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َيُّ الحَقيُّوُم اَل تَ  )   َفُع ِعنحَدُه ِإاله اَّللهُ اَل ِإلَـَه ِإاله ُهَو اْلح ٌم لهُه َما ِف السهَماَواِت َوَما ِف اأَلرحِض َمن َذا الهِذي َيشح أحُخُذُه ِسَنٌة َواَل نـَوح
ٍء مِ نح علحِمِه إاله مبَا َشاء َوِسَع كُ  َ أَيحِديِهمح َوَما َخلحَفُهمح َواَل ُيُِيُطوَن ِبَشيح َماَواِت َواأَلرحَض َواَل يـَُؤوُدُه رحِسيُُّه السه بِِإذحنِِه يـَعحَلُم َما بـَنيح

ُظُهَما َوُهَو الحَعِليُّ الحَعِظي  م ( .ِحفح

------- 
يَا أَبَا اْلُمْنذِّرِّ )  قَاَل َرُسوُل اَّللهِّ  : َعْن ُأَبىِّ ْبنِّ َكْعٍب قَالَ  هذه اآلية أعظم سورة يف القرآن الكرمي كما جاء يف صحيح مسلم

َتابِّ اَّللهِّ َمَعَك آيٍَة مِّْن كِّ  ي  يَا أَبَا اْلُمْنذِّرِّ أََتْدرِّى أَ  :َوَرُسولُُه أَْعَلُم . قَاَل  قَاَل قُ ْلُت اَّللهُ  ؟َعَك أَْعَظُم َتابِّ اَّللهِّ مَ آيٍَة مِّْن كِّ  ي  أََتْدرِّى أَ 
 ر ( رواه مسلم .َواَّللهِّ لِّيَ ْهنَِّك اْلعِّْلُم أَبَا اْلُمْنذِّ » َوقَاَل  يَصْدرِّ  اْلَقي وُم . قَاَل َفَضَرَب يفِّ  ي  . قَاَل قُ ْلُت اَّللُه الَ إِّلََه إِّاله ُهَو الَْ  ؟أَْعَظُم 

 أي : ليكن العلم هنيئاً لك . ر (َواَّللهِّ لِّيَ ْهنَِّك اْلعِّْلُم أَبَا اْلُمْنذِّ ) 

  هنأه النيب من بني آالف اآليات  له ليتعرف على هذا املعىنالذي أهى  هبذا البصر والفقه والفهم يف كتاب هللا تبارك وتعاىل
 هي أعظم آية يف كتاب هللا عز وجل . القرآنية ، فحكم بأن هذه اآلية

 م آية ؟اذا هي أعظمل 
  . وررف الذكر بررف املذكور ن ررف العلم بررف املعلوم ...أل

جع إليها سائر األمساء بأمساء تر  بل تتعلق ل تتعلق بأعظم األمساء والصفات ،تتعلق بأمساء هللا عز وجل وصفاته ب فهذه اآلية
 اآلية أعظم من غريها . السىن اليت تدل على أوصاف الكمال ، ولذلك كانت هذه

  قال ريخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : وليس يف القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي ، وإمنا ذكر هللا يف أول
 ة .سورة الديد وآخر سورة الرر عدة آيات ال آية واحد

  َعْن َأبِّ ُهَريْ َرَة  َرُسوُل اَّللهِّ  وَكهَلنِّ ) قَاَل  ِّآٍت َفَجَعَل ََيُْثو مَِّن الطهَعامِّ ، فََأَخْذتُُه ، َوقُ ْلُت  زََكاةِّ َرَمَضاَن ، فَأَتَانِّ  ِبِِّّْفظ
َياٌل ، َوىلِّ َحاَجٌة َردِّيَدٌة . قَاَل َفَخلهْيُت َعْنُه فََأْصَبْحُت فَ َقاَل ُُمَْتاٌج ، َوَعَلىه عِّ  . قَاَل إِّنىِّ  َواَّللهِّ أَلْرفَ َعنهَك إِّىَل َرُسولِّ اَّللهِّ 

ريَُك اْلَبارَِّحَة »   النهيبِّ   ُْتُه ، َفَخلهْيُت « . يَا أَبَا ُهَريْ َرَة َما فَ َعَل َأسِّ قَاَل قُ ْلُت يَا َرُسوَل اَّللهِّ َرَكا َحاَجًة َردِّيَدًة َوعَِّيااًل فَ َرمحِّ
إِّنهُه َسيَ ُعوُد . فَ َرَصْدتُُه َفَجاَء ََيْثُو مَِّن  فَ َعَرْفُت أَنهُه َسيَ ُعوُد لَِّقْولِّ َرُسولِّ اَّللهِّ « . أََما إِّنهُه َقْد َكَذَبَك َوَسيَ ُعوُد » ُه . قَاَل َسبِّيلَ 

ُْتُه ، َفَخلهْيُت َسبِّ  إِّنىِّ فَ  . قَاَل َدْعنِّ  الطهَعامِّ فََأَخْذتُُه فَ ُقْلُت أَلْرفَ َعنهَك إِّىَل َرُسولِّ اَّللهِّ  يَلُه ُُمَْتاٌج ، َوَعَلىه عَِّياٌل اَل أَُعوُد ، فَ َرمحِّ
ريَُك »  َرُسوُل اَّللهِّ  فََأْصَبْحُت ، فَ َقاَل لِّ  قُ ْلُت يَا َرُسوَل اَّللهِّ َرَكا َحاَجًة َردِّيَدًة َوعَِّيااًل ، « . يَا أَبَا ُهَريْ َرَة ، َما فَ َعَل َأسِّ

فَ َرَصْدتُُه الثهالِّثََة َفَجاَء ََيُْثو مَِّن الطهَعامِّ ، فََأَخْذتُُه فَ ُقْلُت « . أََما إِّنهُه َقْد َكَذَبَك َوَسيَ ُعوُد  : ُتُه َفَخلهْيُت َسبِّيَلُه . قَالَ فَ َرمحِّْ 
ُر َثاَلثِّ َمرهاٍت أَنهَك تَ ْزُعُم اَل  أَلْرفَ َعنهَك إِّىَل َرُسولِّ اَّللهِّ  َفُعَك اَّللُه  ُُثه تَ ُعوُد . قَاَل َدْعنِّ  تَ ُعودُ ، َوَهَذا آخِّ أَُعلىِّْمَك َكلَِّماٍت يَ ن ْ

َك فَاقْ رَْأ آيََة اْلُكْرسِّ  َا . قُ ْلُت َما ُهَو قَاَل إَِّذا أََوْيَت إِّىَل فِّرَارِّ َك َلْن اْلَقي وُم ( َحَّته ََتْتَِّم اآليََة ، فَإِّنه  ي  ) اَّللُه اَل إِّلََه إِّاله ُهَو الَْ  يىِّ هبِّ
َما فَ َعَل »  َرُسوُل اَّللهِّ  يَلُه فََأْصَبْحُت ، فَ َقاَل لِّ يَ زَاَل َعَلْيَك مِّْن اَّللهِّ َحافٌِّظ َواَل يَ ْقَربَ نهَك َرْيطَاٌن َحَّته ُتْصبَِّح . َفَخلهْيُت َسبِّ 

ريَُك اْلَبارَِّحَة  َفُعنِّ   َزَعَم أَنهُه يُ َعلىُِّمنِّ قُ ْلُت يَا َرُسوَل اَّللهِّ « . َأسِّ َا ، َفَخلهْيُت َسبِّيَلُه . قَاَل  َكلَِّماٍت ، يَ ن ْ قُ ْلُت « .  يَ َما هِّ » اَّللُه هبِّ
َك فَاقْ َرْأ آيََة اْلُكْرسِّ  قَاَل لِّ  َا َحَّته ََتْتَِّم ) اَّللُه اَل إِّلََه إِّاله ُهَو الَْ  يىِّ إَِّذا أََوْيَت إِّىَل فِّرَارِّ َلْن يَ زَاَل َعَلْيَك  اَل لِّ اْلَقي وُم ( َوقَ  ي  مِّْن أَوهِلِّ

أََما إِّنهُه َقْد َصَدَقَك َوُهَو  »   ٍء َعَلى اْلَْرْيِّ . فَ َقاَل النهيبِّ  يْ مَِّن اَّللهِّ َحافٌِّظ َواَل يَ ْقَرَبَك َرْيطَاٌن َحَّته ُتْصبَِّح ، وََكانُوا َأْحَرَص رَ 
 رواه البخاري .( َذاَك َرْيطَاٌن » قَاَل اَل . قَاَل « . ا أَبَا ُهَريْ َرَة َكُذوٌب ، تَ ْعَلُم َمْن َُتَاطُِّب ُمْنُذ َثاَلثِّ لََياٍل يَ 

 لأللوهية هلل تعاىل . ، متضمن اسم من أمساء هللا ( ) هللاُ 
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ه من املألوه املعبود الذي تعبده اْلالئق ، وتتأله له ُمبة وتعظيمًا وخضوعًا له ، وفزعًا إليه يف الوائج والنوائب ، ملا ل :ومعناه 
 صفات األلوهية ، وهي صفات الكمال .

 . ال يعرف أحد تسمى به ال يف اجلاهلية وال يف اإلسالم ، وهو خمتص باهلل لفظاً ومعىن 
 .أي أن هذا اللفظ ال يصح أن يسمى به أحد  لفظاً :

 أي أن الصفة اليت تضمنها هذا االسم وهي اإلِلية ال يصلح ريء منها للمخلوق . ومعىن : 
 منها . وال يأيت بعد ريءأي أن أمساء هللا تأيت بعده ألمساء ترجع إليه لفظاً ومعىن : مجيع ا 
 .ذه الصفة ترجع إليها مجيع الصفات، وههذا االسم يتضمن صفة اإلِلية وهي أوسع الصفاتأن : أي ترجع إليه معىن ومعىن  
 : اآلثار املرتتبة على معرفتنا هبذا 

تتقدم على ُمبة النفس واألهل والولد والدنيا مجيعًا ، ألنه املألوه املعبود وحده وهو املنعم املتفضل ُمبة هللا ُمبة عظيمة  أواًل :
 وحده .
 تعظيمه سبحانه وإجالله وإخالص العبودية له وحده من توكل وخوف ورجاء ورغبة ورهبة وغري ذلك من أنواع العبادات . ثانياً :
 علق به وحده ، وسقوط اْلوف واِليبة من اْللق والتعلق هبم .: الرعور بالعزة به سبحانه والتثالثاً 
 : طمأنينة القلب وسعادته وأنسه باهلل .رابعاً 

 إرادة تعاىل باحملبة والوالء ، وإفراده تعاىل بالكم والتحاكم . خامساً :
 . أي: ال معبود ِبق سواه ( ال ِإَلَه ِإاله ُهوَ ) 
ولكون  ن مجيع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعاىل، لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه،فهو اإلله الق الذي تتعني أن تكو  

ه باطلة، لكون ما نواهيه، وكل ما سوى هللا تعاىل باطل، فعبادة ما سواًا لربه، ممتثال أوامره جمتنب اً العبد مستحقا أن يكون عبد
 . من أنواع العبادة فلم يستحق ريئاً ه، من مجيع الوجو اً فقري  اً مدبر  اً ناقص اً سوى هللا خملوق

 ي واإلثبات فيد الصر وطريقة النفتمجلة  إله إال هو ( هذه المنفرد باأللوهية، وذلك من قوله ) هذه اآلية خيرب هللا بأنه  يف
 هذه من أقوى صيغ الصر .

 عاىل .ففيها نفي استحقاق غري هللا العبادة ، وإثبات استحقاق األلوهية والعبودية هلل ت
 إخبار بأنه املنفرد باإلِلية جلميع اْلالئق . قال ابن كثري : 
 يستحق األلوهية والعبودية إال هو، وعبودية غريه ، وأنه ال : فأخرب أنه هللا، الذي له مجيع معان األلوهية وقال السعدي 

 .باطلة
 ي َأاله َيِّ ، اَل إِّلََه إِّاله َاَّللُه  ل :قَ وْ :  قال ابن رجب لََه ُهَو اَلهذِّي يُطَاُع ، َُمَبهًة َوَخْوفًا َوَرَجاًء . َومِّْن ََمَامِّ تَ ْقَتضِّ َواُه ، فَإِّنه َاإْلِّ به سِّ

ْدقُُه َه َرْيًئا ممِّها َيِّب  َُمَبهتِّهِّ َُمَبهُة َما َيِّب ُه ، وََكرَاَهُة َما َيْكَرُهُه ، َفَمْن َأَحبه َرْيًئا ممِّها َيْكرَُه َاَّللُه ، أَْو َكرِّ  يُدُه َواَل صِّ ُه َاَّللُه َلَْ َيْكُمْل تَ ْوحِّ
َْسبِّ َما َكرَِّهُه ممِّها َيِّب ُه  يىِّ ِبِّ

ْركِّ َاْْلَفِّ َذلَِّك )ىل َاَّللُه ، َوَما َأَحبهُه ممِّها َيْكَرُهُه . قَاَل تَ َعايفِّ قَ ْولِّهِّ : اَل إَِّلَه إِّاله َاَّللُه ، وََكاَن فِّيهِّ مِّْن اَلرىِّ
 م ( .َوانَُه فََأْحَبَط أَْعَماِلَُ ُهُم ات هبَ ُعوا َما َأْسَخَط اَّللَه وََكرُِّهوا رِّضْ بِّأَن ه 

 فضائل كلمة التوحيد : 
َْجلَِّها ُخلَِّق  أواًل : ْركِّ ، َوألِّ  َاْْلَْلُق . هَِّي َكلَِّمُة َاإْلِّْخاَلصِّ ، َوَرَهاَدُة َالَْقىِّ َوَدْعَوُة َالَْقىِّ ، َوبَ رَاءٌة مِّْن اَلرىِّ

ْنَس إِّاله لِّيَ ْعُبُدو ) َكَما قَاَل تَ َعاىَل   ( .ن َوَما َخَلْقُت اجلِّنه َواإْلِّ
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َلْت اَلر ُسُل َوأُْنزَِّلْت اَْلُكُتُب  ثانياً : َْجلَِّها أُْرسِّ  َوألِّ
ي إِّلَْيهِّ أَنهُه ال ) قَاَل تَ َعاىَل   ن ( .إِّاله أَنَا فَاْعُبُدو إِّلََه َوَما أَْرَسْلَنا مِّْن قَ ْبلَِّك مِّْن َرُسوٍل إِّاله نُوحِّ

 ( . نَا فَات هُقونِّ يُ نَ زىُِّل اْلَمالئَِّكَة بِّالر وحِّ مِّْن أَْمرِّهِّ َعَلى َمْن َيَراُء مِّْن عَِّبادِّهِّ َأْن أَْنذُِّروا أَنهُه ال إِّلََه إِّاله أَ وقال تعاىل ) 
َنةَ ، وَ يتِّ ُتَسمهى ُسورَة اَلنهْحلِّ مِّ يفِّ ُسورَةِّ اَلنىَِّعمِّ اَله َعَلى عَِّبادِّهِّ مِّْن اَلن هعَ َوَهذِّهِّ َاآْليَُة أَوهُل َما َعدهَد  ََذا قَاَل اِّْبُن ُعيَ ي ْ َعَلى : َما أَنْ َعَم َاَّللُه ِلِّ

َْهلِّ  َْجلَِّها أُعِّدهْت َداُر َاجلَْ  اَْلعَِّبادِّ  نِّْعَمًة أَْعَظَم مِّْن أَْن َعرهفَ ُهْم اَل إِّلََه إِّاله َاَّللُه ، َوإِّنه اَل إِّلََه إِّاله َاَّللُه ألِّ نْ َياو َوألِّ َْهلِّ اَلد  نهةِّ َكاْلَماءِّ اَْلَبارِّدِّ ألِّ
َرةِّ اَلث هَوابِّ َوَداُر اَْلعَِّقابِّ  َها َكانَ ، يفِّ َاآْلخِّ َأْجلَِّها َومِّْن ، ب، َوَمْن َردهَها َكاَن مِّْن أَْهلِّ اَْلعَِّقامِّْن أَْهلِّ َدارِّ اَلث هَوابِّ  َفَمْن قَاَِلَا َوَماَت َعَلي ْ

َم َمالُُه َوَدُمُه الر ُسُل بِّاجلَِّهادِّ  أُمَِّرتِّ   .، َفَمْن قَاَِلَا ُعصِّ
 . ََثَُن َاجْلَنهةِّ  هي ثالثاً :

َر َكاَلمِّهِّ َدَخَل َاجْلَنهة ( رواه أبو داود . قال   ) َمْن َكاَنْت آخِّ
 ََنَاٌة مِّْن اَلنهارِّ . وهي  رابعاً :

ه   َخرهَجُه ُمْسلٌِّم  .  ذىِّنًا يَ ُقوُل : َأْرَهُد َأْن اَل إِّلََه إِّاله َاَّللُه ، فَ َقاَل َخرََج مِّْن اَلنهارِّ ُمؤَ  َومسَِّع اَلنهيبِّ
 َأْحَسُن َالََْسَناتِّ :  وهي خامساً :

ْلَت َسيىَِّئًة فَاْعَمْل َحَسَنًة  قُ ْلُت : يَا َرُسوَل َاَّللهِّ ! َعلىِّْمنِّ َعَماًل يُ َقرىُِّبنِّ مَِّن َاجْلَنهةِّ ،) قَاَل أَبُو َذرٍى : َويُ َباعُِّدنِّ مِّْن اَلنهارِّ ، قَاَل : إَِّذا َعمِّ
َا قُ ْلُت : يَا َرُسوَل َاَّللهِّ ، اَل إِّلََه إِّاله َاَّللُه مَِّن َالََْسَناتِّ ؟ قَاَل هَِّي أَ   ت ( .ْحَسُن َالََْسَنا، فَإِّن هَها َعْرُر أَْمثَاِلِّ

ميَانِّ يفِّ اَْلَقْلبِّ  دىُِّد َما ُدرَِّس مِّنَ َوهَِّي : تَُ  سادساً :  .َاإْلِّ
ه  كما يف َْصَحابِّهِّ  اَْلُمْسَندِّ َأنه اَلنهيبِّ   ( .َجدىُِّدوا إِّميَاَنُكْم قَالُوا َكْيَف َُنَدىُِّد إِّميَانَ َنا ؟ قَاَل : ُقولُوا : اَل إِّلََه إِّاله َاَّلله ) قَاَل ألِّ
 ْعدُِِّلَا َرْيٌء يفِّ اَْلَوْزنِّ ، فَ َلْو ُوزَِّنْت اَلسهَماءِّ َواأْلَْرضِّ َرَجَحْت هبِِّّنه . َوهَِّي اَلهيتِّ اَل ي َ  سابعاً :

بْنِّهِّ عِّْنَد َمْوتِّهِّ : آُمُرَك بِّاَل إِّلَهِّ إِّاله َاَّللُه ،  )  ْبنِّ َعْمرٍو َعْن اَلنهيبِّ  َكَما يفِّ اَْلُمْسَندِّ َعْن َعْبدِّ َاَّللهِّ  فَإِّنه اَلسهَماَواتِّ َأنه نُوًحا قَاَل الِّ
ُهنه  اَل إِّلََه إِّاله َاَّلله  َهَمٍة َقَصَمت ْ نَي اَلسهْبَع ُكنه يفِّ َحْلَقٍة ُمب ْ   ( .اَلسهْبَع َواأْلََرضِّ

