
 ]١[  
اْلَحْمُد ِهللا الذي َعَلَم بِالَقَلِم َعَلَم اإلْنَساَن َماَلْم يـَْعَلْم 
الَحْمُد ِهللا الذي َخَلَق اإلْنَساَن َعَلَمُه البَـَياَن والصالُة 
والسالُم على الذي اليـَْنِطُق َعِن الهوى ِإْن ُهَو إال 

  .َأَما بـَْعدُ                           ىَوْحٌي يـُْوحَ 

	��א����������������Kאد���������א���������� �

����ز��� �	
�� ��אْ�����א �	�����
���� �א�� ������  ِبيالن ى �َأنَصل
ِإَذا ُدِفَن ِفي �ذََكَر اْلَعْبَد المْؤِمنَ (اللُه َعَلْيِه َوَسلَم 

�.قـَْبرهِ  �
������ل�W  ِفـَتُـَعاُد ُروُحُه ِفي َجَسِده .� �
�� ���!�"#ْ�!���.فـَُيْجِلَسانِهِ  &�%��ن� �
��)'�ن���!��  َلُه َمْن رَبَك؟ 
��)ل�� �!����"رَبَي اهللاُ   �

��)'�ن�������!���َوَما ِعْلُمَك؟  �
��)ل���!���.قـََرْأُت ِكَتاَب اِهللا فَآَمْنُت بِِه َوَصدْقتُ  

� ����د� رواه ) ِفي السَماِء َأْن َصَدَق َعْبِدي ��!����د�*
   بسنٍد صحيٍح لغيرِهِ )٢(داودوأبو  )١(أحمد
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  .قـََرْأُت ِكَتاَب اهللاِ  َوَما ِعْلُمَك؟"رَبَي اهللاُ   َمْن رَبَك؟
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ِت َواَألْرَض َوُهَو الِذي َخَلق السَماَوا{ :قَاَل تـََعاَلى

   ]٧: هود[} ِفي ِستِة أَياٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماء

� �

                                                 
  ]حديث الرباء  [ مسند أمحد )١(
  ]باب يف املسألة يف القرب[  سنن أيب داود ) ٢(

]٢[� �


ل���� (��)��� �א�* �+�,��� �ٍ���.(/� "��� ���אن����� �قَاَل النِبيW  و����
ُرُه اَن اُهللا َوَلْم َيُكْن َشْيءٌ كَ (َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  َغيـْ

اْلَماِء وََكَتَب ِفي الذْكِر ُكل َشْيٍء وََكاَن َعْرُشُه َعَلى 
  )٣(البخاري  ه روا)َوَخَلَق السَمَواِت َواألْرضَ 

�א��4ْ
ص"،و "��� ��"و���� "��� �א�� �5�%��� �����(��)��� �א�* : قَالَ  ��,�+�
: " َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، يـَُقولُ 

يَر اْلَخَالِئِق قـَْبَل َأْن َيْخُلَق السَماَواِت َكَتَب اُهللا َمَقادِ 
َوَعْرُشُه َعَلى : َواْألَْرَض ِبَخْمِسيَن أَْلَف َسَنٍة، قَالَ 

  )٤(رواه  مسلم   "اْلَماِء 


ل�و��� �+���ز"6ٍ�،��� ����W   ُِه، أَْيَن َكاَن : قـُْلتيَا َرُسوَل الل
السَمَواِت َواْألَْرَض؟ رَبـَنا َعز َوَجل قـَْبَل َأْن َيْخُلَق 

َكاَن ِفي َعَماٍء َما فـَْوَقُه َهَواٌء، َوَما َتْحَتُه َهَواٌء «: قَالَ 
) ٥(رواه أبو أبو داود »ثُم َخَلَق اْلَعْرَش َعَلى اْلَماءِ 

�.الطيالسي في مسنده بسنