أعلم اْللق به  ،وأنصحهم ألمته  ،وأفصحهم بياناً عن املعىن الصحيح  ،بلفظ ال
يوهم باطالً بوجه ( :أين هللا ) .
الثالث عشر  :رهادته  ملن قال  :إن ربه بالسماء باإلميان .

الرابع عشر  :إخباره تعاىل عن فرعون أنه رام الصعود إىل السماء ليطلع إىل إله موسى  ،فيكذبه فيما أخربه من أنه سبحانه
فوق السموات  ،فقال  ( :يا هامان ابن ل صرحاً لعلي أبلغ األسباب أسباب السموات فأطلع إىل إله موسى وإن ألظنه كاذباً )
فمن نفى العلو من اجلهمية فهو فرعون  ،ومن أثبتها فهو موسوي ُممدي .
اخلامس عشر  :إخباره  أنه تردد بني موسى  وبني ربه ليلة املعراج بسبب َتفيف الصالة .
من العقل :
أن العلو صفة كمال والسفل صفة نقص  ،فوجب هلل تعاىل صفة العلو وتنزيهه عن ضده .
وأما الفطرة :
قال رارح الطحاوية  :وأما ثبوته بالفطرة فإن اْللق مجيعاً بطباعهم وقلوهبم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء  ،ويقصدون جهة
العلو بقلوهبم عند التضرع إىل هللا .
وأما اإلمجاع :
فقد أمجع الصحابة والتابعون واألئمة على أن هللا فوق مسواته مستو على عرره .
 قوله ( أأمنتم من يف السماء ) .
قد يتوهم واهم أن هللا تعاىل داخل السماء  ،وأن السماء حتيط به  ،كما لو قلنا  :فالن يف الجرة  ،فإن الجرة حتيط به .
ومنرأ الوهم  :ظنه أن (يف) اليت للظرفية تكون مبعىن واحد يف مجيع مواردها ،وهذا ظن فاسد ،فإن (يف) خيتلف معناها ِبسب
متعلقها .
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فقوله ( أأمنتم من يف السماء ) هذا عند أهل التفسري من أهل السنة على أحد وجهني :
الوجه األول  :أن تكون السماء مبعىن العلو  ،فإن السماء يراد هبا العلو  ،كما يف قوله تعاىل ( وأنزل لكم من السماء ماء )
واملطر ينزل من السحاب املسخر بني السماء واألرض ال من السماء نفسها .
الوجه الثاين  :أن تكون ( يف ) مبعىن ( على )  ،كما جاءت مبعناها يف مثل قوله تعاىل ( فسريوا يف األرض ) أي على األرض
وقوله عن فرعون ( وألصلبنكم يف جذوع النخل ) أي على جذوع النخل .
 فإن قيل ما اجلواب عن قوله تعاىل ( وهو الذي ِف السماء إله وِف األرض ) ؟

وكذلك قوله تعاىل ( وهو هللا يف السموات ويف األرض ) ؟
قال ابن تيمية  :ليس معنامها أن هللا يف األرض كما أنه يف السماء  ،ومن توهم هذا  ،أو نقله عن أحد من السلف فهو خمطىء
يف ومهه  ،وكاذب يف نقله .

وإمنا معىن اآلية األوىل  :أن هللا مألوه يف السماوات ويف األرض  ،كل من فيهما فإنه يتأله ويعبده .
وأما اآلية الثانية فمعناها  :أن هللا إله يف السماء  ،وإله يف األرض  ،فألوهيته ثابتة فيهما .
ِ
يم ) قال الطربي  :ذو العظمة الذي كل ريء دونه  ،فال ريء أعظم منه .
( ال َحعظ ُ
وقال اجلزائري  :العظيم  :الذي كل ريء أمام عظمته صغري وحقري .
فاهلل عظيم يف ذاته  ،عظيم يف أمسائه كلها  ،عظيم يف صفاته كلها .
قال السعدي  :العظيم اجلامع جلميع صفات العظمة والكربياء واجملد والبهاء الذي حتبه القلوب  ،وتعظمه األرواح  ،ويعرف
العارفون أن عظمة كل ريء وإن جلت يف الصفة  ،فإهنا مضمحلة يف جانب عظمة العلي العظيم .
 واعلم أن معان التعظيم الثابتة هلل وحده نوعان :
أحدمها  :أنه موصوف بكل صفة كمال  ،وله من ذلك الكمال أكمله  ،وأعظمه وأوسعه .

والثاين  :أنه ال يستحق أحد من اْللق أن يعظم كما يعظم هللا  ،فيستحق من عباده أن يعظموه بقلوهبم وألسنتهم وجوارحهم .
 اآلثار املرتتبة على معرفتنا هبذا :

أوالً  :اْلروع واْلضوع هلل تعاىل واالستكانة والتذلل لعظمته وجربوته وُمبته .

ثانياً  :ومن تعظيمه سبحانه نفي الرركاء واألنداد عنه  ،قال تعاىل ( َما لَ ُك ْم ال تَ ْر ُجو َن ِّهَّللِّ َوقَاراً ) .