ُعوَك بِّهِّ ، قَاَل: يَا ا أَذُْكُرَك بِّهِّ َوأَدْ قَاَل : يَا َرب  َعلىِّْمنِّ َرْيئً  أَنه ُموَسى  )   َعْن اَلنهيبِّ . َوفِّيهِّ أَْيًضا َعْن َعْبدِّ َاَّللهِّ ْبنِّ َعْمرٍو 
، قَاَل: يَا َربىِّ ! ُقْل اَل إَِّلَه إِّاله ُموَسى َا أُرِّيُد َرْيًئا َلَه إِّاله َاَّللُه . فَ َقاَل: اَل إَِّلَه إِّاله أَْنتَ : ُقْل اَل إِّ ادَِّك يَ ُقوُلوَن َهَذا . قَالَ ! ُكل  عِّبَ  َاَّللُه ، إِّمنه

نَي اَلسهْبَع يفِّ كِّفهٍة ،ََتُص نِّ بِّ  َواَل إِّلََه إِّاله َاَّللُه يفِّ كِّفهٍة ، َماَلْت  هِّ . قَاَل : يَا ُموَسى ! َلْو َأنه اَلسهَماَواتِّ اَلسهْبَع َوَعامَِّرُهنه َغرْيِّي َواأْلََرضِّ
  ( .هبِِّّنه اَل إِّلََه إِّاله َاَّلله 

 َوهَِّي أَْفَضُل اَلذىِّْكرِّ .  ثامناً :
 رواه الرتمذي . ( أَْفَضُل اَلذىِّْكرِّ اَل إِّلََه إِّاله َاَّلله  ع )َما يفِّ َحدِّيثِّ َجابٍِّر اَْلَمْرُفو كَ 

 ومن أعظم فضائلها : تاسعاً :
يَحنْيِّ َعْن َأِبِّ ُهَريْ َرَة ما جاء   يَك َلُه ، لَُه اَْلُمْلُك َوَلُه َالَْْمُد َوُهوَ اَل إَِّلَه إِّاله َاَّللُه َوْحَدُه اَل َررِّ ) َمْن قَاَل   َعْن اَلنهيبِّ  يفِّ اَلصهحِّ

ائَُة َحَسَنٍة ، َوُمِّيَ  ائََة َمرهٍة َكاَنْت لَُه َعْدُل َعْررِّ رِّقَاٍب ، وَُكتَِّب لَُه مِّ ْرزًا مِّْن َعْنُه مِّائَُة َسيىَِّئةٍ  َعَلى ُكلىِّ َرْيٍء َقدِّيٌر ، مِّ ، وََكاَنْت لَُه حِّ
يَ يَ ْوَمُه َذلِّ اَلرهْيطَانِّ   ك ( .، إِّاله َأَحٌد َعمَِّل َأْكثَ َر مِّْن َذلِّ تِّ بِّأَْفَضَل ممِّها َجاَء بِّهِّ ، وَلَْ يَأْ َك َحَّته مُيْسِّ

 ل ( .إِّمْسَاعِّي َمْن قَاَِلَا َعْرَر َمرهاٍت َكاَن َكَمْن أَْعَتَق أَْربَ َعَة أَنْ ُفٍس مِّْن َوَلدِّ قال )   َوفِّيهَِّما أَْيًضا َعْن َأِبِّ أَي وَب ، َعْن اَلنهيبِّ 
 يَْدُخُل مِّْن أَيىَِّها َراَء . .َومِّْن َفَضائِّلَِّها أَن هَها تَ ْفَتُح لَِّقائِّلَِّها أَبْ َواَب َاجْلَنهةِّ اَلثهَمانَِّيةِّ  عاشرًا :



 4 

ْنُكْم مِّْن َأَحٍد يَ تَ َوضهأُ، فَ ُيْسبُِّغ اَْلوُ  ) قَاَل َرُسوُل َاَّللهِّ  .ر َكَما يفِّ َحدِّيثِّ ُعمَ  ُضوَء، ُُثه يَ ُقوُل: َأْرَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّاله َاَّللهُ َوْحَدُه اَل َررِّيَك َلُه، َما مِّ
 َأْخَرَجُه ُمْسلِّم ٌ  (َوَأْرَهُد َأنه ُُمَمهًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، إِّاله فُتَِّحْت َلُه أَبْ َواُب َاجْلَنهةِّ" 

يَحنْيِّ َعْن ُعَباَدَة َعْن اَلنه  ىِّ َويفِّ اَلصهحِّ َعْبُدُه َوَرُسولُُه ،  َمْن قَاَل َأْرَهُد أَْن اَل إَِّلَه إِّاله َاَّللُه َوْحَدُه اَل َررِّيَك َلُه ، َوَأنه ُُمَمهًدال ) قَا يبِّ
ْنُه ، َوَأنه َاجْلَنهَة َحقٌّ َوَأنه  اَلنهاَر َحقٌّ َوَأنه َاَّللَه يَ ب َْعُث َمْن يفِّ اَْلُقُبورِّ فُتَِّحْت َلُه ََثَانَِّيَة  َوَأنه عِّيَسى َعْبُد َاَّللهِّ وََكلَِّمُتُه أَْلَقاَها إِّىَل َمْرمَيَ َوُروٌح مِّ

 ء ( .أَبْ َواٍب مَِّن َاجْلَنهةِّ يَْدُخُل مِّْن أَيىَِّها َرا
َيُّ )   الذي له الياة الكاملة .  (اْلح
يعرتيها نقص بوجه من  بعدم، وال يلحقها زوال، وال الياة الكاملة املتضمنة جلميع صفات الكمال َل تسبق ذوأي : ومعناه :  

 الوجوه .
 أي الي يف نفسه الذي ال ميوت أبداً . قال ابن كثري : 
 الباقي الدائم على األبد . وقال البغوي : 
 ن كان حياً : الذي له الياة الدائمة ، والبقاء الذي ال أول له ِبد ، وال آخره له أمد ، إذ كل ما سواه فإنه وإ وقال الطربي

 فلحياته أول ُمدود ، وآخر ممدود ينقطع بانقطاع أمدها ، وينقضي بقضاء غايتها .
 : وقد ورد اسم الي هلل تعاىل يف عدة آيات 

 ( . اَّللُه ال إَِّلَه إِّاله ُهَو الَْي  اْلَقي ومُ قال تعاىل )
 ( .ْلَحيىِّ اْلَقي ومِّ َوَعَنتِّ اْلُوُجوُه لِّ وقال تعاىل )

 ( . َوتَ وَكهْل َعَلى الَْيىِّ الهذِّي ال مَيُوتُ تعاىل ) وقال 
نَي لَُه الدىِّيَن الَْْمُد َّللِّهِّ َربىِّ اْلَعاَلمِّنيَ وقال تعاىل )  ( . ُهَو الَْي  ال إِّلََه إِّاله ُهَو فَاْدُعوُه خُمْلِّصِّ

 . واسم الي من أعظم األمساء ، ألنه يستلزم مجيع صفات الكمال هلل تعاىل 
 ما سوى هللا ميت . كل 

َا تُ َوف هْوَن ُأُجورَُكْم يَ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ قال تعاىل )  ( . ُكل  نَ ْفٍس َذائَِّقُة اْلَمْوتِّ َوإِّمنه
َنا تُ ْرَجُعونَ وقال تعاىل ) َنًة َوإِّلَي ْ ُلوُكْم بِّالرهرىِّ َواْلَْرْيِّ فِّت ْ  ( . ُكل  نَ ْفٍس َذائَِّقُة اْلَمْوتِّ َونَ ب ْ

َها فَانٍ  ُكل  ) وقال تعاىل َقى َوْجُه رَبىَِّك ُذو اجلَْاللِّ َواإْلِّْكرَامِّ .  َمْن َعَلي ْ  ( . َويَ ب ْ
 .من رئت فإنه مفارقه ، واعمل...(، وأحبب : يا ُممد عش ما رئت فإنك ميتأن جربيل قال للنيب وقد جاء يف الديث )

 ل على إثبات تفرىده باأللوهية وإبطال عبودية كل من ويف ذكر صفة ) الي ( بعد قوله عز وجل ) هللا ال إله إال هو ( استدال
سواه ، وذلك ألنه ال يستحق العبادة إال من كان حيًا بالياة الذاتية الدائمة األبدية ، وحيث ال حيى هبذه الياة إال هللا 

اق آِلة املرركني وصف األحد فال يستحق العبادة إال هو ، وِلذا قال ابن عارور : واملقصود إثبات الياة وإبطال استحق
ُر َوال يُ ْغنِّ َعْنَك َرْيئاً اإلِلية النتفاء الياة عنهم كما قال إبراهيم عليه السالم ) َ تَ ْعُبُد َما ال َيْسَمُع َوال يُ ْبصِّ  ( . يَا أََبتِّ َلِّ

 : اآلثار املرتتبة على معرفتنا هبذا االسم 
 ُمبة هللا تعاىل وإجالله . أواًل :
 ( . َوتَ وَكهْل َعَلى الَْيىِّ الهذِّي ال مَيُوتُ الصادق على هللا ، كما قال تعاىل ) التوكل  ثانياً :
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اللهم يقول يف دعائه ) ، ولذلك كان النيب ثبات على اإلميان وعدم الزيغ عنهومن أعظم ما يتوكل على هللا فيه طلب اِلداية وال
أن ُتضلن أنت ، اللهم إن أعوذ بعزتك ال إله إال أنت صمتنُت، وعليك توكلُت، وإليك أنبت، وبك خا، وبك آمتُ لك أسلم

 ( رواه مسلم .الي الذي ال ميوت، واجلن واإلنس ميوتون
 . الزهد يف الدنيا الفانية وعدم االغرتار هبا ، ألنه مهما أعطي العبد من العمر فالبد من املوت ثالثاً :

 ، املتضمن لصفة القيومية . القائم بنفسه القائم على غريه أي : (الحَقيُّوُم ) 
 : هو القيىم لغريه ، فجميع املوجودات مفتقرة إليه ، وهو غن عنها ، وال قوام ِلا بدون أمره . قال ابن كثري 
 : هو الذي قام بنفسه فلم َيتج إىل أحد ، وق ام كل ريء به فكل ما سواه ُمتاج إليه بالذات . وقال ابن القيم 
  : لقائم بنفسه ، القيوم ألهل السماوات واألرض ، القائم بتدبريهم وأرزاقهم ومجيع أحواِلم .القيوم : اوقال السعدي 
  ، وهذا االسم له رأن عظيم ، قال ابن أِب العز : وأما القيوم ، فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته ، فإنه القائم بنفسه

 لغريه إال بإقامته . فال َيتاج إىل غريه بوجه من الوجوه ، املقيم لغريه ، فال قيام
 . وقد وردت عدة نصوص يف القرآن الكرمي تدل على أن قيام املوجودات وبقاءها وحفظها بأمر هللا وال قوم ِلا بدونه 

ُكُهنه إِّاله الرهمْحَُن إِّنهُه بُِّكلىِّ  قال تعاىل ) ريٌ  أَوَلَْ يَ َرْوا إِّىَل الطهرْيِّ فَ ْوقَ ُهْم َصافهاٍت َويَ ْقبِّْضَن َما مُيْسِّ  ( . َرْيٍء َبصِّ
ْرنَاُه َمَنازَِّل َحَّته َعاَد َكاْلُعْرُجونِّ اْلَقدِّميِّ .  َوالرهْمُس َتْرِّي لُِّمْستَ َقرٍى َِلَا َذلَِّك تَ ْقدِّيُر اْلَعزِّيزِّ اْلَعلِّيمِّ وقال تعاىل ) ال الرهْمُس .  َواْلَقَمَر َقده

َوَخَلْقَنا .  َوآيٌَة َِلُْم أَنها مَحَْلَنا ُذرىِّي هتَ ُهْم يفِّ اْلُفْلكِّ اْلَمْرُحونِّ .  ُل َسابُِّق الن هَهارِّ وَُكلٌّ يفِّ فَ َلٍك َيْسَبُحونَ يَ ْنَبغِّي َِلَا أَْن ُتْدرَِّك اْلَقَمَر َوال اللهيْ 
ْثلِّهِّ َما يَ رَْكُبونَ  َقُذونَ .  َِلُْم مِّْن مِّ نيٍ إِّاله .  َوإِّْن َنَرْأ نُ ْغرِّقْ ُهْم َفال َصرِّيَخ َِلُْم َوال ُهْم يُ ن ْ  ( .  َرمْحًَة مِّنها َوَمَتاعاً إِّىَل حِّ

 : آثار اإلميان املرتتب على اإلميان هبذا 
 ُمبته سبحانه ومحده وإجالله وتعظيمه . أواًل :
 التربؤ من الول والقوة واالفتقار التام هلل ، وإنزال مجيع الوائج باهلل . ثانياً :
 صام هلل عز وجل ، وقطع التعلق باملخلوق الضعيف املربوب هلل تعاىل املفتقر إىل ربه .إخالص االستعانة واالستغاثة واالعت ثالثاً :
فكيف تكون قيوميته مبن  –طائعها وعاصيها  –قال ابن القيم : وهو سبحانه ) القيوم ( املقيم لكل ريء من املخلوقات  رابعاً :

 ، ورباً ووكيالً ، وناصراً ومعيناً وهادياً . أحبهه وتواله ، وآثره على ما سواه ، ورضي به دون الناس حبيباً 
اْلوف منه سبحانه ومراقبته ، ألنه القائم على كل نفس ، املتول أمرها ، الافظ ألعماِلا الذي ال خيفى عليه ريء من  خامساً :

 أمرها .
ٌم )   .تأكيد للقيومية  وهذه اجلملةهو النوم ، السنة : النعاس ، والنوم ( ال تَأحُخُذُه ِسَنٌة َوال نـَوح
  : نوم . ومن َمام القيومية أنه ال يعرتيه سنة والقال ابن كثري 
 ه .نة وال نوم لكمال حياته وقيوميتول عن خلقه ، فال تأخذه س فاهلل عز وجل ال يعرتيه نقص وال غفلة وال ذه 
  ودوام التدبري ، وإثبات لكمال العلم و فإنى : ونفي استيالء السنة والنوم على هللا تعاىل حتقيق لكمال الياة قال ابن عاشور

السنة والنوم يربهان املوت ، فحياة النائم يف حاِلما حياة ضعيفة ، ومها يعوقان عن التدبري وعن العلم مبا َيصل يف وقت 
 استيالئهما على اإلحساس.

 بات كمال ضدها .فاهلل ال ينام لكمال حياته وقيوميته ، وهذه قاعدة : كل صفة نفي يستلزم نفيها وإث 
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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 ا لو قلت : اجلدار ال يظلم .مدحاً ، كم
 ( لكمال عدله . َوال َيْظلُِّم رَب َك َأَحداً فقوله تعاىل ) 
 (  لكمال قدرته . َوَما َمسهَنا مِّْن لُُغوبٍ  وقوله تعاىل )
ثْ َقاُل َذرهٍة يفِّ السهَماَواتِّ َوال يفِّ اأْلَْرضِّ  وقوله تعاىل )  ( لكمال علمه . ال يَ ْعُزُب َعْنُه مِّ

َنٌة َوال نَ ْومٌ  عاىل )وقوله ت  ( لكمال حياته وقيوميته . ال تَْأُخُذُه سِّ
زَُه مِّْن َرْيٍء يفِّ السهَماَواتِّ َوال يفِّ اأْلَْرضِّ إِّنهُه َكاَن َعلِّيماً َقدِّيراً وقوله تعاىل )   ( . َوَما َكاَن اَّللُه لِّيُ ْعجِّ

 فاهلل ال يعجزه ريء لكمال علمه وقدرته .
ألن العجز سببه: ( نهُه َكاَن َعلِّيمًا َقدِّيراً إِّ ) ل علمه وقدرته، وِلذا قال بعدهفنفي العجز عنه يتضمن كما: قال الريخ ابن عثيمني

إما اجلهل بأسباب اإلجياد، وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم هللا تعاىل وقدرته َل يكن ليعجزه ريء يف السماوات وال يف 
 . األرض

  ُنزه هللا عنها لكمال حياته ، قال فالنوم من صفات النقص اليت ي (إن هللا ال ينام وال .)رواه مسلم ينب غي له أن ينام 
 .ال ينامونوم لالسرتاحة ، ولذلك ملا كان أهل اجلنة كاملي الياة ، كانوا  املخلوق لنقصه وعجزه ، فهو َيتاج للن هفالنوم َيتاج

 ى أنه ال يأخذه نوم بطريق األوىل( فقد دل ذلك عل)ال تأخذه سنة كمة من ذكر النوم بعد نفي السنة، ألنه إذا قالما ال. 
 قيل : ال تأخذه سنة فضالً عن أن يأخذه النوم .

ء يم دفعة من غري مبادئ الوسن ، وجمألنه ال يلزم من نفي أحدمها نفي اآلخر ، إذ يتصور جميء النو إمنا مجع بني نفييهما وقيل : 
 . احد منهما على حدته بدليل تكرير ) ال (كل و   ىالوسن دون النوم فلذلك نف

ألنى من األحياء من ال تعرتيه السنة فإذا نام نام ، ونفي السنة عن هللا تعاىل ال يغن عن نفي النوم عنه  قال ابن عاشور :ولذلك 
 . عميقاً ، ومن الناس من تأخذه السنة يف غري وقت النوم غلبة ، وقد َمادحت العرب بالقدرة على السهر

 يف البادية والناس  قلب رجل بامرأة بدوية وقد ذهبت ذات ليلة إىل حاجة ِلا فتبعها الرجل فلما خال هبا ة : تعلقموعظة بليغ
ابتغاه فقام وطاف حول  نيام راودها عن نفسها ، فقالت له انظر أنام الناس مجيعًا ففرح الرجل وظن أهنا قد أجابته إىل ما

فرجع مسرورًا وأخربها خبلو املكان إال من النيام ، فقالت ما تقول يف هللا تبارك وتعاىل ؟ أنائم فإذا الناس نيام  يمضارب ال
َل ينم وال ينام ويرانا وإن كان اْللق  يتأخذه سنة ، فقالت املرأة إن الذينام وال  هو يف هذه الساعة ؟ قال الرجل إن هللا ال

ما فعل هللا  : ل لهيف املنام فقي يفاً من هللا تعاىل : وملا مات رئها وتاب خو ال يرون فذلك أوىل أن خنراه ، فاتعظ الرجل وترك
 إليه . ْلويف منه وتوبيت فقال غفر ل؟ بك 

 وصدق من قال : 
 والنفس داعية إال العصيان          وإذا خلوت بريبة يف ظلمة     

 الذي خلق الظالم يرانفاستحي من نظر اإلله وقل ِلا          إن                       
َرحِض )   خلقاً وملكاً وتدبرياً .أي : كل ما يف السماوات واألرض له سبحانه وتعاىل ( َلُه َما ِف السهَماَواِت َوَما ِف األح
 : أي أنه مالك مجيع ذلك بغري رريك وال نديد ، وخالق مجيعه دون آِلة ومعبود . قال ابن جرير 
 : اجلميع عبيده ويف ملكه ، وحتت قهره وسلطانه . إخبار بأن وقال ابن كثري 
 خلقاً وملكاً وتصرفاً . وقال أبو بكر اجلزائري : 
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  : قوله تعاىل ) له ما يف السماوات وما يف األرض ( تقرير النفراده باإلِلية إذ مجيع املوجودات خملوقاته ، وقال ابن عاشور
لكًا له فهو حقيق بأن يكون قيىومها وأالى يهملها ولذلك املوجودات مألنى من كانت مجيع ، وتعليل التىصافه بالقيىوميىة 

 لت اجلملة عن اليت قبلها.ُفص
 وقد جاءت آيات كثرية يف القرآن الكرمي تدل على هذا العموم :

 ( . َوَّللِّهِّ َما يفِّ السهَماَواتِّ َوَما يفِّ اأْلَْرضِّ َوإِّىَل اَّللهِّ تُ ْرَجُع اأْلُُمورُ  قال تعاىل )
 ( . َوَّللِّهِّ َما يفِّ السهَماَواتِّ َوَما يفِّ اأْلَْرضِّ وََكاَن اَّللُه بُِّكلىِّ َرْيٍء ُمِّيطاً  ال تعاىل )وق

 ( . لَُه َما يفِّ السهَماَواتِّ َوَما يفِّ اأْلَْرضِّ َوُهَو اْلَعلِّي  اْلَعظِّيمُ وقال تعاىل )
  وهذه اجلملة تؤيد تفرده سبحانه باأللوهية ، وذلك من جانبني: 

وقد هناه عن  ك غريه معه يف العبادة ،أن يعبد غري مالكه ، أو ُيررِّ  حيث إن اجلميع عبيد له جل جالله ، وليس للعبد األول :
 ذلك .
، رَرك مملوك يف العبادة مع املالك، أو يُ وُيرتك املالك -كائنًا من كان-، فكيف يُعبد مملوك : وحيث إن اجلميع عبيد له الثاين

  ك .وقد هنى عن ذل
 : والفائدة من إمياننا بأن هلل ملك السموات واألرض يفيد فائدتني عظيمتني 

ألنك ملكه  ،، ولو قضى عليك فقرًا فال تعرتضض، وأن هللا لو قضى عليك مرضًا فال تعرت : الرضا بقضاء هللا الفائدة األوىل
 يتصرف فيك كما يراء ..

ُعونَ يدل لذلك ما أمرنا هللا به أن نقول عند املصيبة )  يَبٌة قَاُلوا إِّنها َّللِّهِّ َوإِّنها إِّلَْيهِّ رَاجِّ ُهْم ُمصِّ  ( . الهذِّيَن إَِّذا َأَصابَ ت ْ
يقول : البنته اليت أررف ابنها على املوت ، حينما أرسلت إليه ليأيت ، فأرسل يقرأ السالم و  ويدل لذلك أيضًا ما بينىه النيب 

 إن هلل ما أخذ وله ما أعطى ، وكل ريء عنده بأجل مسمى ، فلتصرب ولتحتسب ( .
 ، ألنك ملكه .الرضا بررعه وقبوله والقيام به  الفائدة الثانية :
جاه ليس ملكاً ، فما لدينا من مال ومتاع و األحد سبحانه وتعاىل من غري رريكأن كل ما يف الكون ملك هلل  الفائدة الثالثة :

 َوأَْنفُِّقوا ممِّها َجَعَلُكمْ  آمُِّنوا بِّاَّللهِّ َوَرُسولِّهِّ ، كما قال تعاىل )مستخلفون فيه لالبتالء واالختبار، وإمنا حنن لنا بل هو ملك هلل
ْنُكْم َوأَنْ َفُقوا َِلُْم َأْجٌر َكبِّريٌ   ( .ُمْسَتْخَلفِّنَي فِّيهِّ فَالهذِّيَن آَمُنوا مِّ

 ، وإن هللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون .. ( رواه مسلم .) إن الدنيا حلوة خضرة  وقال 
َفُع ِعنحَدُه ِإاله بِِإذحنِهِ )    وذلك لكمال سلطانه .،  بإذنهسبحانه إال أحد  هأي : ال يرفع عند(  َمنح َذا الهِذي َيشح
 وذلك ألن املرركني كانوا يزعمون أن : استفهام معناه اإلنكار والنفي ، أي : ال أحد يرفع عنده إال بأمره ،  قال الرازي

َهُؤالءِّ ُرَفَعاُؤنَا ( وقوِلم ) َما نَ ْعُبُدُهْم إِّاله لِّيُ َقرىِّبُونَا إِّىَل اَّللهِّ زُْلَفىاألصنام ترفع ِلم ، وقد أخرب هللا تعاىل عنهم بأهنم يقولون )
َفُعُهمْ َويَ ْعبُ ( ُث بني تعاىل أهنم ال جيدون هذا املطلوب فقال ) عِّْنَد اَّللهِّ  ( فأخرب هللا تعاىل  ُدوَن مِّْن ُدونِّ اَّللهِّ َما ال َيُضر ُهْم َوال يَ ن ْ

 . ( إِّاله بِّإِّْذنِّهِّ  )أنه ال رفاعة عنده ألحد إال من استثناه هللا تعاىل بقوله 
  قد يتقدمون بني فإن الناس  ألن املخلوق إذا كان موصوفاً بامللك ، ،يدل على كمال ملك هللا عز وجل  -كما تقدم   –وهذا

 رغبة يف هذه الرفاعة اليت قدمت بني يديه ، لكنه قد َُيرج أوغري  من غري استئذان ، وقد يرفع هو من يديه بالرفاعة

من أعوانه الذين ال  ، ألن ملكه ال يقوم إال به ، ألنه قد يكونمن غائلة الرافع  يقبل هذه الرفاعة خوفاً  يستحي أو قد
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افع ، وقد يقبلها حياء منه وخجاًل وإحراجًا ، وقد يقبلها رداً الر من غائلة هذال الرفاعة خ وفًا ملكه إال هبم فيقبيقوم 
 ) الريخ خالد السبت (  . وإفضاله   جلميله السابق عليه

 أحد ، وليس ألحد فضل على هللا عز وجل حَّت يكون من من أحد ، وال يقبل الرفاعة إحراجاً وأما هللا عز وجل فهو ال خياف 
 . ذلك القبول على سبيل املقايضة

 ( .اله مِّْن بَ ْعدِّ إِّْذنِّهِّ َما مِّْن َرفِّيٍع إِّ كما قال تعاىل )
َي َلُه قَ ْوالً وقال تعاىل ) َفُع الرهَفاَعُة إِّاله َمْن أَذَِّن لَُه الرهمْحَُن َوَرضِّ  ( . يَ ْوَمئٍِّذ ال تَ ن ْ

 ( . ال تُ ْغنِّ َرَفاَعتُ ُهْم َرْيئاً إِّاله مِّْن بَ ْعدِّ َأْن يَْأَذَن اَّللُه لَِّمْن َيَراُء َويَ ْرَضىوََكْم مِّْن َمَلٍك يفِّ السهَماَواتِّ وقال تعاىل ) 
لن يتجرأ أحد منهم الكالم إال من بعدما أن يأذن له  السالم بل بنيى سبحانه وتعاىل أن املالئكة ومنهم الروح األمني عليهم

 ( . لر وُح َواْلَمالئَِّكُة َصفىاً ال يَ َتَكلهُموَن إِّاله َمْن أَذَِّن لَُه الرهمْحَُن َوقَاَل َصَواباً يَ ْوَم يَ ُقوُم االرمحن كما قال تعاىل )
، وحَّت هو لن يبدأ يف الرفاعة  أنه لن يتقدم يوم القيامة أحد من األنبياء واملرسلني للرفاعة لدى الرب إال هو  وأخرب النيب 
فيقال له: ارفع  ، يرفع النيب ا آدم وموسى وإبراهيم ونوح وعيسىبعد أن يتأخر عنهديث )...أذن هللا له، ويف الإال بعدما ي

 ( .رأسك، وسل تْعَطه، وقل ُيسمع، وارفع ترفىع
  رفيعاً ، وهي التوسط للغري جبلب منفعة أو دفع مضرة . جعل الريء:  يف اللغةوالرفاعة 
َ أَيحِديِهمح َوَما َخلحفَ  )  اختلف يف معناها :( ُهمح يـَعحَلُم َما بـَنيح
 من الدنيا ألهنم خيلفوهنا وراء ظهورهم .( َوَما َخْلَفُهْم  ) يعن اآلخرة ألهنم يُقدِّمون عليها(  يَ ْعَلُم َما بَ نْيَ أَْيدِّيهِّمْ )  قيل :ف

: ما فعلوا من وقيل من قبل أن خيلقهم ، أي : ما كان  (َوَما َخْلَفُهْم  )بعد انقضاء آجاِلم  ( يَ ْعَلُم َما بَ نْيَ أَْيدِّيهِّمْ : )  وقيل
 خري ورر وما يفعلونه بعد ذلك .

 كل ريء من ماض ومستقبل ، وأن علمه رامل لكل ريء سبحانه وتعاىل .  أن هللا يعلم واملراد من اآلية :
 دليل على إحاطة علمه جبميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها .قال ابن كثري : 
 بسائر املخلوقات من مجيع اجلهات ذي يظهر أن هذا كناية عن إحاطة علمه تعاىلوال: وقال أبو حيان. 
 حَّت يعلم فى عليه ريء من أحوال مجيع خلقه: واملقصود أنه عاَل جبميع املعلومات ال خيوقال الشيخ صديق حسن خان ،

كة الذرة يف جو السماء، والطري يف الصخرة الصماء حتت األرض الغرباء، وحر دبيب النملة السوداء يف الليلة الظلماء على 
 ، والسمك يف املاء .اِلواء

 فعلمه تعاىل ، وما خلفهم ( أي : ما يستقبل منها) يعلم ما بني أيديهم (أي : ما مضى من مجيع األمور )  وقال السعدي
م من األمر ريء وال من ، والعباد ليس ِلواهر والبواطن، بالغيب والرهادة، بالظا ومتأخرها، متقدمهُميط بتفاصيل األمور

 م مثقال ذرة إال ما علمهم تعاىل .العل
  مباحث علم هللا تعاىل: 

 ريء ، يرمل اجلزئيات والكليات . فاهلل تعاىل يعلم كل  أواًل :
 ( . َوَأنه اَّللَه َقْد َأَحَاَط بُِّكلىِّ َرْيٍء عِّْلماً قال تعاىل )

ثْ َقاُل َذرهٍة يفِّ السهَماَواتِّ َوال يفِّ اأْلَْرضِّ َوال َأْصَغُر مِّْن َذلَِّك َوال َأْكبَ ُر إِّاله يفِّ كَِّتاٍب ُمبِّنيٍ َعاَلِِّّ اْلَغْيبِّ ال يَ ْعُزُب َعنْ وقال تعاىل )  .(ُه مِّ
 اضي واملستقبل .يعلم  سبحانه امل ثانياً :

 ( . يَ ْعَلُم َما بَ نْيَ أَْيدِّيهِّْم َوَما َخْلَفُهمْ قال تعاىل )
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 واملستقبل ] وما خلفهم [ املاضي .ما بني أيديهم [ الاضر ]
 هللا يعلم اْلفايا وما يف الصدور : ثالثاً :
 ( . إِّنه اَّللَه َعلِّيٌم بَِّذاتِّ الص ُدورِّ  قال تعاىل )كما 

 ( . إِّنهُه َعلِّيٌم بَِّذاتِّ الص ُدورِّ وقال تعاىل )
ْنَساَن َونَ ْعَلُم َما تُ َوْسوِّسُ وقال تعاىل ) ُقْل إِّْن َُتُْفوا َما يفِّ ( . وقال تعاىل ) بِّهِّ نَ ْفُسُه َوحَنُْن أَقْ َرُب إِّلَْيهِّ مِّْن َحْبلِّ اْلَورِّيدِّ  َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِّ

 ( . ُصُدورُِّكْم أَْو تُ ْبُدوُه يَ ْعَلْمُه اَّللهُ 
 وليس ريء يصل إىل األرض أو يصعد من األرض إىل السماء إال قد أحاط هللا به علماً . رابعاً :

يُم الْ  يَ ْعلَ  ) قال تعاىل َها َوَما يَ ْنزُِّل مَِّن السهَماءِّ َوَما يَ ْعرُُج فِّيَها َوُهَو الرهحِّ ن ْ  ( . َغُفورُ ُم َما يَلُِّج يفِّ اأْلَْرضِّ َوَما خَيْرُُج مِّ
 يعلم األمور اليت لن تكون كيف تكون لو كانت .و  : خامساً 

 ( . د وا َلَعاُدوا لَِّما نُ ُهوا َعْنُه َوإِّن هُهْم َلَكاذِّبُونَ َوَلْو رُ  كما قال تعاىل عن الكفار حني يكونون يف النار )
ُفونَ  وقال تعاىل ) ٌَة إِّاله اَّللُه َلَفَسَدتَا َفُسْبَحاَن اَّللهِّ َربىِّ اْلَعْرشِّ َعمها َيصِّ  ( . َلْو َكاَن فِّيهَِّما آِلِّ

َوَلْو أَرَاُدوا اْْلُُروَج أَلََعد وا لَُه ُعدهًة عنها ِبكمته بقوله ) واملتخلفون عن غزوة تبوك ال َيضروهنا أبدًا ، ألن هللا هو الذي ثبطهم
( وهذا اْلروج الذي ال يكون قد علم جل وعال أن لو كان كيف  َوَلكِّْن َكرَِّه اَّللُه انْبَِّعاثَ ُهْم فَ ثَبهَطُهْم َوقِّيَل اقْ ُعُدوا َمَع اْلَقاعِّدِّينَ 

َنةَ َلْو َخَرجُ يكون ، كما صرح به يف قوله ) ُغوَنُكُم اْلفِّت ْ الَلُكْم يَ ب ْ  ( . وا فِّيُكْم َما زَاُدوُكْم إِّاله َخَبااًل َوأَلَْوَضُعوا خِّ
 يستوي يف علم هللا السر والعالنية ، والصغري والكبري والغيب والرهادة .و  : سادساً 

ثْ َقالِّ َذرهٍة يفِّ اأْلَْرضِّ وَ  قال تعاىل )  ( . ال يفِّ السهَماءِّ َوال َأْصَغَر مِّْن َذلَِّك َوال َأْكبَ َر إِّاله يفِّ كَِّتاٍب ُمبِّنيٍ َوَما يَ ْعُزُب َعْن رَبىَِّك مِّْن مِّ
ره َوَأْخَفىوقال تعاىل )  ( . َوإِّْن َتَْهْر بِّاْلَقْولِّ فَإِّنهُه يَ ْعَلُم السىِّ

ره يفِّ السهَماَواتِّ َواأْلَْرضِّ وقال تعاىل )  يماً  ُقْل أَنْ َزَلُه الهذِّي يَ ْعَلُم السىِّ  ( . إِّنهُه َكاَن َغُفوراً َرحِّ
َسَواٌء .  َعاَلُِّ اْلَغْيبِّ َوالرهَهاَدةِّ اْلَكبِّرُي اْلُمتَ َعالِّ .  اَّللُه يَ ْعَلُم َما حَتْمُِّل ُكل  أُنْ َثى َوَما َتغِّيُض اأْلَْرَحاُم َوَما تَ ْزَداُد وَُكل  َرْيٍء عِّْنَدُه مبِِّّْقَدارٍ 

ْنُكْم َمْن َأَسره اْلقَ   ( . ْوَل َوَمْن َجَهَر بِّهِّ َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِّاللهْيلِّ َوَسارٌِّب بِّالن هَهارِّ مِّ
  َل يسبقه جهل وال يلحقه نسيان .علم هللاو  :سابعاً 

ل  َرِبىِّ َوال يَ ْنَسى... قال تعاىل )   ( .قَاَل عِّْلُمَها عِّْنَد َرِبىِّ يفِّ كَِّتاٍب ال َيضِّ
يىاً  َوَما َكانَ ال تعاىل ) ... وق   ( . رَب َك َنسِّ
 ( .َواَّللُه َأْخَرَجُكْم مِّْن بُُطونِّ أُمهَهاتُِّكْم ال تَ ْعَلُموَن َرْيئاً أما علم ابن آدم فمسبوق جبهل ويلحقه نسيان كما قال تعاىل ) 

 .قليل بالنسبة لعلم هللا  علمنا ثامناً :
 ( . َوَما أُوتِّيُتْم مَِّن اْلعِّْلمِّ إِّاله قَلِّيالً قال تعاىل ) 
 تبة من علمنا هبذه الصفة :رت اآلثار امل 

اْلوف من هللا وخريته ، ومراقبته يف السر والعلن ، ألن العبد إذا أيقن أن هللا تعاىل عاَل ِباله مطلع على باطنه وظاهره ،  : أوالً 
 فإن ذلك يدفعه إىل االستقامة على أمر هللا ظاهراً وباطناً .

 تعاىل لكل ريء يف السماوات واألرض ، وللبواطن والظواهر ، يثمر يف قلب العبد تعظيم هللا تعاىل اليقني برمول علم هللاثانيًا : 
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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قلت : فما السبيل إىل حفظ اْلواطر ، قلت : أسباب عدة ، أحدها : العلم اجلازم باطالع الرب سبحانه  فإن قال ابن القيم :
الثالث : إجاللك له أن يرى مثل تلك اْلواطر يف بيته و ونظره إىل قلبك ، وعلمه بتفصيل خواطرك ، والثان : حياؤك منه ، 

 الذي خلق ملعرفته وُمبته .
بعلم هللا تعاىل الرامل لكل ريء ، ومن ذلك علمه سبحانه ِبال عبده املصاب وما يقاسيه من اآلالم ، إن يقني العبد  ثالثًا : 

 إن ذلك يثمر يف القلب الرجاء واألنس باهلل ويدفع اليأس والقنوط من القلب .
هللا سبحانه وتعاىل يعلم كل  ونستفيد من معرفتنا أن هللا عليم بكل ريء : وجوب مراقبة هللا ، ألن العاقل إذا علم أنرابعًا : 

ريء ، فسوف يراقب ربه ، بلسانه وجنانه وأركانه ، فبلسانه : ال ينطق مبا حرم هللا ، وجبنانه : ال يعتقد بقلبه خالف الق ، 
اآلذان يف  وجبوارحه : ال يستعملها يف احملرمات ، فيستعمل العني يف النظر إىل الرام ، ويستعمل اليد يف البطش الرام ، ويستعمل

 السماع الرام .
، يعلم بكل أعماله الصالة ، ألن اإلنسان يعلم أن هللالرجاء: الرغبة والنراط وامن معرفتنا أن هللا عليم بكل ريءوأيضاً نستفيد 

 وأنه لن يضيع منها ريء .
  : صلة هذه اجلملة مبا قبلها 

رفاعة إال بإذنه تعاىل ، ألنه وحده تعاىل عاَل بأحوال الرافع بيان لسبب حرمان اْللق من ال –وهللا أعلم  –يف هذه اجلملة 
 واملرفوع له ، وهو سبحانه وتعاىل وحده يعلم من له أن يرفع ومن يستحق أن ُيرفع له .

ٍء ِمنح ِعلحِمِه ِإاله مبَا َشاَء )   ) من علمه ( ذكر املفسرون قوالن :قوله ( َوال ُيُِيُطوَن ِبَشيح
 .مبعىن املعلوم  العلم هنا األول :
 العلم هنا علم ذاته وصفاته . والثاين :

 : قال الطربي : ال يعلم أحد سواه ريئاً إال مبا راء هو أن يُعلمه ، فأراد فعلىمه . فعلى القول األول
 وقال ابن عطية : ال معلوم ألحد إال ما راء هللا أن يُعلمه .

 ( . ال َيِّيُطوَن بِّهِّ عِّْلماً وصفاته إال ما أطلعه تعاىل عليه كقوله ) و جالله  : ال َييط أحد علماً بذاته جل وعلى القول الثاين
 : وقد علمنا هللا تعاىل أرياء كثرية عن أمسائه وصفاته ، وعن أحكامه الكونية وأحكامه الررعية ،  قال الشيخ ابن عثيمني

َك َعنِّ الر وحِّ ُقلِّ الر وُح مِّْن أَْمرِّ َرِبىِّ َوَما أُوتِّيُتْم مَِّن اْلعِّْلمِّ َوَيْسأَلونَ ولكن هذا الكثري هو بالنسبة ملعلومه قليل كما قال تعاىل )
 ( . إِّاله قَلِّيالً 

َرحَض )   ( وسع مبعىن مشل وأحاط كرسيه السماوات واألرض .َوِسَع ُكرحِسيُُّه السهَماَواِت َواألح
 ن الكرسي غري العرش ، وأن الكرسي هو موضع قدميى وسع كرسيه علمه ، والصحيح أ وقيل :هو العرش ،  قيل :والكرسي ، 
 هللا تعاىل .

  هذا ضعيف وال يصح وال يثبت عن ابن عباس .و : أي وسع علمه قول : وسع كرسيه 
  وهذا يدل على عظمة الكرسي ، وقد جاء يف الديث ) والذي نفسي بيده ، ما السماوات السبع واألرضون السبع عند

 قاٍة يف فالٍة من األرض ، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفالة على تلك الْلقة ( .الكرسي إال كَحْلَقٍة مل
 على عظم هذه املخلوقات ، وعظم املخلوق يدل على عظم اْلالق .دليل وهذا  

 محلة العرش ما بني رحمة أذنه إىل عاتقه مسرية سبع مائة سنة ( .ن ل أن أحدث عن ملك من وقد جاء يف الديث ) أذ
ُظُهَما )    يرق عليه حفظ السماوات واألرض لكمال علمه وقدرته وإحاطته .أي : ال يثقله وال ( َوال يـَُؤوُدُه ِحفح
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 حفظ السماوات واألرض ومن فيهما ، ومن بينهما ، بل ذلك سهل عليه ، يسري  : أي ال يثقله وال يكرثه قال ابن كثري
 ياء ، فال يعزب عنه ريء ، وال يغيب عنه ريء . قيب على مجيع األرلديه ، وهو القائم على كل نفس مبا كسبت ، الر 

 . وهذه من الصفات املنفية ، فاهلل ال يثقله حفظ السماوات واألرض لكمال قدرته وعلمه وقوته 
 .فاهلل له العلو املطلق ، علو الذات ، وعلو الصفات ( َوُهَو الحَعِليُّ ) 
 ام .اًل : علو هللا ينقسم إىل ثالثة أقسأو 

 قدر  .علو :  القسم األول
 : علو ررف . القسم الثاين

 وهذان القسمان َل خيالف فيهما أحد ممن ينتسب إىل اإلسالم .
 وهو سبحانه عال الصفات والقدر ، منزه عن النقائص والعيوب .

 وهذا وقع فيه خالف بني أهل السنة وأهل البدع .القسم الثالث : علو ذات : 
 والسلف :  أن هللا تعاىل عال بذاته فوق مجيع خلقه ، بائن من خلقه مستو على عرره .فمذهب أهل السنة 

 وِلم أدلة كثرية من الكتاب والسنة والعقل والفطرة .
 أما أدلة الكتاب والسنة فقد تنوعت داللتهما بطرق كثرية :

 التصريح بالفوقية .أحدها : 
 ( . هِّمْ خَيَاُفوَن رَب هُهْم مِّْن فَ ْوقِّ كقوله تعاىل )
 ( . َوُهَو اْلَقاهُِّر فَ ْوَق عَِّبادِّهِّ  وكقوله تعاىل )

 التصريح بالعروج إليه .الثاين  : 
 ( .تَ ْعرُُج اْلَمالئَِّكُة َوالر وُح إِّلَْيهِّ  كقوله تعاىل )

 ) يعرج الذين باتوا فيكم فيسأِلم . ( . وقوله 
 التصريح بالصعود إليه .الثالث : 

 ( .َيْصَعُد اْلَكلُِّم الطهيىُِّب  إِّلَْيهِّ  كقوله تعاىل )
 التصريح برفعه بعض املخلوقات إليه .الرابع : 

 ( . َبْل َرفَ َعُه اَّللُه إِّلَْيهِّ  كقوله تعاىل )
 . ( يَا عِّيَسى إِّنىِّ ُمتَ َوفىِّيَك َورَافُِّعَك إَِّله ) تعاىل وقوله 

 .التصريح بالعلو املطلق الدال على مجيع مراتب العلو اخلامس : 
 ( . َوُهَو اْلَعلِّي  اْلَعظِّيمُ  كقوله تعاىل )

 ( . َوُهَو اْلَعلِّي  اْلَكبِّريُ )تعاىل وقوله  
 ( . إِّنهُه َعلِّيٌّ َحكِّيمٌ  وقوله تعاىل )
 التصريح بنزيل الكتاب منه .السادس : 

 م ( .َن اَّللهِّ اْلَعزِّيزِّ الَْكِّيتَ ْنزِّيُل اْلكَِّتابِّ مِّ كقوله تعاىل ) 
يمِّ ىل ) وقوله تعا  ( . تَ ْنزِّيٌل مَِّن الرهمْحَنِّ الرهحِّ

 ( . تَ ْنزِّيٌل مِّْن َحكِّيٍم محِّيدٍ وقوله تعاىل ) 
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 ( . ُقْل نَ زهلَُه ُروُح اْلُقُدسِّ مِّْن رَبىَِّك بِّالَْقىِّ وقوله تعاىل ) 
َلٍة ُمَبارََكٍة إِّنها أَنْ َزْلَناوقوله تعاىل )   ( .ُه يفِّ لَي ْ

  تعاىل يف السماء .التصريح بأن هللا:  السابع
ْنُتْم َمْن يفِّ السهَماءِّ  )كقوله تعاىل   .(  أَأَمِّ
 يف األرض يرمحكم من يف السماء ( رواه أبو داود .) ارمحوا من  وقال الرسول 

 التصريح باالستواء على العرش .:  الثامن
 ى ( .الرهمْحَُن َعَلى اْلَعْرشِّ اْستَ وَ ) تعاىل كقوله 
 برفع األيدي إىل هللا تعاىل .التصريح :  التاسع

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

 ند مجيع األمم ، إمنا يكون من علو إىل أسفل .التصريح بنزوله كل ليلة إىل السماء الدنيا ، والنزول املعقول ع:  العاشر
اإلرارة إليه حسًا إىل العلو كما أرار إليه من هو أعلم به ومبا جيب له ، ملا كان باجلمع األعظم الذي َل جيتمع :  اْلادي عشر

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

 التصريح بلفظ ) األين ( كقول أعلم اْللق به ، وأنصحهم ألمته ، وأفصحهم بيانًا عن املعىن الصحيح ، بلفظ ال: الثاين عشر 
 يوهم باطاًل بوجه: ) أين هللا ( .

 ملن قال : إن ربه بالسماء باإلميان .  رهادته :  الثالث عشر
إخباره تعاىل عن فرعون أنه رام الصعود إىل السماء ليطلع إىل إله موسى ، فيكذبه فيما أخربه من أنه سبحانه :  الرابع عشر 

ي أبلغ األسباب أسباب السموات فأطلع إىل إله موسى وإن ألظنه كاذباً ( فوق السموات ، فقال : ) يا هامان ابن ل صرحاً لعل
 فمن نفى العلو من اجلهمية فهو فرعون ، ومن أثبتها فهو موسوي ُممدي .

 وبني ربه ليلة املعراج بسبب َتفيف الصالة .  أنه تردد بني موسى  إخباره :  اخلامس عشر
 من العقل :

 صفة نقص ، فوجب هلل تعاىل صفة العلو وتنزيهه عن ضده .أن العلو صفة كمال والسفل 
 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 :
 تابعون واألئمة على أن هللا فوق مسواته مستو على عرره .فقد أمجع الصحابة وال

 . ) 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 .

( خيتلف معناها ِبسب يع مواردها، وهذا ظن فاسد، فإن )يف مج( اليت للظرفية تكون مبعىن واحد يفومنرأ الوهم : ظنه أن )يف
 متعلقها .
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 فقوله ) أأمنتم من يف السماء ( هذا عند أهل التفسري من أهل السنة على أحد وجهني :
ماء (  : أن تكون السماء مبعىن العلو ، فإن السماء يراد هبا العلو ، كما يف قوله تعاىل ) وأنزل لكم من السماء الوجه األول

 واملطر ينزل من السحاب املسخر بني السماء واألرض ال من السماء نفسها .
: أن تكون ) يف ( مبعىن ) على ( ، كما جاءت مبعناها يف مثل قوله تعاىل ) فسريوا يف األرض ( أي على األرض  الوجه الثاين

 وقوله عن فرعون ) وألصلبنكم يف جذوع النخل ( أي على جذوع النخل .
  ِف السماء إله وِف األرض ( ؟الذي قيل ما اجلواب عن قوله تعاىل ) وهو فإن 

 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 

 ه .يف ومهه ، وكاذب يف نقل
 : أن هللا مألوه يف السماوات ويف األرض ، كل من فيهما فإنه يتأله ويعبده . وإمنا معىن اآلية األوىل

 : أن هللا إله يف السماء ، وإله يف األرض ، فألوهيته ثابتة فيهما . وأما اآلية الثانية فمعناها
 ء أعظم منه .قال الطربي : ذو العظمة الذي كل ريء دونه ، فال ري(  الحَعِظيمُ )  

 وقال اجلزائري : العظيم : الذي كل ريء أمام عظمته صغري وحقري .
 مسائه كلها ، عظيم يف صفاته كلها .فاهلل عظيم يف ذاته ، عظيم يف أ

قال السعدي : العظيم اجلامع جلميع صفات العظمة والكربياء واجملد والبهاء الذي حتبه القلوب ، وتعظمه األرواح ، ويعرف 
 ون أن عظمة كل ريء وإن جلت يف الصفة ، فإهنا مضمحلة يف جانب عظمة العلي العظيم .العارف
 : واعلم أن معان التعظيم الثابتة هلل وحده نوعان 

 : أنه موصوف بكل صفة كمال ، وله من ذلك الكمال أكمله ، وأعظمه وأوسعه . أحدمها
  ، فيستحق من عباده أن يعظموه بقلوهبم وألسنتهم وجوارحهم .: أنه ال يستحق أحد من اْللق أن يعظم كما يعظم هللا والثاين

 : اآلثار املرتتبة على معرفتنا هبذا 
 اْلروع واْلضوع هلل تعاىل واالستكانة والتذلل لعظمته وجربوته وُمبته . أواًل :
 ( . وَن َّللِّهِّ َوقَاراً َما َلُكْم ال تَ ْرجُ ومن تعظيمه سبحانه نفي الرركاء واألنداد عنه ، قال تعاىل ) ثانياً :

 ومن تعظيمه سبحانه : تعظيم أمره وهنيه ، وتعظيم نصوص الكتاب والسنة واالستسالم ِلا .ثالثاً : 
 ( . َذلَِّك َوَمْن يُ َعظىِّْم َرَعائَِّر اَّللهِّ فَإِّن هَها مِّْن تَ ْقَوى اْلُقُلوبِّ ومن تعظيمه سبحانه : تعظيم رعائره ، قال تعاىل ) رابعاً :
 االستعانة باهلل وحده وصدق التوكل عليه ، وتفويض األمور إليه . اً :خامس

 اْلوف منه سبحانه وحده ، وعدم اْلوف من املخلوق الضعيف . سادساً :
 الفوائد :

 أنه ال إله ِبق إال هللا تعاىل . -1
 أن هذه اآلية أعظم آية يف كتاب هللا تعاىل . -2

 ضل أم ال على قولني :وقد اختلف العلماء هل كالم هللا يتفا
ُهْم َمْن قَاَل : :  القول األول ن ْ هِّ مِّ  .اَل يَ تَ َفاَضُل يفِّ نَ ْفسِّ

َفُة اَّللهِّ اَل تَ تَ َفاَضُل   َفٌة لَُه قَالُوا : َوصِّ َنهُه ُكلهُه َكاَلُم اَّللهِّ وََكاَلُم اَّللهِّ صِّ  .ألِّ
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ْثلَِّها َما نَ ْنسَ ) َكَذلَِّك قَاَل َهُؤاَلءِّ يفِّ قَ ْولِّهِّ تَ َعاىَل  َها أَْو مِّ ن ْ َرْيٍ مِّ َها نَْأتِّ خبِّ ْثَل ( ْخ مِّْن آيٍَة أَْو نُ ْنسِّ َا يَ ُعوُد إىَل َغرْيِّ اآْليَةِّ مِّ قَاُلوا َفَخرْيٍ إمنه
 نَ ْفعِّ اْلعَِّبادِّ َوثَ َواهبِِّّْم .

ُل الثهاين    .: َأنه بَ ْعَض اْلُقْرآنِّ أَْفَضُل مِّْن بَ ْعٍض  َوالحَقوح
 .يَن مِّْن اْْلََلفِّ َوالسهَلفِّ ْكَثرِّ َوَهَذا قَ ْوُل اأْلَ 

يحِّ يفِّ اْلَفاحتَِّةِّ يفِّ الَْدِّي قوله -أ  ثْ ُلَها  )ثِّ الصهحِّ فَ نَ َفى أَْن َيُكوَن ( أَنهُه َلَْ يَ ْنزِّْل يفِّ الت هْورَاةِّ َواَل يفِّ اإْلَِّنِّيلِّ َواَل الزهبُورِّ َواَل اْلُقْرآنِّ مِّ
ْثٌل َفَكْيَف جَيُوُز أَ   ْن يُ َقاَل : إنهُه ُمَتَماثٌِّل ؟َِلَا مِّ

يحِّ  -ب اَّللُه اَل إلََه  )أَنهُه قَاَل ألِب ْبنِّ َكْعٍب : يَا أَبَا اْلُمْنذِّرِّ و أََتْدرِّي َأي  آيٍَة يفِّ كَِّتابِّ اَّللهِّ أَْعَظُم ؟ قَاَل  )َوَقْد ثَ َبَت َعْنُه يفِّ الصهحِّ
َ أَنه َهذِّهِّ اآْليََة أَْعَظُم آيٍَة يفِّ اْلُقْرآنِّ َوَهَذا  (َيدِّهِّ يفِّ َصْدرِّهِّ َوقَاَل لَُه ليهنك اْلعِّْلُم أَبَا اْلُمْنذِّرِّ َفَضَرَب بِّ  (إاله ُهَو الَْي  اْلَقي وُم  فَ َقْد بَ نيه

َ َأنه بَ ْعَض اآْليَاتِّ أَْعَظُم مِّْن بَ ْعٍض .   بَ نيه
َمْخرَبِّ ُم َيْرُرُف بِّاْلُمَتَكلىِّمِّ بِّهِّ َسَواٌء َكاَن َخبَ رًا أَْو أَْمرًا فَاْْلَبَ ُر َيْرُرُف بَِّرَرفِّ اْلُمْخربِِّّ َوبَِّرَرفِّ الْ َوأَْيًضا فَإِّنه اْلُقْرآَن َكاَلُم اَّللهِّ َواْلَكاَل -ج

ْنُه َما َأْخبَ َر اَّللُه بِّهِّ َعْن ُكل ُه ُمْررَتًِّكا  َعْنُه َواأْلَْمُر َيْرُرُف بَِّرَرفِّ اآْلمُِّر َوبَِّرَرفِّ اْلَمْأُمورِّ بِّهِّ فَاْلُقْرآُن َوإِّْن َكانَ  فَإِّنه اَّللَه َتَكلهَم بِّهِّ َلكِّنه مِّ
ميَانِّ وَ  ْنُه َما أََمَرُهْم فِّيهِّ بِّاإْلِّ ْنُه َما أََمَرُهْم بِّهِّ َفمِّ ْنُه َما َأْخبَ َر بِّهِّ َعْن َخْلقِّهِّ َومِّ هِّ َومِّ ْنُه َما أََمَرُهمْ نَ ْفسِّ ْركِّ َومِّ بِّهِّ بِّكَِّتابَةِّ  نَ َهاُهْم فِّيهِّ َعْن الرىِّ

هِّ . َوَمْعُلوٌم َأنه َونَ َهاُهْم فِّيهِّ َعْن الرىِّبَاالدهْينِّ  يََدا  تَ بهتْ ): ك ا َأْخبَ َر بِّهِّ َعْن َخْلقِّهِّ أَْعَظُم ممِّه  (ُقْل ُهَو اَّللُه َأَحدٌ ): ك َما َأْخبَ َر بِّهِّ َعْن نَ ْفسِّ
ميَانِّ وَ  (َأِبِّ َِلَبٍ  ْركِّ أَْعَظُم ممِّها أََمَر فِّيهِّ بِّكَِّتابَةِّ الدهْينِّ َونَ َهى فِّيهِّ َعْن الرىِّبَا . َوَماَما أََمَر فِّيهِّ بِّاإْلِّ   (17/211)جمموع الفتاوى .نَ َهى فِّيهِّ َعْن الرىِّ

 إثبات اسم هللا املتضمن لأللوهية الق . -3
 ل .إثبات اسم الي هلل تعاىل املتضمن الياة الكاملة اليت َل تسبق بعدم وال يلحقها زوا -4
 أن كل خملوق ميوت حَّت املالئكة .-5
 أنه جيب االعتماد على هللا ، ألنه هو الي الذي ال ميوت ، فأما من ميوت وميرض فال يعتمد عليه . -6
 إثبات اسم القيوم هلل تعاىل املتضمن لصفة القيومة .-7
 .(َها النهاُس أَنْ ُتُم اْلُفَقرَاُء إِّىَل اَّللهِّ َواَّللُه ُهَو اْلَغنِّ  الَْمِّيدُ يَا أَي   ُمتاج هلل تعاىل كما قال تعاىل )، وكل أحد غىن هللا عن كل أحد -8
 امتناع السنة والنوم عن هللا تعاىل لكمال حياته وقيوميته .-9

 أن هللا منزه عن كل نقص وعيب . -10
 عموم ملك هللا تعاىل . -11
 أن نطلب امللك ممن ميلكه وهو هللا سبحانه . -12
 رضا اإلنسان بقضاء هللا ، ألنه ملك له .-13
 كمال سلطان هللا تعاىل .-14
 إثبات الرفاعة بإذن هللا . -15
 إثبات علم هللا الكامل . -16
 وجوب الذر من معصية هللا الظاهرة والباطنة ، ألن هللا ال خيفى عليه ريء . -17
 أننا ال نعلم ريئاً إال ما علمنا هللا .-18
 علم فليطلبه من العليم سبحانه .من أراد ال -19
 إثبات الكرسي . -20
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 عظمة خلق الكرسي . -21
 عظمة خالق الكرسي ، ألن عظم املخلوق يدل على عظمة اْلالق . -22
 إثبات قوة هللا . -23
 أن هللا ال يعجزه ريء لكمال علمه وقدرته . -24
 أن هللا ال يثقل عليه حفظ السماوات واألرض . -25
ُك السهَماَواتِّ َواأْلَْرَض َأْن ماوات واألرض حتتاج إىل حفظ ، ولوال حفظ هللا لفسدتا ، كما قال تعاىل )أن الس -26 إِّنه اَّللَه مُيْسِّ

 ( . تَ ُزوال َولَئِّْن زَالََتا إِّْن أَْمَسَكُهَما مِّْن َأَحٍد مِّْن بَ ْعدِّهِّ إِّنهُه َكاَن َحلِّيماً َغُفوراً 
 نواعه كلها .إثبات علو هللا تعاىل بأ -27
 .إثبات العظمة هلل تعاىل  -28
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