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أثر المقاصد العقدية آلية الكرسي" دالالت واشارات ربانية"
دراسة تحليلة
محمد سالم عبدالجبار الرفاعي
ديوان الوقف السني دائرة التعليم الديني والدراسات االسالمية
(قدم للنشر في 2021 /11 / 21قبل للنشر في )2022 / 1 /12

المستخلص:
أن آية الكرسي من آيات القرآن الكريم الجليلة .واجتمعت في هذه اآلية الكريمة من أسماء هللا تعالى
وصفاته من ثناء وتعظيم وتبجيل له سبحانه وتعالى ما لم تجتمع في غيرها من اآليات الكريمة.
واحتوت على عشر جمل ومقاطع إذ اشتمل كل مقطع من صفات هللا ( )كخصوصية لهذه اآلية
الجليلة .وأن آية الكرسي سيدة آي القرآن لما وردّ في الحديث الشريف فيها وأنه وقعت في أطول
سورة وهي سورة البقرة التي تعد أنها سنام القرآن العظيم .وفيها من القضايا العقدية العظيمة الثابتة
هلل ( )أزالً وأبدا ً وأن هللا تعالى ال يشابهه شيء وال يماثله وعلمه في الجزئيات والكليات سواء.
وإثبات القيومية  -والحياة  -والعلم  -واإلرادة  -والقدرة وهي من صفات المعاني في علم العقيدة.
وأن العرش غير الكرسي وكلها فيها معنى إظهار القدرة هلل ( )المطلقة وال محل للذات (.)
ي في هذه اآلية الكريمة حيث خاطب هللا ( )الناس أجمع وبيان ِعظم األكوان
والخطاب الربان ّ
عند صفاته وجالل قدرته من ذكر الكرسي وغيره .وفي اآلية الكريمة إثبات الشفاعة هلل ( )وال
تكون إال بإذنه ( .)وال يعلم الغيب إال هللا واذا اراد هللا أن يظهر من الغيب شيء فيكون تحت
مشيئته مما اختص هللا به االنبياء والرسل (عليهم الصالة والسالم) ومن شاء ليكون دليالً على نبوة
األنبياء والرسل (عليهم الصالة والسالم) .وفيها من الصفات الجليلة من صفات العظمة والكبرياء
هلل تعالى كما احتوت على قيم الحق ( )بذاته واالنابة اليه وهو المدبر للكون وقد جاءت في هذه
اآلية الكريم أجل االسماء الحسنى هلل ( )منها الحي القيوم إذ القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره
ق
وجودا ً وبقا ًء وصفة (الحي) الدائم بال أول الباقي بال زوال فإن المملوك ال يقاوم المالك فهو با ٍ
والمملوك هالك.
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The impact of the creedal purposes of Ayat al-Kursi
“Lord Signs and Signs”
Analytical study
Mohammed Salem Abdul-Jabbar Al-Rifai
The Sunni Endowment Diwan Department of Religious Education
and Islamic Studies
Abstract:
The verse of the chair is the greatest and most important verse in the Holy
Book of God. In this noble verse, they are gathered from the names of God
Almighty and His lofty attributes of praise, reverence and glorification of
God unless they are combined in other noble verses. It contained ten
sentences and syllables, and each stanza included one of the attributes of
God as a specificity of this great verse. And that Ayat al-Kursi is the lady
of the verse of the Qur’an when it was mentioned in the noble hadith in it
and that it occurred in the longest surah, which is Surat Al-Baqara, which
is considered to be the hump of the great Qur’an. And it contains from the
great dogmatic issues that are established for God forever and ever, and
that God Almighty is neither similar to Him nor similar to Him, and His
knowledge of particulars and universals is equal. Evidence of
perseverance, life, knowledge, will, and ability is one of the attributes of
meanings in the science of belief and speech. And that the Throne is other
than the Throne, and all of it has the meaning of manifesting the absolute
power of God and there is no place for the Self . And from his resurrection
is that the heavens and the earth and what is between them were established
by it, and there was no fault in its making and no instrument of it appeared.
And the divine discourse in this honorable verse where God addressed the
whole people and clarification of the greatness of the universes with His
attributes and the majesty of His power by mentioning the throne and
others. And in the noble verse, intercession is affirmed by God and it is
only with His permission.
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املقـــدمة

الحمدهلل الذي توجهت وجوه الذل واالبتهال نحو بابه المنيع ,ورفعت أيدي الضراعة والسؤال الى
جنابه الرفيع ,ونُصلى ونُسلم على سيدنا محمد ( )الذي أفاض هللا ( )له شوارق أنوار التوفيق,
وعرفه صفاته وأسمائه وآالءه وسواء الطريق وعلى آله
وأطلعه هللا ج ّل ثناؤه على أسرار التحقيق
ّ
بإحسان من أهل التوفيق وبعد..
وصحبه ومن تبعهم
ٍ
فإن عنوان البحث فيه دالالت جليلة من حيث التعرف على ذات الحق ( )والتعرف إليه جل ثنائه
من أسمى ما يتقرب اليه العبد ( )كما ويجب التعرف حول صفات هللا تعالى القديمة االزلية
الباقية والثابتة هلل (عز وجل) ألنها من صلب عقيدتنا هذا من حيث أهمية البحث وسبب اختياري
له لكثرة ما يحفظ الناس هذه اآلية ويغفل ويجهل عن معانيها ومبانيها.
وال ريب أن كالم هللا تعالى المعجزة الخالدة الى أن يرث هللا االرض و َم ْن عليها .إذ هو مرجع
ْ
الربانية التي
أشارت اليها اآلية الكريمة في قوله تعالىَ  :ولَ ِك ْن ُكونُوا َربَّانِيِّينَ بِ َما ُك ْنت ُ ْم تُعَ ِلّ ُمونَ
َاب َوبِ َما ُك ْنت ُ ْم تَد ُْرسُونَ  .)1(ومن جواهره ودرره آية الكرسي ,آية عظيمة في سورة عظيمة من
ْال ِكت َ
كتاب هللا العظيم من جانب عقدي من حيث فيها من الدالالت واإلشارات ,وما ذكر فيها من أسماء
ي القرآن
هللا تعالى وصفاته العلية القديمة االزلية ,حتى جاء األثر والخبر إذ أنها ((سيدّة ُ آ ّ
الكريم))( ,)2فاآلية الكريمة جامعةٌ ألسمائه تعالى وصفاته وقد تضمنت معاني الدعاء والثناء,
وال َ
طلَب ,والسؤال .وال شك َّ
أن الدعاء والثناء من أج ّل العبادات والقربات هلل تبارك وتعالى ,وهي
متضمنة معاني التوحيد واقرار الصفات العلى(.)3
هذا وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد وستة مطالب وخاتمة.

فالمطلب االول :التعريف بآية الكرسي ,والمطلب الثاني :مكانة سورة البقرة من آية الكرسي,
والمطلب الثالث :مكانة آية الكرسي من سورة البقرة ,والمطلب الرابع :المناسبة ما قبل اآلية الكريمة
وما بعدها .والمطلب الخامس :المقاصد العقدية و دالالتها واشاراتها ومعانيها .والمطلب السادس:
بيانها وتفسيرها .ثم نتائج البحث .مع ذكر المصادر المهمة والمراجع بما يتعلق بالبحث من التفاسير
االصيلة والمراجع المهمة ومن كتب السنة الشريفة ومع ذكر المصادر والمراجع االخرى ما يتعلق
بالبحث.
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سائالً المولى الكريم القبول والرضا والسداد والرشد في ذلك ,إنه ولي ذلك والقادر عليه.
متهيـــد
صرفت فيه نفائس االوقات الجلية ,وش ّمرت إلدراكه أصحاب النفوس الزكية هو
إن من أعظم ما ُ
معرفة هللا تعالى وهو أول واجب على المكلف البالغ العاقل حيث أن معرفة هللا تعالى ال تتأنى إال
بمعرفة أسمائه وصفاته الجليلة ,إذ ورد أن سورة االخالص تعدِل ثلث القرآن ,وأن آية الكرسي
سيدة آي القرآن لما فيها أجل صفاته ,وأعظم اسمائه (ج ّل وعال) حيث فيها اسم هللا االعظم ,وقد
ار َوه َُو
ص ُ
ار َوه َُو يُد ِْركُ ْاأل َ ْب َ
يعجز األنسان عن إدراك ذاته ( ,)قال هللا تعالىَ  :ال تُد ِْر ُكهُ ْاأل َ ْب َ
ص َ
ير.)4(
يف ْال َخ ِب ُ
ال َّل ِط ُ
فكانت آية الكرسي فيها معاني الجالل ,والجمال ,والكمال ,المطلق هلل ( )المتفرد بالخلق وااليجاد
صور عظمته
واألَمر واالمداد ,وتدبير األَحوال ,وتسخير لهذا الكون العظيم الذي هو صورة من ُ
وقدرته وجالله وصفاته ,وكبريائه وعليائه وحول هذه المعاني الكريمة نعيش في أضواء هذه اآلية
الكريمة من أسمائه العظيمة .نقدم هذا البحث المتواضع في دالالت واشارات ومعاني عقدية آلية
الكرسي ,وال سيما مقاصدها العقدية بين التأصيل والتدليل على قاعدة بال تكيف وال تمثيل والتنزيه
المطلق هلل ( )بال تحريف وال تعطيل .وقد احتوت آية الكرسي على بعض أسمائه العال المتضمنة
للتوحيد المطلق هلل ( )في ذاته ,وصفاته ,وأفعاله ,والحياة ,والقيومية ,والملك ,والعليم ,والعظيم,
يتعرف المسلم حول هذه الصفات الجليلة هلل ( )فإن في معرفتها
والعلي .فال أعظم وال ألذَ أن
َّ
زيادة يقين وموئل الوصول اليه (.)
المطلب االول -:مفهوم اآلية:
اآلية لغةً-:
يقال آيات القرآن جمع آية واآلية تطلق في لسان اللغة بإطالقات عدة-:
منها المعجزة ,والعالمة ,والعبرة ,واالمر العجيب ,والجماعة.
اآلية اصطالحاً-:
طائفةٌ ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة القرآن الكريم وهناك تفاسير بين هذا المعنى
االصطالحي والمعاني اللغوية(.)5
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سبب التسمية-:
سميت هذه اآلية بآية الكرسي لما ذكر فيها لفظ الكرسي(.)6
ُ
آية الكرسي من أعظم اآليات الجليلة في أعظم سورة في القرآن الكريم اال وهي ,وسورة البقرة
وردت في فضلها ومكانتها من السنة الشريفة( .)7ومما وردّ في شأنها عن أبي هريرة ( )قال:
آن
قال رسول هللا (ِ (( :)ل ُك ِّل َ
آن ُ
ِي َ
ش ْيءٍ َ
س َ
س ِيّ َدة ُ آي ِ ْالقُ ْر ِ
سنَا ٌم وإن سنام ْالقُ ْر ِ
ورة ُ ْال َبقَ َر ِة َو ِفي َها آ َيةٌ ه َ
يِ))( .)8فقد جاءت هذه اآلية الجليلة في عشرة ُج َمل( )9مستقلة لمعانيها ومبانيها ,ففيها
آ َيةُ ْال ُك ْر ِس ّ
تقرير الوحدانية هلل ( )في ذاته ,وصفاته ,وأفعاله .واشتملت على ثمان عشر اسما ً هلل تعالى ما
بين اسم ظاهر ومضمر ,وكلماتها خمسون كلمة؛ كلها ناطقة بربوبيته وألوهيته الدالة على الكمال
المطلق هلل عز وجل( .)10واآلية مشتملةٌ كذلك على أمهات المسائل االلهية فأنها دالة على أنه تعالى
موجودٌ ,واحدٌ في االلوهية ,متصف بالحياة ,واجب الوجود لذاته ,موجد لغيره ,مالك الملك
والملكوت ,ومبدع االصول والفروع( .)11وقد ذكر العلماء أن آية الكرسي فيها اثبات السيادة على
شرف عظيم فان سيد القوم ال يكون اال أشرفهم خصاالُ وأكملهم حاالً
جميع آيات القرآن ,وذلك
ٌ
وأكثرهم جالالً(.)12
والجمل العشر هي-:
 َّ ّللاُ َال إِلَهَ إِ َّال ه َُو
 ْ ال َحي ْالقَيو ُم َ ال تَأ ْ ُخذُهُ ِسنَةٌ َو َال ن َْو ٌمض
اوا ِ
 لَهُ َما فِي ال َّت َو َما فِي ْاأل َ ْر ِ
س َم َ
 َ م ْن ذَا الَّذِي يَ ْشفَ ُع ِع ْندَهُ ِإ َّال ِبإِ ْذنِ ِه يَ ْعلَ ُم َما بَيْنَ أَ ْيدِي ِه ْم َو َما خ َْلفَ ُه ْم َ و َال ي ُِحي ُش ْيءٍ ِم ْن ِع ْل ِم ِه ِإ َّال ِب َما شَا َء
طونَ ِب َ
ض
اوا ِ
 َ و ِس َع ُك ْر ِسيهُ ال َّت َو ْاأل َ ْر َ
س َم َ
 َ و َال يَئُودُهُ ِح ْف ُظ ُه َما
َ  -وه َُو ْال َع ِلي ْال َع ِظي ُم
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وفي هذه اآلية وأمثالها من اآليات الكريمة كل اسم من اسمائه إن أظهره هللا فهو صفة اسم هذا
االسم ونعته( .)13وآية الكرسي أفضل آية في القرآن الكريم ومعنى الفضل أن الثواب على قرأتها
اكثر منه على غيرها من اآليات( .)14وفيها من أسماء هللا تعالى الحسنى حيث أُمرنا هللا تعالى بالتعبد
بها وبمقتضاها( ,)15وهي اولى ما تصرف اليه العناية وتحصيل لمعانيها في القلب ,وامتالء القلب
من آثار هذه المعرفة ,فأن كل اسم له في القلب خاضع هلل تعالى الذي به أثر وحال( ,)16وقد جاء
قول النبي ((( :)إن هلل تعالى تسعة وتسعين اسما ً مائة غير واحدا ,من حفظها ومن أحصاها دخل
الجنة))( .)17والدعاء نوعان-:
االول -:دعاء طلب وسؤال -:حيث أن الدعاء هو طلب من األدنى الى األعلى أي من المخلوق الى
الخالق ( ,) كقول العبد :اللهم اغفر لي انك أنت الغفور الرحيم ,وهو طلب العبد من مواله وهو
عبادة ,وهو ما يناسب المطلوب والمرغوب( .)18وال سيما مع حضور القلب وذكر اللسان أفضل
من ذكر القلب وحده وعلة ذلك أن شغل جارحتين أفضل من شغل جارحة واحدة(.)19
والثاني -:دعاء عبادة -:وهو التعبد هلل تعالى والثناء عليه فيه بما هو أهله ,فكل اسم يُتَعَبَد به يقتضيه
ذلك االسم من العبودية هلل ( )الخاصة به فإذا علم العبد أن هللا تعالى سميع وبصير وعليم مثالً
أثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه .والدعاء بالفطرة يتجه الى هللا تعالى وهو طلب الشيء
والطلب يقتضي طالبا ً ومطلوبا ً منه فالطالب هو الذي يدعو والمطلوب منه هو من تدعوه والمطلوب
هو الشيء الذي تدعو به رجاء حدوثه( .)20وبهذا يعلم أن هذه المقاطع التي جاءت في آية الكرسي
تد ُل على هذه المعاني المهمة ففي كل جملة من هذه الجمل العشر صفة من صفات هللا تعالى أو
أكثر .لذا جاء في مكانتها ومنزلتها أحاديث جمة وكثيرة في فضلها منها ما روي عن أُبي بن كعب
( )قال :قال رسول هللا (( :)يا أبا المنذر أي آية من كتاب هللا أعظم؟ قلت :هللا ال اله اال هو
نفس
ي ْالقَيو ُم قال :فضرب في صدري ثم قال" :ليهنك العلم يا أبا المنذر" ,ثم قال ( :)والذي ُ
ال َح ّ
محمد ( )بيده إن لهذه اآلية لسانا ً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش)( .)21وال شك أن القرآن
الكريم مليء باألسرار العجيبة والخواص الربانية المذهلة( ,)22وهو باب هللا االعظم الذي منه
الدخول لمن أراد المعرفة والنور المبين( .)23بل ومعرفة هللا تعد من الفروض العينية(.)24
المطلب الثاني -:مكانة سورة البقرة من آية الكرسي:
ال شك أن لكالم هللا تعالى خواص وسور فاضلة جليلة كسورة (البقرة) التي تعد أنها سنام القرآن
وسورة البقرة هي مدنية النزول وهي مئتان وثمانون وسبع آيات .وهي السورة االولى التي افتتحت
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بـ (حروف الهجاء) وهي من استأثر هللا تعالى بعلمها ,وهي ِس ُر القرآن فتؤمن بظاهرها ,وبكل العلم
فيها الى هللا تعالى وفائدة ذكرها االيمان بها .قال أبوبكر الصديق ( )في كل كتاب سر وسر هللا
سور( .)25وكل لفظة بل وكل حرف فيه وضع وضعا ً بينا ً مقصودا ً ولم
تعالى في القرآن أوائل ال ُ
تراعى في هذه اآلية وحدها وال السورة وحدها بل روعي في هذا التعبير القرآني كله( .)26وال شك
أن سورة البقرة هي سورة جليلة وهي من السبع الطوال وفيها كثير من أحكام التشريع من الصالة
والصيام واالحكام االخرى التي تتعلق في األحوال الشخصية التي جاءت في هذه السورة الجليلة.
وافتتحت سورة البقرة بـ (ألم) والفائدة من ذكر هذه االحرف الهجائية طلب االيمان بها وان يعلم أنه
من عند هللا تعالى( .)27وكم للقرآن الكريم من أَسرار حتى أَن هللا تعالى حينما فتح سورة البقرة
افتتحت بـ (ألم) قال سيدنا جعفر الصادق (رحمه هللا)( :ألم) ٌ
رمز وإشارة بينه وبين حبيبه ( )أراد
السر بينهما ال غير(.)28
ّأال يطلع عليه احد سواهما ,أخرجه بحروف بعيدة عن درك األغيار وفهم
ّ
وقد ذكر األمام أبو محمد ( )صدر الدين روزبهان المعروف بالبقلي ت606هـ ,أن هللا تعالى فتح
سورة البقرة بـ (ألم) أن (األلف) سر الذات و(الالم) سر الصفات و(الميم) سر ال ِقدم في ظهور
اآليات ,وهذه األحرف جعلها هللا تعالى حفظا ً للقرآن الكريم من الزيادة والنقصان( .)29قال االمام
القرطبي (رحمه هللا) :سورة البقرة مدنية نزلت في ُمدَد شتى .وقيل :هي أول سورة نزلت في
ّللا فأنها آخر آية نزلت في السماء ,ونزلت
المدينة اال قوله تعالىَ  :واتَّقُوا يَ ْو ًما ت ُ ْر َجعُونَ فِي ِه إِلَى َّ ِ
يوم النحر في حجة الوداع .وقال ابن عباس (رضي هللا عنهما) :وهي من السبع الطوال .قال ابن
وألف حكمْ ,
وألف نهيْ ,
العربي المالكي في سورة البقرة فيها ْألف أمرْ ,
وألف خبر(.)30
المناسبة-:
ومناسبة سورة البقرة من سورة الفاتحة ظاهرة ألن سورة الفاتحة قد اشتملت على احكام االلوهية
والعبودية وطلب الهداية الى الصراط المستقيم اشتماالً اجماليا ً فجاءت سورة البقرة ففصلت تلك
المقاصد(.)31
المطلب الثالث -:مكانة اآلية في السورة:
لما ذكر هللا تعالى الرسل الكرام (عليهم الصالة والسالم) ,وأنه ( )فضَّل بعضهم على بعض,
ورفع بعضهم فوق بعض درجات؛ حيث أتى الحق (جل في عاله) بذكر ذاته الواجب الوجوب
والواجب الوجود الخالق المعبود الحق فقد جاءت آية الكرسي مظهرة لعلمه المعلوم له تعالى مع
ذكر الصفات الجليلة الينبوع آلثار ذاته وكبرياء صفاته بقوله جل في عالهَّ  :
ّللاُ َال ِإلَهَ ِإ َّال ه َُو ْال َحي
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ْالقَيو ُم .ومن صفات هللا تعالى ْ
(ال َحي ْالقَيو ُم) حيث أثبت الحق ( )لذاته حياة ذاتية أزلية أبدية
و(القَيو ُم) القائم بنفسه المقيم لغيره وجودا ً وبقاء( .)32وتأكيدا ً لهذا ْ
ْ
(ال َحي) الدائم بال أول الباقي بال
زوال( .)33وأكدّ الحق ( )على قيوميته ودوام حفظه وتدبره لما خلق من الموجودات بقوله جل
ض
س َم َاوا ِ
شأنهَ  :ال تَأ ْ ُخذُهُ ِسنَةٌ َو َال ن َْو ٌم ومن تقرير ْالقَيو ُم كذلك لَهُ َما ِفي ال َّ
ت َو َما ِفي ْاأل َ ْر ِ
باعتبار ما احتواه من القيام بذاته واالنابة لغيره ,ألنه المدبر للشيء ال يمكن أن يغفل عنه ,واحتاج
على تقريره باأللوهية ألن َم ْن له ملك السموات واالرض وما فيها والمراد بذلك العلويات والسفليات
كلها ال يبقى شيء ينازعه في األلوهية ويقابله في السلطة على الموجودات فأن المملوك ال يقاوم
ق والمملوك هالك( .)34ومن مكانة اآلية الكريمة داللة على الشفاعة ,وال تكون اال
المالك فهو با ٍ
بأذنه وهذا من بيان كبريائه وسلطانه .وأن ال مجال ألحد يشفع ألحد اال بإذنه ورضائه .وإثبات
الكرسي وهو في لسان الشرع :جسم دون العرش محيط بالسموات السبع وهناك تفاسير عدة حول
يفوضون العلم
معنى العرش ,والكرسي ,والخلف يبحثون على تأويل يناسب ذاته الجليل .والسلف ّ
بها الى هللا ويؤمنون بها بال تأويل( .)35ومن هنا يبين لنا أفضلية ومكانة لهذه اآلية الكريمة في
الحديث الشريف ((إن اعظم آية في القرآن آية الكرسي))( .)36وقد جاء في حديث أنس بن مالك
( )مرفوعا ً عن رسول هللا ((( :)من قرأ آية الكرسي في دُبُر كل صالة مكتوبة لم يمنعه من
دخول الجنة اال ان يموت))( .)37وهذه األحاديث حجةٌ لمن قال إن بعض القرآن قد يفضل على
غيره ,والتحقيق للموضوع هو أنها من حيث نزولها من هللا تعالى على حبيبه ( )ال فرق بينها
كما أن الرسل (عليهم الصالة والسالم) من حيث كونهم رسالً من هللا تعالى ال فرق بينهم ,وأما من
حيث دَاللتها على بيان وحدة الباري وصفاته الثبوتية والسلبية وأن عظيم الشأن ومرجع الالجئين
اليه ,فال شك أن بعض اآليات أفضل من بعض كفضل سورة االخالص وفاتحة الكتاب على غيرهما
ألن شرف الدال بحسب المدلول .لذا جاء في حديث أبي أمامة ( )أنه قال :قال رسول هللا (:)
((اسم هللا االعظم الذي اذا ادعى به أجاب في ثالث سور من القرآن في البقرة وآل عمران وطه))
( .)38وروي عن أسماء (رضي هللا عنها) أنها قالت :اسم هللا األعظم في هاتين اآليتينَ  :و ِإلَ ُه ُك ْم ِإلَهٌ
الر ِحي ُم
َو ِ
الرحْ َمنُ َّ
احدٌ َال ِإلَهَ ِإ َّال ه َُو َّ

()39

وقوله تعالى  :الم َّ
ّللاُ َال ِإلَهَ ِإ َّال ه َُو ْال َحي ْالقَيو ُم .)40(

وفي حديث أنس بن مالك ( )أنه قال :كان يدعو رسول هللا (( )يا حي يا قيوم)( .)41وكان أبن
روي عن ابي
عباس ( )حبر االمة وترجمان القرآن يقول :أعظم أسماء هللا (ْ )ال َحي ْالقَيو ُمُ .
هريرة ( )أن دعاء قوم يونس ( :)يا حي يا قيوم يا محي يا مميت يا ذا الجالل واالكرام(.)42
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المطلب الرابع -:المناسبة ما قبل اآلية وما بعدها:
ْ
ي يَ ْو ٌم َال بَ ْي ٌع فِي ِه َو َال ُخلَّةٌ َو َال
قوله تعالى :يَا أَي َها الَّذِينَ آَ َمنُوا أَ ْن ِفقُوا ِم َّما َرزَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن يَأتِ َ
عةٌ َو ْالكَافِ ُرونَ ُه ُم َّ
الظا ِل ُمونَ  .)43(من مقتضى االيمان قطع العالئق ع ّما سوى هللا الحق
َ
شفَا َ
خصوصا ً عن زخارف الدنيا المانعة من الميل الحقيقي ,ومن مقتضى االيمان االبتالء فالمال امتحان
واختبار فيه ولذا أمر هللا تعالى باإلنفاق وربما تكون النفقة واجبة أو مستحبة .وقال تعالىِ  :م ْن قَ ْب ِل
ْ
فوتم
ي يَ ْو ٌم َال بَ ْي ٌع فِي ِه ومعنى اآلية حيث ال معاوضة وال تجارة حتى تحصلوا فيه ما ّ
أَ ْن يَأتِ َ
ألنفسكم( .)44ثم بيّن الحق في اآلية الكريمة ْ الكَافِ ُرونَ ُه ُم َّ
الظا ِل ُمونَ  حيث وضعوا عبادتهم في
غير محلها ونسبوا الربوبية لغير مستحقيها إذ ال يستحقها اال الحي القيوم الذي أشارت اليه اآلية
الكريمة .والظلم هو المتجاوز عن حدود هللا تعالى عنادا ً واستكبارا ً .فبين هللا تعالى معالم الطريق
عن ذاته المقدسة وصفاته العليا َّ 
ّللاُ َال ِإلَهَ ِإ َّال ه َُو ْال َحي ْالقَيو ُم( هللا) أي الذات الثابت الوجود
الكائن الحق بالتحقق والثبوت ,وال أن نقصد باأللفاظ محتمالتها إذ الغرض من التعبير هو التنبيه
والتذكير .وإال فكيف يعبر عنه وهو أجل من أن تحيط به العقول( .)45فالمعبر هي هذه االلفاظ الذي
َّ 
ّللاُ َال ِإلَهَ ِإ َّال ه َُو أي ال وجود وال موجود وال تحقق وال كون وال ثبوت ِ إ َّال ه َُوهذا هو نهاية
ما تنطق عنه ألسِنة التعبير عن الذات األحدية .فأنزل هللا تعالى عليهم على قدر عقولهم المودعة
فيهم كالما ً جامعا ً نبههم على مبدئهم بعد توفيق منه .ومن هنا تقتضي معرفة العارف باهلل تعالى :أن
العالَم ما هو اال مظاهر ذات الحق وإظالل أسمائه وآثار أوصافه ,إذ الموجود هو هللا تعالى الحي
()46
ْ
ي ِ )47(أي تميزت الهداية عن الضاللة وقد
والقَيو ُم ( . )قوله تعالى :قَ ْد تَ َبيَّنَ الر ْشدُ ِمنَ ْالغَ ّ

ّ
تحقق االنسان هذه المعاني الجليلة علم يقينا ً أنه ال اكراه في الدين لقوله تعالىَ  :ال ِإ ْك َرا َه
تبين .فإذا
()48
بر وال تهديد وال الجاء في الدين والطاعة لألنبياء
ي ِ . أي ال َج َ
ِفي الدّ ِ
ِين قَ ْد تَ َبيَّنَ الر ْشدُ ِمنَ ْالغَ ّ

( عليهم الصالة والسالم) وال طاعة لغيرهم اذا ظهر الحق ,وهنا خبر بمعنى النهي أي ال تكرهوا
()49
ي ِ أي:
احدا ً على الدخول بالدين وهو خاص بأهل الكتاب  .وقوله تعالى قَ ْد تَبَيَّنَ الر ْشدُ ِمنَ ْالغَ ّ

تميزت الهداية من الضاللة ,وقد بينت اآلية الكريمة شأن التخلي في قوله تعالى :فَ َم ْن يَ ْكفُ ْر
بِ َّ
الطا ُ
سكَ بِ ْالعُ ْر َوةِ ْال ُوثْقَى
غو ِ
ت والتحلي َ ويُؤْ ِم ْن بِ َّ ِ
اّلل أي الهادي الى سواء السبيل فَقَ ِد ا ْست َْم َ
وهو حبل هللا تعالى الممدود من أزل الذات الى أبد األسماء والصفات ,ثم انتهت اآلية الكريمة أيضا ً
ع ِلي ٌم أي بحكمة ومصالحه المودعة فيها( .)50وقد جاء معنى
س ِمي ٌع َ
بصفتين من صفاته العليا وهللا َ 
العروة الوثقى هي ال إله اال هللا ,وقيل :هي ال ِسنَة( ,)51وقيل :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر(.)52
قال االمام التستري (رحمه هللا)( :من قال ال اله اال هللا فقد بايع هللا ,وحرا ٌم عليه إذا بايعه أن
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يعصيه في شيء من أمره ونهيه وفي سره وعالنيته ,أو يوالي عدوه أو يعادي وليه)

()53

ومن

ي ْالقَيو ُم أي :اجعل الحق ( )مراقبا ً في قيومته عليك وعلى جميع العالم(.)54
مضامين معنى ال َح ّ
ولذا جاء قوله تعالى :أَ َولَ ْم َي ْن ُ
ض َو َما َخلَقَ َّ
ش ْيءٍ 
ّللاُ ِم ْن َ
اوا ِ
ظ ُروا ِفي َملَ ُكو ِ
ت ال َّ
ت َو ْاأل َ ْر ِ
س َم َ

