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  )وقفات عقدية مع أعظم آية يف كتاب اهللا عز وجل(
  

 نبينـا   والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني     ، هللا رب العاملني   واحلمد، بسم اهللا الرمحن الرحيم   
أمجعنير امليامني رضي اهللا عنهم حممد الصادق األمني وعلى آله الطيبني الطاهرين وعلى أصحابه الغ.  

  :أما بعد
  .اليت هي أعظم آية يف كتاب اهللا جل وعالعقدية مع آية الكرسي فهذه وقفات 
  :)آية الكرسييف بيان عظم هذه اآلية وسبب تسميتها : (الوقفة األوىل

يب بن كعب رضي اهللا عنـه  ثبت عند اإلمام أمحد رمحه اهللا يف مسنده ومسلم يف صحيحه من حديث أُ 
قال له النيب صـلى اهللا  ف.  آية الكرسي:يب كتاب اهللا فقال أُأن النيب صلى اهللا عليه وسلم سأله عن أعظم آية يف      

  .)ليهنك العلم أبا املنذر(: عليه وسلم
  .ففي هذا احلديث دليل على أن هذه اآلية هي أعظم آية يف القرآن

 وجاء عند أمحد وأيب داود والترمـذي        ،القرآنآي  عند الترمذي وحسنه األلباين رمحه اهللا أا سيدة         وقد جاء   
  ).اهللا ال إله إال هو احلي القيوم(بن ماجه وحسنه األلباين رمحه اهللا تعاىل أن فيها اسم اهللا األعظم وا

وغالب سور القرآن تـسمى     . تسميتها آية الكرسي  بيب  ويف حديث أُيب إقراره صلى اهللا عليه وسلم ألُ        
  .م اهللا جل وعالبشيء ذكر فيها ويف احلديث بيان أن سور القرآن وآياته تتفاضل وكلها من كال

  ):فضل هذه اآليةيف (: الوقفة الثانية
. ثبت يف البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه يف قصته مع الشيطان الذي كان يسرق مال الـصدقة                  

 اهللا ا إذا أويت إذا فراشك فأقرأ آية         كك كلمات ينفع  دعين أعلم : فلما قبضه أبو هريرة يف املرة الثالثة قال له        
 يزال عليك من اهللا حافظ وال يقربك شيطان حىت تصبح وكـانوا     ن ل :وقال. هلا حىت ختتم اآلية   الكرسي من أو  

أمـا إنـه   (: بذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم      أبو هريرة رضي اهللا عنه      فلما أخرب    .على اخلري شيء  أحرص  
  ).ذاك شيطان( :قال ال :قال أبو هريرة ؟تعلم من ختاطب منذ ثالث ليال يا أبا هريرة، صدقك وهو كذوب

فهـي مـن األسـباب      . لعبادهجل وعال   ذه اآلية احلفظ من اهللا      هلفدل احلديث على أن أعظم فضل       
مـن حبـال     التمائم   فال يكون احلفظ عن طريق تعليق     . هممن اجلن والشياطني وغري   والوقاية  الشرعية للحفظ   

  ).من تعلق متيمة فقد أشرك: (وخيوط وخرز وحروز وغريها من التمائم وقد قال صلى اهللا عليه وسلم
  :) تضمنته هذه اآلية من مباحث مامع(: الثالثةالوقفة 

نعلم وذا  . صفاتونفى عن نفسه    ذكر أمساء وصفات اهللا جل وعال أثبتها لنفسه         تضمنت هذه اآلية    
  :يف هذه اآليةوأمسائه وصفاته فاألمساء الواردة وعال جل  عن اهللا هو ما فيه اخلربيف القرآن الكالم  أن أعظم

  .وكل اسم من هذه األمساء تضمنت صفة، مالعلي العظي، احلي القيوم، إللها، اهللا
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  .واإلله كذلك، ت صفة األلوهيةنتضم: فاهللا
  .والقيوم صفة القيومية، واحلي صفة احلياة

 جل  اهللابعلى ما يليق    ت هللا هذه األمساء وهذه الصفات       فنثب، والعظيم صفة العظمة  ، ة العلو والعلي صف 
وعلى قول اإلمام مالك الذي هو قول السلف         }لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع البِصري     { :وعال على حد قوله   

  هـ. ا)االستواء معلوم والكيف غري معقول واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة: (مجيعاً
ت يف هـذا البـاب   وقد ضلّ .  يليق به جل وعال     إىل اهللا ويقال على ما     فوضتف  لفظاً ومعىن وأما الكيفية    فنثبت

  .طوائف التعطيل كاجلهمية واملعتزلة واألشاعرة وغريهم الذين عطلوا اهللا عما يليق به جل وعال
كلتا الطائفتني أخذت جانباً من اآلية احملكمة يف هذا          و بهلوا اهللا جل وعال مبا ال يليق        وطوائف التمثيل الذي مثّ   
 }وهو السِميع البـِصري   { وتركوا   }لَيس كَِمثِْلِه شيءٌ  {: هل التعطيل أخذوا قوله تعاىل    الباب وتركت جانباً فأ   

  .}لَيس كَِمثِْلِه شيٌء{:  وتركوا قوله تعاىل}وهو السِميع البِصري{: وأهل التمثيل أخذوا قوله تعاىل
  .}شيٌء وهو السِميع البِصريلَيس كَِمثِْلِه {: واحلق يف األخذ بكل ما جاء يف اآلية

  .زيه بال تعطيلـإثبات بال متثيل وتن
  .وهو مذهب أهل احلق الصحابة والتابعني هلم بإحسان

  :الصفات الثابتة هللا عز وجل يف هذه اآلية
وصـفة  ، وصفة املشيئة،  وصفة العلم،فهو جل وعال يأذن ملن يشاء مبا شاء. صفة اإلذن منه جل وعال  

  .احلفظ
  : يف هذه اآليةعز وجلالصفات املنفية عن اهللا 

  .وهو بداية النعاس: السِّنة
وال يشتد عليـه األمـر      ، وال يثقله   ال يشق عليه   :أي }والَ يؤوده { :واملشقة واألثقال يف قوله   ، النوم
  .ويستصعب

وأا نفيت عنه جل ويف اآلية بيان أن الصفات اليت نفاها عن نفسه املراد من نفيها إثبات كمال ضدها                   
فهو جـل وعـال ال    }وِللِّه الْمثَلُ اَألعلَى{: وعال لكماله يف أمسائه وصفاته فله املثل األعلى كما قال سبحانه        

   .ته حياته وقيوميمالتأخذه ِسنة وال نوم لك
  .ه وعظمته جل وعالعلومال لك :}والَ يؤوده ِحفْظُهما{

وما كَانَ اللَّه ِليعِجزه ِمن شيٍء ِفي السماواِت ولَا ِفي الْأَرِض        {وال يعجزه شيء لكمال علمه وقدرته       
 ه لسان رسول  وهكذا سائر الصفات اليت نفاها اهللا جل وعال عن نفسه يف كتابه وعلى             .}ِإنه كَانَ عِليما قَِديرا   
 ثبوت  املرادفيها إثبات كمال ضدها ألن النفي عدم ليس كماالً إال إذا كان             فاملراد من ن  . صلى اهللا عليه وسلم   

  .ضده
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ألنه ال يدل على وجود فضالً عـن أن  وذا يعلم أن النفي احملض ال يوجد يف نصوص الكتاب والسنة       
اخل العامل  ال د : هذا الباب ضلت املعطلة الذين وصفوا اهللا بالنفي احملض حيث قالوا          يف  و .يكون كماالً ومدحاً  

  إخل... وال ميني وال مشال وال خارجه وال فوق وال حتت وال متصل وال منفصل 
       ذا . راد من نفيها إثبات كمال ضدها إذ هم ال يثبتون هللا صفات الكمال            ما قالوه من نفي الصفات اليت ال يو

  .قيقة إمنا هم يعبدون عدماًادعوا أم يعبدون إهلاً موجوداً حمموداً ويف احلووصفوا اهللا جل وعال بالعدم 
  . كما قال ذلك السلف،صنماًكما أن املمثلة يعبدون 

  :)يف بيان أن الشفاعة ملك هللا جل وعال(: الوقفة الرابعة
قُل {: قال تعاىل .  جل وعال  هذلك ال يشفع أحد إال بإذنه ألنه ال يتصرف أحد يف ملك اهللا إال بإذن              ول

 فهذا شرط حلصول الشفاعة     }من ذَا الَِّذي يشفَع ِعنده ِإالَّ ِبِإذِْنهِ      {: وقال يف هذه اآلية    ،}لِّلَِّه الشفَاعةُ جِميعا  
  .حىت نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، ذن من اهللا فال يشفع نيب وال ملك وال صاحل إال بإذنه جل وعالاإل

 ِفي السماواِت لَا تغِني شفَاعتهم شيئًا    وكَم من ملَكٍ  {الرضا عن الشافع واملشفوع له      : والشرط الثاين 
وهو املقام  ال له بالشفاعة    عإمنا يشفع يوم القيامة بعد إذنه جل و        }ِإلَّا ِمن بعِد أَن يأْذَنَ اللَّه ِلمن يشاء ويرضى        

العظـيم يف   وقد جاء يف حديث الشفاعة      . }عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمودا     {: احملمود الذي وعده بقوله   
وحيمده سبحانه  يسجد لربه جل وعال     وغريمها عن عدد من الصحابة وفيه أنه صلى اهللا عليه وسلم            الصحيحني  

  . رأسك وسل تعط واشفع تشفع فيشفع عليه الصالة والسالمارفعبعد ذلك عليه مث يقال له مبا يفتح 
وهذه الـشفاعة الـيت     . شفاعته ألهل الكبائر  سلم يوم القيامة    له صلى اهللا عليه و    ومن الشفاعة الثابتة    

  .هم الفاسد يف احلكم على أهل الكبائر باخللود يف النار يوم القيامةواملعتزلة بناء على معتقدينكرها اخلوارج 
وهكذا يف . على علو اهللا جل وعالوهذا مما يدل  أن الشفاعة تكون عنده جل وعال       ويف هذه اآلية بيان     

  .}وهو الْعِلي الْعِظيم{: تعاىلقوله 
وأما أهل البدع فإم إمنـا      . وعلو القهر علو الذات وعلو القدر     علو اهللا جل وعال     يثبتون  هل السنة   أو

على ذلك قد بلغت ألف دليل ذكرها ابـن         يثبتون علو القدر وعلو القهر وال يثبتون علو الذات مع أن األدلة             
  .ذهيب يف العلو للعلي الغفارالقيم يف مواضع من كتبه وال

اهللا جـل   على ما يليق ب   . وقد فسره ابن عباس مبوضع قدمي الرب جل وعال        . ويف اآلية عظم الكرسي   
  .وعال

عنه صلى اهللا عليـه    وقد جاء بعض األحاديث      .وسع السموات واألرض  على أن الكرسي     دلتفاآلية  
  . فيهاأُلقيتض كفضل الفالة على حلقة وأن فضله على السموات واألرفيها بيان عظم الكرسي وسلم 

  .وعظم املخلوق يدل على عظم اخلالق العظيم جل وعال
على كل من ادعى علم الغيبويف اآلية رد .  
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  .}والَ يِحيطُونَ ِبشيٍء من ِعلِْمِه ِإالَّ ِبما شاء{: فإنه جل وعال قال
ِإلَّا مِن ارتضى ِمن رسوٍل فَِإنه يـسلُك         *علَى غَيِبِه أَحدا  عاِلم الْغيِب فَلَا يظِْهر     {: ويف اآلية األخرى  

ِليعلَم أَن قَد أَبلَغوا ِرسالَاِت ربِهم وأَحاطَ ِبما لَديِهم وأَحصى كُـلَّ شـيٍء      *ِمن بيِن يديِه وِمن خلِْفِه رصدا     
  .}عددا

  .}ا يعلَم من ِفي السماواِت والْأَرِض الْغيب ِإلَّا اللَّه وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَقُل لَّ{: وقال تعاىل   
ولَو كُنت أَعلَم الْغيب الَستكْثَرت ِمن الْخيِر وما مسِني السوُء ِإنْ أَناْ ِإالَّ نِذير وبِشري               {: وقال تعاىل 

ونَلِّقَوِمنؤٍم ي{.  
أ بالعلم املوروث عن سيد املرسلني صلى اهللا        هنه يف دينه وممن ي    هفنسأل اهللا جل وعال أن جيعلنا ممن فق       

  .هللا رب العاملني عليه وسلم وآخر دعوانا أن احلمد
  :وكتبه 

  أبو خالد وليد مقرم
  بدار احلديث بالشحر

  هـ١٤٣١ مجادى األول ٥االثنني 
  