ثالثاً  :ومن تعظيمه سبحانه  :تعظيم أمره وهنيه  ،وتعظيم نصوص الكتاب والسنة واالستسالم ِلا .
ِّ
ِّ
ِّ
اَّللِّ فَِّإنهها ِّمن تَ ْقوى الْ ُقلُ ِّ
وب ) .
رابعاً  :ومن تعظيمه سبحانه  :تعظيم رعائره  ،قال تعاىل ( َذل َ
ك َوَم ْن يُ َعظى ْم َر َعائَر ه َ ْ َ
خامساً  :االستعانة باهلل وحده وصدق التوكل عليه  ،وتفويض األمور إليه .
سادساً  :اْلوف منه سبحانه وحده  ،وعدم اْلوف من املخلوق الضعيف .
الفوائد :
 -1أنه ال إله ِبق إال هللا تعاىل .
 -2أن هذه اآلية أعظم آية يف كتاب هللا تعاىل .
وقد اختلف العلماء هل كالم هللا يتفاضل أم ال على قولني :
اض ُل ِّيف نَ ْف ِّس ِّه .
القول األول ِّ :مْن ُه ْم َم ْن قَ َ
ال َ :ال يَتَ َف َ
اَّللِّ ِّص َفةٌ لَه قَالُوا  :و ِّص َفةُ هِّ
اض ُل .
اَّللِّ َوَك َال ُم ه
ِّألَنههُ ُكلههُ َك َال ُم ه
اَّلل َال تَتَ َف َ
ُ
َ
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ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ٍ
ود َإىل َغ ِّْري ْاآليَِّة ِّمثْ َل
ك قَ َ
ال َه ُؤَال ِّء ِّيف قَ ْولِِّّه تَ َع َ
َك َذل َ
اىل ( َما نَْن َس ْخ م ْن آيَة أ َْو نُْنس َها نَأْت خبٍَْري مْن َها أ َْو مثْل َها ) قَالُوا فَ َخ ٍْري إهمنَا يَ ُع ُ
نَ ْف ِّع الْعِّبَ ِّاد َوثَ َو ِّاهبِّ ْم .
ِّ
َوالح َق حو ُل الث ِ
ضل ِّم ْن بَ ْع ٍ
ض.
هاين  :أَ هن بَ ْع َ
ض الْ ُقْرآن أَفْ َ ُ
ف وال هسلَ ِّ
وَه َذا قَو ُل ْاألَ ْكثَ ِّرين ِّمن ْ ِّ
ف.
َ ْ
ْ
اْلَلَ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يح يف الْ َفاحتَة ( أَنههُ ََلْ يَْنزْل يف الت ْهوَراة َوَال يف ِّْ
اإل َْن ِّيل َوَال الهزبُور َوَال الْ ُق ْرآن مثْ لُ َها ) فَنَ َفى أَ ْن يَ ُكو َن
صح ِّ
أ-قوله  يف ْ
الَديث ال ه
ِّ
ال  :إنههُ ُمتَ َماثِّ ٌل ؟
وز أَ ْن يُ َق َ
ف َجيُ ُ
َِلَا مثْ ٌل فَ َكْي َ
ب  :يا أَبا الْمْن ِّذ ِّر و أَتَ ْد ِّري أَي آي ٍة ِّيف كِّتَ ِّ
ال ألِب بْ ِّن َك ْع ٍ
ص ِّح ِّ
ال ( ه
اَّللِّ أ َْعظَ ُم ؟ قَ َ
اب ه
يح ( أَنههُ قَ َ
ت َعْنهُ ِّيف ال ه
بَ -وقَ ْد ثَبَ َ
اَّللُ َال إلَهَ
َ
َ َ ُ
الي الْ َقيوم ) فَضر ِّ ِّ ِّ
ال لَه ليهنك الْعِّْلم أَبا الْمْن ِّذ ِّر ) فَ َق ْد ب هني أَ هن ه ِّذهِّ ْاآليةَ أ َْعظَم آي ٍة ِّيف الْ ُقر ِّ
آن َوَه َذا
ََ َ
ص ْد ِّرهِّ َوقَ َ ُ
ب بيَده ِّيف َ
ُ ََ َ
ُ َ
َ
هإال ُه َو َْ
ْ
ُ َ ُ
ب هني أَ هن ب عض ْاآلي ِّ
ات أ َْعظَ ُم ِّم ْن بَ ْع ٍ
ض.
َ َ َْ َ َ
ف الْمخِّ ِّرب وبِّرر ِّ
اْلب ر ي ْرر ُ ِّ ِّ
اَّللِّ والْ َك َالم ي ْرر ُ ِّ ِّ ِّ ِِّّ
ج-وأَيْ ً ِّ
ف الْ َم ْخ َِّرب
َ
ف ب َرَر ُ ْ َ َ َ
ف بالْ ُمتَ َكلىم به َس َواءٌ َكا َن َخبَ ًرا أ َْو أ َْمًرا فَ ََْ ُ َ ُ
ضا فَإ هن الْ ُقْرآ َن َك َال ُم ه َ ُ َ ُ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
عْنه و ْاألَمر ي ْرر ُ ِّ ِّ ِّ
ف الْمأْ ُم ِّ
اَّللُ بِِّّه َع ْن
َخبَ َر ه
ور بِِّّه فَالْ ُقْرآ ُن َوإِّ ْن َكا َن ُكلهُ ُم ْر َِّرتًكا فَِّإ هن ه
اَّللَ تَ َكله َم بِّه لَك هن مْنهُ َما أ ْ
ف ب َرَرف ْاآلمُر َوبِّ َرَر َ
َ ُ َ ُْ َ ُ
ِّ
ِّ
الرر ِّك وِّمْنه ما أَمرهم بِِّّه بِّ ِّكتَابةِّ
ان ونَهاهم فِّ ِّيه عن ىِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اإلميَ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
نَ ْف ِّس ِّه وِّمْنهُ ما أ ْ ِّ
َ
َ َ
َخبَ َر به َع ْن َخْلقه َومْنهُ َما أ ََمَرُه ْم به فَمْنهُ َما أ ََمَرُه ْم فيه ب ِّْ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اه ْم فِّ ِّيه َع ْن ىِّ
ت يَ َدا
َخبَ َر بِِّّه َع ْن نَ ْف ِّس ِّه :ك (قُ ْل ُه َو ه
َخبَ َر بِّه َع ْن َخ ْلقه :ك (تَبه ْ
َح ٌد) أ َْعظَ ُم ممها أ ْ
وم أَ هن َما أ ْ
الدهيْ ِّن َونَ َه ُ
الربَاَ .وَم ْعلُ ٌ
اَّللُ أ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ان .وما نَهى فِّ ِّيه عن ِّى ِّ
ب) وما أَمر فِّ ِّيه بِّ ِّْ ِّ
ٍ
الربا .جمموع الفتاوى()211/17
اإلميَ َ َ َ
َْ
الرْرك أ َْعظَ ُم ممها أ ََمَر فيه بكتَابَة الدهيْ ِّن َونَ َهى فيه َع ْن ىَِّ
أَِِّب َِلَ َ َ َ َ
 -3إثبات اسم هللا املتضمن لأللوهية الق .
 -4إثبات اسم الي هلل تعاىل املتضمن الياة الكاملة اليت َل تسبق بعدم وال يلحقها زوال .
-5أن كل خملوق ميوت حَّت املالئكة .
 -6أنه جيب االعتماد على هللا  ،ألنه هو الي الذي ال ميوت  ،فأما من ميوت وميرض فال يعتمد عليه .
-7إثبات اسم القيوم هلل تعاىل املتضمن لصفة القيومة .
يد).
اَّللُ ُه َو الْغَِّن ْ
اَّللِّ َو ه
هاس أَنْتُ ُم الْ ُف َقَراءُ إِّ َىل ه
الَ ِّم ُ
 -8غىن هللا عن كل أحد ،وكل أحد ُمتاج هلل تعاىل كما قال تعاىل (يَا أَي َها الن ُ
-9امتناع السنة والنوم عن هللا تعاىل لكمال حياته وقيوميته .
 -10أن هللا منزه عن كل نقص وعيب .
 -11عموم ملك هللا تعاىل .
 -12أن نطلب امللك ممن ميلكه وهو هللا سبحانه .
-13رضا اإلنسان بقضاء هللا  ،ألنه ملك له .
-14كمال سلطان هللا تعاىل .
 -15إثبات الرفاعة بإذن هللا .
 -16إثبات علم هللا الكامل .
 -17وجوب الذر من معصية هللا الظاهرة والباطنة  ،ألن هللا ال خيفى عليه ريء .
-18أننا ال نعلم ريئاً إال ما علمنا هللا .
 -19من أراد العلم فليطلبه من العليم سبحانه .
 -20إثبات الكرسي .
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 -21عظمة خلق الكرسي .
 -22عظمة خالق الكرسي  ،ألن عظم املخلوق يدل على عظمة اْلالق .
 -23إثبات قوة هللا .
 -24أن هللا ال يعجزه ريء لكمال علمه وقدرته .
 -25أن هللا ال يثقل عليه حفظ السماوات واألرض .
ِّ
ض أَ ْن
 -26أن السماوات واألرض حتتاج إىل حفظ  ،ولوال حفظ هللا لفسدتا  ،كما قال تعاىل (إِّ هن ه
اَّللَ ميُْ ِّس ُ
ك ال هس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ِّ
ِّ
ِّ
َح ٍد ِّم ْن بَ ْع ِّدهِّ إِّنههُ َكا َن َحلِّيماً َغ ُفوراً ) .
تَ ُزوال َولَئ ْن َزالَتَا إ ْن أ َْم َس َك ُه َما م ْن أ َ
 -27إثبات علو هللا تعاىل بأنواعه كلها .
 -28إثبات العظمة هلل تعاىل .
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