()55

والنظر الذي أمرنا هللا سبحانه وتعالى المؤدي الى معرفته وااليمان به ومحبته واالستدالل على
صدق رسله فيما أخبروا به من أسمائه وصفاته وافعاله وعقابه وثوابه( .)56وقال احمد بن حضرويه:
الطريق واضح ,والحق الئح ,والداعي قد أسمع ,ما التحير بعد هذا اال من بعد العمى .ولذا قال
ق الى يوم القيامة ,وكل ما سوى
االمام ابن عجيبة :فطريق السير واضحة لمن سبقت له العناية ,با ٍ
هللا تعالى طاغوت ,فمن أعرض عن السوي؛ وعلق قلبه بالمولى فقد استمسك بالعروة الوثقى(.)57
المطلب الخامس -:المقاصد العقدية في آية الكرسي دالالتها ومعانيها الظاهرة:
أثبتت اآلية الكريمة صفات هللا ( )والمضمرة من االسماء وهي صفات ازلية قائمة للحق .ومن
ذلك لفظ الجاللة (أهلل) وأصله (إله) دخلت إليه أداة التعريف (أل) وحذفت الهمزة فصارت لفظ
الجاللة (هللا) هذا االسم الجليل أكبر أسمائه وأجمعها .وقال بعض العلماء :إنه اسم هللا األعظم ولم
يقسم به غيره ولم َّ
يثن ولم يجمع ,وهو اسم هللا الموجود الحق الجامع لصفات األلوهية( .)58ولفظ
الجاللة (أهلل) قال الخليل وابن كَيسان هو اسم علم خاص هلل تعالى ال اشتقاق له ومنه من قال انه
مشتق( .)59ومن تلك الصفات األزلية هلل تعالى كذلك في هذه اآلية الكريمة ْ
(ال َحي) ذو الحياة الكاملة
ومعناه الباقي والدائم الذي ال سبيل للفناء عليه( ,)60ولفظة ْ
(ال َحي) يعني له الحياة الدائمة والبقاء
و(ال َحي) الذي مات به األحياء واقترنت بصفة ْ
الذي ال أول له يُحد(ْ .)61
(القَيو ُم) ألذي يحي بقيوميته
و(القَيو ُم) على كل نفس(ْ .)63
(ال َحي) الذي ال يموت ْ
من األموات( ,)62وجاء في معنى ْ
و(القَيو ُم) من
معانيها ومضامنها القائم بتدبير الخلق وهو القائم بنفسه المقيم بغيره ومن قيوميته (ال تأخذه سنة وال
نوم) أي ال يشغله عن تدبير الكائنات بشيء ,والحي القيوم القائم على خلقه في كل شيء بآجالهم
وأعمالهم وأرزاقهم باإلحسان إحسانا ً وبالغفران غفرانا ً( .)64وجاء في تفسير األمام الطبري ْ ال َحي
ْالقَيو ُم أي ال إله سواه وال معبود سواه الذي ال تأخذه سنة وال نوم؛ والذي صفته ما وصف في هذه
اآلية(ْ .)65
و(القَيو ُم) فيعول بالنسبة للوزن وأصله (القيووم) سبق عين الفعل وهي الواو وياء الساكنة
فإدغمت فصارت ياءٍ مشددة( ,)66وفي هذه اآلية الكريمة جاء من ذكر الصفات للتصديق بها,
واالقرار بوحدانية هللا تعالى( .)67و(ال ِسنَة) مقدمات نوم فضالً عنه ,وذلك ألن الحق ( )ليس من
الذوات المركبة من األجزاء واالعصاب وما فيه من األالت حتى يأتيه ال ِسنَة والن َْوم الذي يعرض
لكل ذي حياة من استرخاء ونحوه(ْ .)68
(ال َع ِلي) المراد علو المنزلة والشأن الذي تعالى في جالله
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وعظم في سلطانه(ْ ,)69
و(ال َع ِظي ُم) فال أعظم منه شيء( )70ومن قيوميته قوله تعالىَ  :ي ْعلَ ُم َما َبيْنَ
أَ ْيدِي ِه ْم َو َما خ َْلفَ ُه ْم بيان ألحاطته بجميع الكائنات من الماديات والمعنويات العلويات والسفليات
وألنه متفرد باأللوهية القائم بالذات المقيم من الموجودات(َ .)71و َال ي ُِحي ُ
ش ْيءٍ ِم ْن ِع ْل ِم ِه العلم
طونَ ِب َ
بمعنى المعلوم أي ال يعلمون ذات معلوماته وال صفاته وال يحيطون به اال بما شاء ان يعلموه
ويحيطوا به وهم ذوات معينة في فترات معينة بحسب ِحكَم ومصالح معينة ,فمن سواه ال يساويه
في علمه كما ال يساويه في ذاته ,فعلمه أزلي أبدي شامل وذاتي ال يزول سواء إزاء الغيب أو
الشهادة( .)72ومن قيوميته نفي ال ِسنَة والنوم ألن صفة الحياة الباقية مختصةٌ به تعالى( .)73بل ال غيب
عنده وانما هو غيب عندنا( )74وكل من يعلم شيئا ً فإنما يعلمه بإيحائه أو إلهامه وتعلمه وإعالمه ,فإنه
هو المتفرد بالعلم الذاتي الخالد خلود الذات ,وغيره إنما يعلم الجزيئات علما ً حادثا ً ناقصا ً مؤقتا ً
بتعلق إرادة الباري بمعرفته في فترات( )75كما وجاءت فاتحة هذه اآلية الكريمة َّ 
ّللاُ َال إِلَهَ إِ َّال ه َُو
ْال َحي ْالقَيو ُم إذ أن كلمة التوحيد (ال اله اال هللا) من اآليات النازلة على حبيبه محمد ( )حيث قال
تعالى :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ َال إِلَهَ إِ َّال َّ
ّللاُ )76(حيث نزلت آية الكرسي بلغة العرب ,وبما تفهمه عامة الناس.
فالتركيب مرعي حسب العرف وتداوي ما ابتلوا به من مرض االشراك .ومعنى َال إِلَهَ إِ َّال َّ
ّللاُ أي:
ال معبود بحق في الوجود اال هللا ( .)وهذا نفي واثبات فيه معنى الحصر والمراد به ال معبود
بحق غيره( .)77وهو أخبار عن نفي النظير أو التشبيه فقد احتوت كلمة التوحيد على معنى أنه ال
واجب في الوجود اال هللا ,وال خالق للوجود اال هللا .وال معبود بالركوع والسجود وسائر وجوه
العبادة اال هلل تعالى فهو اسم الموجود الحق لصفات االلوهية المنعوت بنعوت الربوبية المتفرد
بالوجود الحقيقي ولذا فلفظ الجاللة (هللا) أخص االسماء إذ ال يطلق على غيره ال حقيقة وال
مجازا ً( .)78فالتوحيد بالمعنى الجامع مجموع في هذه الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في
السماء( .)79ول ّما ثبتت هذه الكلمة الطيبة في الوجود والخالقية والعبودية ثَبَتت جميع الصفات
العشرين المشهورة بين أهل الكالم .وألن وجوب الوجود ومنشأ االتصاف لكل كمال ,والتنزه عن
كل نقصان( .)80فالصفات المذكورة بعد هذه الجملة في اآلية من باب التصريح بما علم ضمناَ,
وكذلك اثبات لجميع الصفات في ضمن قوله الكريم ْ ال َحي ْالقَيو ُم .ألن الحياة إمام الصفات وكلها
من ثوابها ,فالحياة االزلية الشريفة تتبع العلم واالرادة والقدرة وغيرها( .)81ومن صفات الحق ()
( ْالقَيو ُم) قرأ ابن مسعود (( )القيام) وقرأ علقمة (القيم) وكلها لغات بمعنى واحد( .)82وقد جاءت
هناك اقوال التابعين في معنى ( ْالقَيو ُم) منها :قال االمام مجاهد( :)83القيوم القائم على كل شيء -
س َب ْ
ت .)85(وقال ابو عبيدة ْ :القَيو ُم الذي ال
وقال الكلبي(ْ ( :)84القَيو ُم) القائم على كل نفس ِ ب َما َك َ
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يزول( .)86ومن شأن الحق (َ  )ال تَأ ْ ُخذُهُ ِسنَةٌ َو َال ن َْو ٌم قال السدي( :)87النعاس ريح الن َْوم,
والوسنان الذي يقوم من الن َْوم( .)88ومنهم من ذهب أن (ال ِسنَة) النعاس وهو الن َْوم الخفيف
سنا و ِسنة .وال ِسنة ما خالط القلب من
و(الوسنان) بين النائم واليقظان ,يقال فيه َ :و ِسن َي ِسن َو َ
الن َْوم( .)89و(الن َْوم) الثقل المزيل للقوة والعقل قال الطيبي( :ال ِسنَة) في الرأس و(الن َْوم) في القلب
فالسنة أول الن َْوم وهو النعاس ,وقيل (ال ِسنَة) في الرأس و(النعاس) في العين و(الن َْوم) في القلب(.)90
وقال ابن عباس (رضي هللا عنهما)( :ال ِسنَة) الن َْوم( .)91والن َْوم هو غشية ثقيلة تقع على القلب .وبما
أن الن َْوم هو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع معرفة باألشياء فنفى هللا تعالى عن ذاته الن َْوم ألن هللا
تعالى منزه عن اآلفات وال يجوز عليه التغيير( .)92وقال الحسن البصري النعاس والنعسة :بمعنى
واحد .وعن الضحاك :أن ال ِسنَة الوسنة وهو دون الن َْوم و الن َْوم هو االستثقال( .)93وتأويل الكالم
اذا كان األمر مع ما وصف هللا ذاته بقولهَّ  :
ّللاُ َال إِلَهَ إِ َّال ه َُو ْال َحي ْالقَيو ُم فهو القائم على كل ما
هو دونه بالرزق والكالءة والتدبير والتصريف من حال إلى حال ال تأخذه سنة وال نوم المستحيلة
هلل ( .)94()ومن شأن الحق (َ  )و َال ي ُِحي ُ
ش ْيءٍ ِم ْن ِع ْل ِم ِه إِ َّال بِ َما شَا َء قوله تعالى بِ َما
طونَ بِ َ
شَا َء يعني أن يطلعهم عليه ,بمعنى ال يحيطون بشيء من علم الغيب اال بما شاء مما أخبر به
الرسول ( )كما جاء ذكره تعالى في ذلك قوله تعالى :فَ َال ي ْ
غ ْيبِ ِه أَ َحدا ,إِ َال َم ِن
علَى َ
ظ ِهر َ
ض أي مأل واحاط
اوا ِ
ضى ِم ْن َرسول .)95(وأما قوله تعالىَ  :و ِس َع ُك ْر ِسيهُ ال َّ
ْ
ارتَ َ
ت َو ْاأل َ ْر َ
س َم َ
به( .)96واختلف العلماء في معنى (الك ْر ِسي) قال االمام الحسن البصري :هو العرش نفسه(.)97
وقال ابو هريرة (( )الك ْر ِسي) موضوع امام العرش .وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس
(رضي هللا تعالى عنهما) في معنى الكرسي علمه وهو قول االمام مجاهد ومنه قيل  :لتضمنه
العلم كراسة( .)98وهي رواية عن سفيان الثوري( .)99وقيل كرسيه  :ملكه وسلطانه والعرب تسمي
الملك القديم كرسيا ( .)100وقال ابن عباس (رضي هللا عنهما) َ و ِس َع ُك ْر ِسيهُ قال علمه بداللة
ش ْيء َرحْ َمة َو ِع ْلما .)101(وقد ذكر ابن جرير الطبري في قول ابن
قوله تعالىَ  :ربَنَا َو ِسعْتَ ك َل َ
عباس (رضي هللا عنهما) هذا يدل على صحة ظاهر القرآن الكريم وألن اصل الكرسي العلم ,منه
يقال :للعلماء كراسي ألنهم المعتمد عليهم كما يقال أوتاد االرض( .)102وقد جاء في الحديث الشريف
قوله رسول هللا (( :)ما السموات السبع في الكرسي إال كدارهم سبعة ألقيت في ت ْرس)(.)103
وقال أبو ذر ( )سمعت رسول هللا ( )يقول( :ما الكرسي في العرش اال كحلقة من حديد القيت
بين ظهر فالة من االرض)( .)104وقال االمام الحسن البصري أن الكرسي هو العرش نفسه وعن
سعيد بن جبر ( ُك ْر ِسيهُ) علمه( .)105ويروى في التفسير أن ( ُك ْر ِسيهُ) عالم الملكوت وهو مطاف
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أرواح العارفين لجالل الجبروت( .)106وأن الكرسي والعرش قبلتان ألهل الحدثان وال جهة للرحمن
وهي إظهار القدرة ال محال للذات( .)107وال علة في صفة وال آلة في فعله منه ظهرت وبه
قامت( .)108وعرف هللا تعالى جميع خلقه في كتابه( .)109وفي اآلية منبئة عن عظيم مخلوقات هللا
تعالى والمستفاد من ذلك عظيم قدرته(.)110
المطلب السادس -:بيان وتفسير آية الكرسي وجملة من االشارات التي فيها:
إن شرف العلم يعلو بشرف المعلوم ,وال أشرف وال أفضل وال أزكى طهرة للقلوب واالرواح
واألفئدة من كالم هللا تعالى رب العزة .قال ابو الدرداء (" )ال يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى
للقرآن وجوها ً كثيرة" وأشار بعض العلماء في التفسير االشاري أن المراد بذلك عدم االقتصار على
التفسير الظاهر( .)111وأعظم ما تكتسب الخشية والخوف من هللا تعالى تالوة وتدبرا ً لكتابه العزيز.
قال االمام ابن القيم الجوزية (رحمه هللا) :وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب وأشرف أحوال
العبد ومقاماته في العبودية فال منزل له أشرف منها(.)112
إن حياة االنسان بحياة قلبه وروحه ,وال حياة لقلبه اال بمعرفة فاطره وخالقه ,ومحبته وعبادته وحده,
واالنابة اليه والطمأنينة لذكره واالنس بقربه ,ومن فَقَدَ هذه الحياة فَقَدَ الخير كله ,ولو تعوض عنها
بما تعوض عنها بما تعوض من الدنيا ,بل ليست الدنيا أجمعها ِعوضا ً عن هذه الحياة فمن كل شيء
يفوت عوض ,واذا فاته هللا لم يعوض عنه بشيء .وقوله تعالىَّ  :
ّللاُ َال ِإلَهَ ِإ َّال ه َُو ْال َحي ْالقَيو ُم
َق َ
طع بما بدء من وصف الوهيته عن قلوب عباده أسباب العبودية ,فالعبودية تكون عرفان الربوبية
هلل تعالى؛ حيث دعا الخالق بنفسه الى نفسه قبل ذكر االسباب حتى حيرهم به فيه ,وأيضا ً رسخ
اشجار المحبة في سواقي اسرار أهل المعرفة بذكر الوهيته قبل كل شيء(.)113قوله تعالىَّ  :
ّللاُ َال
ِإلَهَ ِإ َّال ه َُو ازال ال ِعلل عن قدم األزل وكشف باألزل عن االزل .وسئل ابن منصور الماتريدي
(رحمه هللا) عن هذه اآلية فقال :ال اله اال هللا يقتضي شيئين في ذلك :ازالة العلة عن الربوبية,
ار .)114(قال االمام ابن عطاء االسكندري:
ص ُ
وتنزيه الحق عن االدراك .قال تعالىَ  :ال تُد ِْر ُكهُ ْاأل َ ْب َ
يحتاج مع قائل ال اله اال هللا ثالثة أنوار نور الهداية ونور الكفاية ونور العناية فمتى َّ
من هللا عليه
بأنوار الكفاية فهو معصوم من الكبائر والفواحش ومتى َّ
من هللا عليه بأنوار العناية فهو محفوظ من
الخطرات الفاسدة(( .)115هللا) اسم للذات الواجب الوجود ,الوجود الموصوف بكل كمال وجالل
َّ
المنزه عن كل سوء ونقصان لرب العالمين ,حيث له االسماء الحسنى والصفات العلى هو
وجمال
()116
ْس ك َِمثْ ِل ِه
كما وصف نفسه من غير تبديل وال تعريف وال تعطيل وال تشبيه  ,قال تعالى :لَي َ
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ير ,)117(وكما قيل :اإلعراب نصف المعنى ومن الناحية االعرابية لفظ
َ
ص ُ
ش ْي ٌء َوه َُو الس َِّمي ُع ْال َب ِ
الجاللة (أهلل) مبتدأ و(الإله) مبتدأ ثان وخبره محذوف تقديره (معبود) ( ِإ َّال ه َُو) بدل من (الإله)
و(ال َحي) صفة ذاتية هلل تعالى( .)118ولفظ الجاللة (أهلل) ذهب معظم أهل العلم الى ان اسم الجاللة
(أهلل) هو االسم األعظم( .)119الذي جاء في الحديث الشريف عن رسول هللا (( :)اسم هللا االعظم
الذي اذا دعي به أجاب واذا سئل به أعطى)( .)120قال االمام الغزالي :اعلم ان هذا االسم اعظم
االسماء التسعة والتسعين ألنه دال على الذات االلهية الجامعة لصفات االلهية كلها( .)121واعلم بأن
هللا تعالى إفتتح به كتابه الكريم ثالثا ً وثالثين آية .قال االمام ابن القيم الجوزية :اسم هللا وهو المألوه
أي المعبود وال سبيل للعباد الى معرفة عبادته اال من طريق رسله( .)122ولذا علم بأن (اللهم) أصلها
يا هللا ,قال االمام الحسن البصري :اللهم مجمع الدعاء ,فإذا قال السائل اللهم اني اسألك كأنه قال:
أدعو هللا الذي له االسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته( .)123فالمقصد بهذا االسم الجليل
ان المؤمن ينبغي ان يقوم بحقه من التعبد مع دوام ذكره في اللسان والقلب والسعي في مرضاته
تعالى بالخشوع والخضوع .فمن مقاصد هذا االسم كما أشار اليه العلماء أنه كل عبودية لغيره باطلة
صغار,
وعناء ,وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها ,وكل غنى لغيره فقر وضياع ,وكل عز بغيره ذل و َ
وكل تكبر لغيره قلة وفاقة( .)124وأفعاله ) )كلها مصالح وحكم ورحمة وعلم وخير(ْ .)125
(ال َحي
ْالقَيو ُم) من داللتها وثمراتها أن بجمع الذاكر كل صفات الذات وهو أصلها ال تفوته صفة كمال
كالسمع والبصر والعلم وغيرها( .)126حتى قال أهل العلم :أن ْ
(ال َحي) سنام العبودية ألن كل نسمة
مستمدة من الحي ) .)127( )فهو ) (الحي المطلق وكل حي سواه فحياته بقدر اداركه
وفعله(.)128
س ِّبحْ ِب َح ْم ِد ِه ,)129(والقائم ْ
و(القَيو ُم) من صيغ
قال هللا تعالىَ  :وت ََو َّك ْل َ
ي ِ الَّذِي َال َي ُموتُ َو َ
علَى ْال َح ّ
المبالغة في القيام على الشيء والرعاية له( .)130والقيوم لها وجوه كثيرة قائمة بنفسه ) )مطلقا ً
أزالً وأبدا ً وقيوم من حيث أنه قامت جميع العوالم به ومفتقرة اليه ومن ثم الباقي الذي ال يزول وال
ْطْ ,)131(
والقَيو ُم صيغة مبالغة للقيام وأصله
يحول ,وقائم بالتدبير لخلقه قال هللا تعالى :قَائِ ًما بِ ْال ِقس ِ
قيووم على فعيول فجاءت معه الواو والياء وسبقت احداهن بالسكون فقلبت واوا ً ( .)132وجمع هاذان
ي) وكمال االفعال في ْ
(القَيو ُم)( .)133وهو المتولي
االسمان معا ً للداللة على كمال األوصاف في (الح ّ
أمر عباده القائم بكل حركة( .)134ومن مقاصد وثمرات هذا االسم ْ
(القَيو ُم) انه تعالى قائم بالعدل
فوض أمره الى هللا تعالى استراح مع جريان االقدار وان
والتدبير ومتفرد بالمشيئة والتدبير فمن َّ
يعود العبد انقطاع قلبه عن كل الخلق مادام يعلم ان هللا تعالى قائم بكل فرد( .)135وقرأ جماعة (القيّام)
ّ
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الف بين أهل اللغة َّ
أن ْالقَيو ُم أعرف عند
باأللف روي ذلك عن عمر بن الخطاب ( ,)وال ِخ َ
العرب وأصح بناء واثبت علّه( .)136قوله تعالىَ  :ال تَأ ْ ُخذُهُ ِسنَةٌ َو َال ن َْو ٌم .هذا إثبات للحق ()
ان ال ينشغلوا بغيره طرفة عين ,وتنزيه هللا تعالى عن التشبيه( ,)137وهذا إثبات للمعنى في قوله
ير .)138(والمراد بذلك تذكير العبد بعدم الغفلة عن هللا
ْس ك َِمثْ ِل ِه َ
ص ُ
ش ْي ٌء َوه َُو الس َِّمي ُع ْال َب ِ
تعالى :لَي َ
تعالى الذي عن أوصافه ال تأخذه سنة وال نوم( .)139ومن لطائف االشارات في هذه اآلية َ ال تَأ ْ ُخذُهُ
ِسنَةٌ َو َال ن َْو ٌم :أن الحق ( )ال ترهقه غفلة ,وصمد ال تمسه علّة ,وعزيز ال يقارن قلة( .)140وقوله
ض إشارة الى هذه الحوادث كلها ملك هلل (.)141()
س َم َاوا ِ
ج ّل شأنه :لَهُ َما فِي ال َّ
ت َو َما فِي ْاأل َ ْر ِ
ض .أي ملكا ً وابداعا ً
اوا ِ
وقيل في هذه اآلية قوله تعالى :لَهُ َما فِي ال َّ
ت َو َما فِي ْاأل َ ْر ِ
س َم َ
واختراعا ً( ,)142وفي اآلية تقرر أن هللا يأذن لمن يشاء في الشفاعة وهم االنبياء والعلماء
وغيرهم( .)143وقوله تعالىَ  :م ْن ذَا الَّذِي يَ ْشفَ ُع ِع ْندَهُ ِإ َّال بِإِ ْذنِ ِه وللشفاعة مواقف منها تعجيل
الحساب فخاصة له ( .)144()وقد أشار بعض العلماء ان الشفاعة ال تكون اال بإذنه ,لماذا؟ قال
بعض العلماء :ألن هللا سبحانه وتعالى أغرق الشافع والمستشفع في بحار ِمنَنَ ِه إذ ال يفرض كالءة
عباده اال الى نفسه( .)145وبهذا قال االمام الواسطي (رحمه هللا) :من ذا الذي يدعوني حتى آذن له
في الدعاء ,ومن ذا الذي يؤمن به حتى أهديه ,ومن ذا الذي ينتهي عن المعاصي حتى اعصمه(.)146
أن من َّ
ومن هنا علم ان الشفاعة ال تكون اال بإذنه ( .)ومن مقاصد اآلية الكريمة َّ
ظن ان يتوسل
اليه سبحانه باستحقاق أو عمل تذلل أو أمر أو قربة أو بنسب أو علمه أو سبب فالظن وطنه والجهل
مآله( .)147وفي اآلية دليل على إثبات الشفاعة ألنه قال تعالى ( ِإ َّال بِإِ ْذنِ ِه) فتكون لألنبياء
والصالحين( .)148وقوله تعالى :يَ ْعلَ ُم َما بَيْنَ أَ ْيدِي ِه ْم َو َما خ َْلفَ ُه ْم .أي الخطرات والعثرات وكذلك
علمه ( ) من المقامات وعلمه قبل ايجادهم ما ابتالهم به من أسرار االفعال المقرونة باإلرادة,
وعلمه االزلي( ,)149بل وال يخرج عن علمه معلوم ,وال يلتبس عليه موجود وال معدوم( .)150وفي
اآلية الكريمة مقصد واثبات ان علم هللا تعالى ال يخرج عن علمه معلوم وال يلتبس علمه موجود
وال معدوم( .)151قوله تعالىَ  :و َال ي ُِحي ُ
ش ْيءٍ ِم ْن ِع ْل ِم ِه ِإ َّال ِب َما شَا َء .قال االمام أبوالقاسم
طونَ ِب َ
القشيري في تفسيره نحو هذه اآلية :واذا تقاصرت العلوم من االحاطة بمعلوماته اال بإذنه فأي طمع
لها في االحاطة بذاته( .)152واآلية الكريمة إشارة الى االحاطة ,والعلم هنا معناه (المعلوم) أي ال
يحيطون بشيء من معلوماته (اال بما شاء) ان يطلعهم عليه بإخبار االنبياء والرسل (عليهم الصالة
ت
اوا ِ
والسالم) ليكون دليالً على نبوتهم وليس ذلك اليهم بل اليه( .)153قوله تعالىَ  :و ِس َع ُك ْر ِسيهُ ال َّ
س َم َ
وفسر االمام مجاهد الكرسي بالعلم كذلك,
ض .قال ابن عباس (( :)كرسيه) عل ُمهُ (,)154
ّ
َو ْاأل َ ْر َ
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معان مجازية( .)155يعني
وفي رواية ابن عباس ( )انه فسرها بالملك والسلطان والقدرة وهي
ٍ
مجاز عن علمه أو ملكه مأخوذ من كرسي العلم والملك( .)156وقد أورد ابن أبي حاتم في تفسيره في
هذه اآلية الكريمة( :لو أن السموات السبع واالرضين السبع بسطن ما كان في سعته يعني الكرسي
اال بمنزلة الحلقة من المفازة)( .)157عن أبي مالك أنه قال :الكرسي تحت العروش( .)158وعن عطاء
بن أبي رباح أنه قال :السموات السبع واالرضون السبع تحت جنب الكرسي كحلقة بأرض فالة
ت
اوا ِ
وذكر هذا االمام مقاتل (رحمه هللا)( .)159وجاء كذلك بمعنى قوله تعالىَ  :و ِس َع ُك ْر ِسيهُ ال َّ
س َم َ
ض .يعني العرش والكرسي إظهارا ً للقدرة ال محالً للذات( .)160وامداده بما يحفظها عليه
َو ْاأل َ ْر َ
كراس
ونحو ذلك من المحاسن التي تعجز عقول البشر عن االحاطة بأسرارها( .)161ويقال للعلماء
ٍ
( .)162وأصل الكرسي العلم ومنه الكراسة( .)163ومن مقاصد هذه اآلية أشار بعض العلماء َّ
أن المراد
بالكرسي عالم الملكوت( .)164قال االمام أبوالقاسم القشيري (رحمه هللا) :خاطبهم على قدر فهمهم
ي أو
وإال فإن خطر االكوان عند صفاته وجالل قدرته عن التعزز بعرش أو كرسي أو التجمل بجنّ ّ
ي قبل علمه( .)165وقد أوردوا أن (الكرسي والعرش) قبلتان ألهل الحدثان وال جهة للرحمن وال
إنس ّ
يُعرف بنعت التنزيل عن التباس الكون والتصاقه اال أهل كشف العيان( .)166قال الثعلبي (رحمه
هللا) :كرسيه ِسره ( .)167قوله تعالىَ  :و َال ي ُِحي ُ
ش ْيءٍ ِم ْن ِع ْل ِم ِه ِإ َّال بِ َما شَا َء بيان وإظهار
طونَ بِ َ
لمعنى القدرة هلل ( )وقد ذكر أن بعض العلماء أن هللا ( )كيف تُتْ ِعب المخلوقات من خلق الذرة
والكون بجملته  -له سواء  -فال من القليل له تَيسر ,وال من الكثير عليه تعسر( .)168قال ابن عباس
(رضي هللا عنهما)َ  :و َال ي ُِحي ُ
ش ْيءٍ ِم ْن ِع ْل ِم ِه إِ َّال بِ َما شَا َء أي ال يذكر عليه( ,)169وفي اآلية
طونَ بِ َ
أن هللا تعالى وصف نفسه باالتباع عن اعتراض القواطع والعلل( ,)170وجاء كذلك في تفسير قوله
تعالىَ  :ال يَئُودُهُ ِح ْف ُ
ظ ُه َما أي ال يثقله وال يجهده وال يشق عليه قالت الخنساء:
إذا ً يؤده رجالً ما حملوا(.)171

وحامل الثقل باألعباء قد عملوا

وجاء كذلك في بيان قوله تعالى َ و َال ي ُِحي ُ
ش ْيءٍ ِم ْن ِع ْل ِم ِه ِإ َّال ِب َما شَا َء أي ال يعجزه حفظه
طونَ ِب َ
ذلك من سعته وكبره ,ال يوازيان في عظمته خردلة ألنهما في ملكه وسلطانه اقل من ذرة ,وأيضا ً
قامت السموات واألرض به وال علة في صنعه وال آلة في فعله منه ظهرت وبه قامت( .)172وعن
الحسن البصري وقتادة في معنى َ و َال يَئُودُهُ ال يثقل عليه شيء(َ  )173وه َُو ْال َع ِلي ْال َع ِظي ُم أي :
الرفيع تعالى فوق خلقه العظيم يعني أعلى وأعظم من أن يتخذ شريكا ً( .)174وروي عن االمام محمد
خر كل صنم في دار الدنيا على وجهه ,وسقطت
بن الحنفية (رحمه هللا) :لما نزلت آية الكرسي َّ
التيجان عن رؤوسهم ,وهربت الشياطين فضرب بعضهم بعضا ً فاجتمعوا الى ابليس وأخبروه بذلك
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فأمرهم أن يبحثوا عن ذلك فبلغَلهم أن آية الكرسي قد نزلت( .)175ومن المعاني التي تتجلى في هذين
االسمين الجليلين العظيمين كذلكَ  :وه َُو ْال َع ِلي ْال َع ِظي ُم الرفيع فوق خلقه في التدبير والقوة والقدرة
(ال َع ِظي ُم) فال شيء أعظم منه(.)176وقد يُراد في معنى ْ
ال بالمسافة والمكان والجهة ْ
علو
(ال َع ِلي) َ
علو المكان ألن هللا تعالى منزه عن التحيز( )177والعظيم معناه المعظم وهي صفةٌ
القدرة والمنزلة ال ّ
بمعنى ِعظم القدر والخطر ال على معنى ِعظم األَجرام( .)178ومن جميل ما انظم العالمة االمام
معروف النودهي الحسيني (رحمه هللا) بقوله في منظومته من أسماء هللا تعالى الحسنى بقوله:
ع َم ٍه
عظي ُم كل عق ٍل في َ
ويا َ

إدراك ُكن ِه ال َعظ َمة
حار عن
ِ
يَ ُ

قين
إجعَ ْل لقَلبي قوةَ اليَ ِ

ع َ
الدين
ماء
ظ ِ
أغدوا بها من ُ
ِ

ويا علي أعلي لي َمقامي

رام
في
الدين فهو غايةُ ال َم ِ
ِ

()179

قال االمام الزمخشري :بعد ما ذكر أن آية الكرسي سيدة آي القرآن وانها في سورة البقرة لما فضلت
عن سورة االخالص الشتمالها على توحيد هللا تعالى وتعظيمه وتمجيده ,وصفاته العظمة وال مذكور
أعظم من رب العزة فما كان له كان أفضل من سائر األذكار( .)180ونرى في القرآن الكريم ألوان
من الفواصل الختامية في آية الكرسي وهو ْالعَ ِلي ْالعَ ِظي ُم وهو كقوله في كتاب هللا تعالى كما في
سورة الفتح َ و َكانَ َّ
ع ِلي ًما َح ِكي ًما
ّللاُ َ

()181

ع ِز ً
(و َكانَ َّ
يزا
ّللاُ َ
وقوله تعالى في السورة نفسهاَ :

َح ِكي ًما)( .)182فهناك اعجاز بالمعاني واعجاز بالغيب واعجاز بالنظم واللفظ والسياق(.)183

نتائــج البحــث:
نلخص هذا البحث بنتائج مهمة نودّ ذكرها وأهمها ما يلي-:
اوالً -:أن آية الكرسي أعظم آية وأجلها في كتاب هللا العزيز.
ثانيا -:اجتمعت في هذه اآلية الكريمة من أسماء هللا تعالى وصفاته العلى من الثناء والتبجيل
والتعظيم هلل ( )ما لم تجتمع في غيرها من اآليات الكريمة.
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ثالثا -:احتوت على عشر جمل ومقاطع وقد اشتمل كل مقطع من صفات هللا ( )كخصوصية لهذه
اآلية الجليلة.
رابعاً -:أن آية الكرسي سيدة آي القرآن لما وردّ في الحديث الشريف فيها وأنه وقعت في أطول
سورة وهي سورة البقرة التي تعد أنها سنام القرآن العظيم.
خامساً -:فيها من القضايا العقدية العظيمة الثابتة هلل ( )أزالً وأبدا ً وأن هللا تعالى ال يشابهه شيء
وال يماثله وعلمه في الجزئيات والكليات سواء.
سادساً -:إثبات القيومية  -والحياة  -والعلم  -واإلرادة  -والقدرة وهي من صفات المعاني في علم
العقيدة والكالم.
سابعاً -:أن العرش غير الكرسي وكلها فيها معنى إظهار القدرة هلل ( )المطلقة وال محل للذات
(.)
ثامناً -:من قيومته أن السموات واأل َرض وما بينهما قامت به وال علّة في صنعه وال آلة منه ظهرت.
ي في هذه اآلية الكريمة حيث خاطب هللا ( )الناس أجمع وبيان ِعظم
تاسعاً -:الخطاب الربان ّ
األكوان عند صفاته وجالل قدرته من ذكر الكرسي وغيره.
عاشراً -:في اآلية الكريمة إثبات الشفاعة هلل ( )وال تكون إال بإذنه (.)
إحدى عشر -:ال يعلم الغيب إال هللا واذا اراد هللا أن يظهر من الغيب شيء فيكون تحت مشيئته مما
اختص هللا به االنبياء والرسل (عليهم الصالة والسالم) ومن شاء ليكون دليالً على نبوة األنبياء
والرسل (عليهم الصالة والسالم).
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هوامش البحث واملصادر واملراجع
 ))1آل عمران.79 /
 ))2المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .338 /لإلمام أبي محمد عبدالحق ابن عطي
االندلسي ولد سنة  481ت /541هـ ط 1/دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت/لبنان
 .2002/1423وينظر دليل الفالحين شرح رياض الصالحين باب الحث على صور جمع سوره
 ,501/6المؤلف محمد علي البكري اعتنى به خليل مأمون ط 4-سنة الطبع .1425-2004
والحديث رواه الترمذي والحاكم.
 ))3المحرر الوجيز .338
 ))4االنعام.103 /
 ))5مناهل العرفان في علوم القرآن  .239/1تأليف محمد عبد العظيم الزرقاني الناشر /دار احياء
التراث العربي بيروت/لبنان.
 ))6ينظر جامع البيان .399/5
 ))7التفسير الوسيط للقرآن الكريم  .37/1تأليف محمد سيد طنطاوي الناشر دار نهضة مصر
للطباعة والنشر والتوزيع العجالة-القاهرة ط .1-تفسير ابن مقاتل  .21 .28تفسير مقاتل بن سليمان
للمؤلف أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير االسدي والء البعجي /دار النشر /دار الكتب العلمية
لبنان /بيروت 2003 /1442 /ط 1/تحقيق احمد فريد.
 ))8رواه الترمذي في سننه /رقم الحديث (.)3119
 ))9أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير  .345/1أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير المؤلف جابر ابن
موسى ابن عبدالقادر الجزائري الناشر مكتبة العلوم والحكم /المملكة العربية السعودية-المدينة
المنورة ط 5/سنة الطبع  .2003-1424تفسير القاشي .70-69
 ))10المصدر نفسه .345
 ))11انوار التنزيل وأسرار التأويل  .154/1انوار التنزيل واسرار التأويل المؤلف ناصر الدين
ابو سعيد عبدهللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ت/685/هـ المحقق محمد عبدالرحمن
المرعشلي الناشر دار احياء الذات العربي/بيروت ط 1/سنة 1418هـ.
 ))12البحر المديد في تفسير القرآن المجيد  .254/1لإلمام ابن عجيبة ابو العباس احمد بن محمد
المهدي بن عجيبة الحسني سنة الطبع  2005ط 2/دار النشر /دار الكتب العلمية بيروت/لبنان.
تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من السالم سيد المرسلين ( .267 )تأليف القاضي المنشر
محمد بن علي بن محمد الشواني االصفهاني دار الكتب العلمية النشر/القاهرة.
 ))13القصد المجرد في معرفة االسم المفرد .10 /تأليف احمد بن محمد بن عجمية الحسني مكتبة
حسان /حلب ط 1/سنة الطبع 2006م.
 ))14التفسير الوسيط للقرآن الكريم .583/1
 ))15اسماء هللا الحسنى جاللها ولطائف إقترانها وثمراتها في ضوء الكتاب والسنة  .14 /تأليف:
ماهر مقدم /تقديم وتقريظ شعيب األرنؤوط -د .فخر الدين الزبير ط /43/سنة الطبع -2016
 1437طبع المملكة العربية السعودية المدينة المنورة.
 ))16اسماء هللا الحسنى جاللها ولطائف إقترانها وثمراتها في ضوء الكتاب والسنة.14 /
 ))17رواه الترمذي /رقم الحديث ( ,)6957الحجة على ترك المحجة  ,395/3الحاكم في
المستدرك  ,146/1كتاب صفات هللا ( )الواردة في الكتاب والسنة باب الحنان (معنى الرحمة).
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 ))18اسماء هللا الحسنى جاللها وثمرتها في ضوء الكتاب والسنة  ,13أ.د .محمد عبدالرزاق
الطبطائي.
 ))19تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من السالم سيد المرسلين ( .9 / )تأليف القاضي
المنشر محمد بن علي بن محمد الشواني االصفهاني دار الكتب العلمية النشر/القاهرة.
 ))20شرح االحاديث القدسية .36-35 /لفضيلة االمام محمد متولي الشعراوي المكتبة العصرية
صيدا-بيروت ط 1-سنة الطبع .2007-1428
 ))21معالم التنزيل .157 /المعروف بـ (تفسير البغوي) لإلمام ابي محمد الحسين بن مسعود
البغوي ت/516/هـ دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت/لبنان ط 1/سنة النشر -1423
.2002
 ))22مفاتح الفرج لترويح القلوب وتفريج الكروب  .3 /تأليف محمد صديق المنشاوي /دار الفضل
للنشر والتوزيع والتصدير مصر/القاهرة.
 ))23البدائع في علوم القرآن.398 /
 ))24طلب العلم فريضة .43 /تأليف صالح علي العود دار الحزم للطباعة والنشر والتوزيع
بيروت -لبنان ط 1/سنة .2005-1426
 ))25معالم التنزيل.13 /
 ))26التعبير القرآني .10 /أ.د .فاضل صالح السامرائي جامعة بغداد دار عمار عمار-االردن
ط 4/سنة .2006-1427
 ))27تفسير القرآن المعروف بتفسير السمعاني .41/1
 ))28عرائس البيان في حقائق القرآن  .38/1تأليف العارف باهلل أبي محمد صدر الدين روزبهان
ابن أبي نصر البقري ت/606/هـ تحقيق احمد فريد دار الكتب العلمية بيروت/لبنان ط 1/سنة
الطبع .2008
 ))29عرائس البيان في حقائق القرآن  ,38/1الذهب االبريز في خواص كتاب هللا العزيز-49 /
.50
 ))30فتح البيان في مقاصد القرآن  .63/1تأليف أبو الطيب محمد صديق خان الحسيني البخاري
ت/1307/هـ عني بطبعه وقدم له راجعه عبدهللا بن ابراهيم االنصاري الناشر المكتبة العصرية
للطباعة والنشر صيدا -بيروت سنة الطبع  .1992-1412الجامع ألحكام القرآن .153/1
 ))31التفسير الوسيط للقرآن الكريم .37/1
 ))32البحر المديد  ,251/1مواهب الرحمن  .89/3مواهب الرحمن في تفسير القرآن تأليف
العالمة عبدالكريم محمد المدرس إعتنى بنشره محمد علي القرداري /دار الحرية للطباعة بغداد
سنة الطبع .1986/1406
 ))33تفسير القرآن المعروف بتفسير السمعاني .41/1
 ))34البحر المديد  ,251/1مواهب الرحمن .90/1
 ))35مواهب الرحمن .91/1
 ))36رواه مسلم في صحيحه .صحيح مسلم المسمى المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن
العدل الى رسول هللا ( )تأليف االمام مسلم ابن الحجاج ابوالحسن القشيري النيسابوري
ت/261/هـ الناشر دار احياء التراث العربي بيروت-لبنان .ينظر :فيض القدير شرح الجامع
الصغير .510/1
 ))37الدعاء لإلمام الطبراني (المعجم االوسط)  .214/1الدعاء لإلمام الطبراني تأليف /سليمان
ابن احمد اللخمي الشامي الطبراني ت/360/هـ المحقق مصطفى عبدالقادر عطا الناشر دار الكتب
العلمية بيروت ط 1/سنة  .1413وينظر شعب االيمان  .458/2شعب االيمان لإلمام البيهقي وهو
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ابوبكر احمد بن حسن البيهقي الناشر /دار الكتب العلمية بيروت تحقيق محمد السعيد البينوني ط1/
سنة .1410
 ))38مواهب الرحمن.93/3 /
 ))39البقرة.163 /
 ))40آل عمران .2-1
 ))41مواهب الرحمن .93/3
 ))42الكشف والبيان .227/2
 ))43البقرة.254 /
 ))44تفسير الجيالني  .315/1تفسير االمام عبدالقادر الجيالني بحث وتحقيق د .محمد فاضل
الجيالني الحسيني التيالني شركة التمام للبحوث العلمية والطبع والنشر ط.2009-1430 1/
 ))45تفسير الجيالني  ,315/1البحر المديد .351/1
 ))46تفسير الجيالني .316/1
 ))47البقرة.254 /
 ))48البقرة.254 /
 ))49البحر المديد .255/1
 ))50تفسير الجيالني .219/1
 ))51عرائس البيان في حقائق القرآن 103/1
 ))52لطائف االشارات .119 /المسمى بـ (تفسير االمام القشيري) تأليف االمام أبي القاسم
عبدالكريم ابن هوزان ابن عبدالملك القشيري الميسابوري الشافعي ت/465/هـ وضح حواشيه
وعلق عليه عبداللطيف حسن عبدالرحمن منشورات محمد علي بيضون /دار الكتب العلمية/
بيروت/لبنان ط 1/سنة الطبع .2000/1420
 ))53تفسير األمام التستري .37/1
 ))54حقائق التفسير .76/1
 ))55االعراف.185 /
 ))56روضة المحبين ونزهة المشتاقين .101-100 /روضة المحبين ونزهة المشتاقين لألمام
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية تحقيق خالد بن محمد بن عتاب مكتبة الصفار-
القاهرة ط 1/سنة .2002/1423
 ))57البحر المديد .356-355/1
 ))58التفسير الوسيط للقرآن الكريم .583/1
 ))59تفسير القرآن المسمى بـ (تفسير السمعاني) .33-32/1
 ))60مواهب الرحمن  ,89/2وصفوة التفاسير  .192/1صفوة التفاسير تأليف محمد علي
الصابوني مطبعة دار القلم ط 1/بيروت/لبنان سنة الطبع .1968-1406
 ))61جامع البيان  .386/5جامع البيان في تأويل القرآن تأليف محمد بن جرير بن يزيد ابن كثير
ابوجعفر الطبري ت/310/هـ الناشر مؤسسة الرسالة تحقيق احمد محمد شاكر.
 ))62عرائس البيان في حقائق القرآن .100/1
 ))63تفسير مقاتل بن سليمان .136 /تفسير مقاتل بن سليمان للمؤلف أبو الحسن مقاتل بن سليمان
بن بشير االسدي والء البعجي /دار النشر /دار الكتب العلمية لبنان /بيروت 2003 /1442 /ط1/
تحقيق احمد فريد.
 ))64تفسير األمام التستري .7/1
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 ))65جامع البيان .386/5
 ))66المصدر نفسه 386/5
 ))67المصدر نفسه  ,386/5الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  .540/2الدر المصون في
علوم الكتاب المكنون المؤلف ابوالعباس شهاب الدين احمد بن يوسف بن عبدالدائم المعروف
بالسمين الحلبي ت/756/هـ المحقق د .احمد محمد الخراط الناشر دار القلم/دمشق.
 ))68مواهب الرحمن .90/2
 ))69صفوة التفاسير .162/1
 ))70جامع البيان .403/5
 ))71مواهب الرحمن .90/2
 ))72مواهب الرحمن .90/3
 ))73شرح العقيدة الطحاوية  .89/1شرح العقيدة الطحاوية المؤلف صدر الدين محمد بن عالء
الدين بن محمد ابن ابي العز الحنفي االذرعي الدمشقي ت/7522/هـ تحقيق شعيب االرنؤوط/
عبدهللا ابن المحسن التركي  /مؤسسة الرسالة /بيروت.
 ))74مواهب الرحمن .90/3
 ))75المصدر نفسه.90/3 /
 ))76محمد.19 /
 ))77مواهب الرحمن .91/3
 ))78شرح اسماء هللا الحسنى.48/
 ))79مواهب الرحمن .93-91/3
 ))80لطائف اإلشارات  ,117/1مواهب الرحمن.93/3 /
 ))81لطائف اإلشارات  ,117/1مواهب الرحمن.93/3 /
 ))82معالم التنزيل ,158 /الدر المصون .540/2
 ))83هو صاحب التصانيف ولد سنة 18هـ و ت 118هـ ويكنى بأبي يوسف روى عن أبن
عباس (رضي هللا عنهما) وعن ام هانئ وعن هشام ابن عروه الطبقات الكبرى  191/1تأليف ابو
عبدهللا محمد ابن سعد الهاشمي بالوالء البصري المعرف بابن سعد ت 230هـ مكتبة العلوم والحكم
المدينة المنورة ط 2/سنة الطبع  .1408معرفة الرجال  79/1تأليف ابو زكريا يحيى بن معين
المري البغدادي ت 233هـ المحقق محمد كامل القصاب الناشر مجمع اللغة العربية  /دمشق ط1/
سنة .1985-1405
 ))84هشام بن محمد السائب الكلبي ت204هـ صاحب الكتب المعروفة في اآلثار واالخبار روى
عن يحيى بن معين وقال عنه ليس به بأس وحدث عن االمام الزهري وهو كوفي االصل .الطبقات
الكبرى  26/1معرفة الرجال  129/2التاريخ االوسط  681/1تأليف ابو عبدهللا البخاري
ت256هـ الناشر دار الرشيد /الرياض ط 1/سنة الطبع .2005-1426
 ))85معالم التنزيل.158 /
 ))86المحرر الوجيز .299
 ))87اسماعيل بن عبدالرحمن مولى لبني هاشم ينظر المعرفة والتاريخ المؤلف يعقوب بن سفيان
بن جوان ت277هـ المحقق :اكرم ضياء العمري الناشر مؤسسة الرسالة بيروت ط 2/سنة -1401
 .1981تلقيح مفهوم أهل االثر  353/1المؤلف ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزي شركة االرقم
ابن ابي االرقم بيروت ط 1سنة الطبع .1997
 ))88جامع البيان 392/5
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 ))89المصدر نفسه .391/5
 ))90معالم التنزيل .158
 ))91جامع البيان .391/5
 ))92معالم التنزيل.158 /
 ))93جامع البيان .391/5
 ))94المصدر نفسه .393/5
 ))95الجن.27 /
 ))96معالم التنزيل.159 /
 ))97المحرر الوجيز ,230 /صفوة التفاسير .163/1
 ))98معالم التنزيل ,159 /لباب التأويل في معاني التنزيل  .190/1لباب التأويل في معاني
ألتنزيل المؤلف عالء الدين علي بن محمد بن أحمد بن محمد ألشيبي ابوأحمد المعروف بالخازن
ت/ 741/هـ المحقق محمد علي شاهين الناشر دار الكتب العلمية/بيروت ط 1/سنة 1415هـ.
صفوة التفاسير .163/1
 ))99تفسير االمام سفيان الثوري  .71/1تفسير االمام سفيان الثوري ابوعبدهللا سفيان بن سعيد
بن مسروق الثوري الكوفي ت/161/هـ الناشر دار الكتب العلمية بيروت/لبنان ط 1/سنة النشر
.1983-1403
 ))100معالم التنزيل.195 /
 ))101جامع البيان  ,397/5صفوة التفاسير.163/1 /
 ))102جامع البيان .402/1
 ))103الدر المنثور  .328/1الدر المنثور في التفسير المأثور للمؤلف عبدالرحمن بن ابي بكر
جالل الدين السيوطي ت/911/هـ الناشر /دار الفكر-بيروت.
 ))104المصدر نفسه .328/1
 ))105جامع البيان .401-399/5
 ))106عرائس القرآن .102/1
 ))107المصدر نفسه .102/1
 ))108عرائس البيان .102/1
 ))109تفسير االمام الشافعي .423/1
 ))110المحرر الوجيز.230 /
 ))111زبدة االتقان في علوم القرآن .71-70 /زبدة االتقان في علوم القرآن للسيد محمد بن السيد
العلوي المالكي الحسني الناشرون /دار الرفاعي للنشر ودار القلم العربي /سوريا/حلب ط 1/سنة
الطبع .2006-1437
 ))112الجواب الكافي .133-132 /الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لإلمام ابي
عبدالرحمن بن ابي بالل الدمشقي ابن القيم الجوزية ت/751/هـ دار الكتب العلمية بيروت/لبنان.
 ))113عرائس البيان في حقائق القرآن .99/1
 ))114االنعام.103 /
 ))115عرائس البيان في حقائق القرآن .100/1
 ))116ادلة االحكام من الكتاب والسنة .15 /ادلة االحكام من الكتاب والسنة تأليف سيد علي
الشيالني كردستان/العراق سنة الطبع  2012-1430ط.1/
 ))117الشورى.11 /
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 ))118المحرر الوجيز.338 /
 ))119اسماء هللا الحسنى جاللها ولطائف اقترانها.35 /
 ))120سبق تخريجه.
 ))121المقصد االسنى .37 /ألمقصد األسنى في شرح أسماء هللا الحسنى المؤلف /ابوحامد محمد
بن محمد الغزالي الطوسي ت/505/هـ المحقق بسام عبدالوهاب الجابي وكفان قبرص ط 1/سنة
 .1984-1407وينظر أسماء هللا الحسنى جاللها واقترانها.35 /
 ))122مدارج السالكين .31/1
 ))123بدائع التفسير  .491/1بدائع التفسير في علوم القرآن لالمام ابن القيم الجوزية تحقيق
يسرى السيد محمد /دار المعرفة للطباعة والنشر ط 2/سنة .2006-1427
 ))124طريق الهجرتين .85 /طريق الهجرتين لإلمام محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد الروف
ابن قيم الجوزية ت/751/هـ الناشر دار السلف القاهرة-مصر.
 ))125مدارج السالكين .31/1
 ))126أسماء هللا الحسنى جاللها ولطائفها وثمارها.41 /
 ))127المصدر نفسه.43 /
 ))128شرح اسماء هللا الحسنى.124 /
 ))129الفرقان.58 /
 ))130لسان العرب  .355/11لسان العرب لألمام محمد ابن مكرم ابن علي ابن منظور
االنصاري ت/711/هـ الناشر دار الصادق بيروت لبنان ط 3/سنة 1414هـ .الصحاح .22/2
الصحاح لإلمام ابونصر اسماعيل المعروف بالجوهري الفارابي ت/393/هـ تحقيق أحمد
عبدالغفور عطار الناشر دار العلم للماليين بيروت-لبنان ط 4/سنة .1986-1407
 ))131آل عمران.18 /
 ))132شرح العقيدة الطحاوية.135 /
 ))133لطائف االشارات .117/1
 ))134المصدر نفسه .117/1
 ))135االسنى شرح اسماء هللا تعالى الحسنى.133 /
 ))136عرائس البيان في حقائق القرآن .100/1
 ))137المصدر نفسه .101-100/1
 ))138الشورى.11 /
 ))139لطائف االشارات .117/1
 ))140عرائس البيان في حقائق القرآن .101/1
 ))141لطائف االشارات .118/1
 ))142فتح البيان في مقاصد القرآن  .89/2فتح البيان في مقاصد القرآن الملف أبو الطيب محمد
صديق خان الحسيني البخاري ت/1307/هـ عني بطبعه وقدم له راجعه عبدهللا بن ابراهيم
االنصاري الناشر المكتبة العصرية للطباعة والنشر صيدا -بيروت سنة الطبع .1992-1412
عرائس البيان .101/1
 ))143البحر المديد  ,313/1لإلمام ابن عجمية.
 ))144لطائف االشارات .118/1
 ))145عرائس البيان  ,101/10بحر العلوم  .194/1بحر العلوم ابو الليث نصر بن محمد بن
ابراهيم السمرقندي الحنفي دار الفكر بيروت/لبنان تحقيق د .محمود مطرجي.
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 ))146البحر المديد  ,212/1فتح البيان في حقائق القرآن .89/2
 ))147المحرر الوجيز ,339 /لطائف االشارات .118/1
 ))148المحرر الوجيز ,339 /بحر العلوم.194 /
 ))149عرائس البيان .101/1
 ))150لطائف االشارات .118/1
 ))151عرائس البيان .102-101/1
 ))152المصدر نفسه .102/1
 ))153فتح البيان في مقاصد القرآن .92-2
 ))154المحرر الوجيز.330 /
 ))155صفوة البيان.61 /
 ))156البحر المديد .353/1
 ))157تفسير ابن ابي حاتم  ,491/2بحر العلوم .194/1
 ))158تفسير ابن ابي حاتم .491/3
 ))159بحر العلوم .194/1
 ))160عرائس البيان ,103/1 /حقائق التفسير .75/1
 ))161عقيدة أهل التوحيد المعروفة بـ (السنوسية الكبرى) .23 /عقيدة أهل التوحيد المعروفة بـ
(السنوسية الكبرى) لإلمام محمد ابن يوسف السنوسي الحسني ت/895/هـ تحقيق وتعليق
عبدالسالم بن عبدالهادي شنار ط 1/سنة .2010-1431
 ))162الكشف والبيان في تفسير القرآن .232/2
 ))163تفسير القرآن .237/1
 ))164عرائس البيان .103/1
 ))165المصدر نفسه  ,102/1لطائف االشارات.118/1 /
 ))166عرائس البيان .102/1
 ))167الكشف والبيان عن تفسير القرآن .232/2
 ))168لطائف االشارات .118/1
 ))169جامع البيان .492/2
 ))170حقائق التفسير .76/1
 ))171الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ,233/2صفوة البيان.62 /
 ))172عرائس البيان .102/1
 ))173تفسير عبدالرزاق.323/1 /
 ))174بحر العلوم .195/1
 ))175المصدر نفسه .194/1
 ))176الكشف والبيان عن تفسير القرآن .234/2
 ))177محرر الوجيز.230 /
 ))178محرر الوجيز.230 /
 ))179االعمال الكاملة للشيخ معروف النودهي القسم االول .45-44 /األعمال الكاملة للشيخ
معروف النودهي البرزنجي الكردي 1166هـ1254-هـ دار نشر تحقيق السيد بابا علي القرداغي
والسيد محمود احمد محمد والشيخ محمد عمر القرداغي وزارة االوقاف والشؤون الدينية إحياء
التراث االسالمي.
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 ))180حقائق التنزيل وعيون األقاويل المعروف تفسير (الكشاف)  .331/1حقائق التنزيل وعيون
األقاويل ووجوه التأويل المؤلف /أبوالقاسم محمد بن عمر الزمخشري الخوارزمي دار النشر/
احباء التراث العربي /بيروت تحقيق عبدالرزاق مهدي.
 ))181الفتح.4 /
 ))182الفتح.7 /
 ))183سر االعجاز .25 /سر االعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن
تأليف عودة هللا منيع القيسي دار التبشير للنشر والتوزيع مؤسسة الرسالة بيروت/لبنان ط 1/سنة
.1996-1416
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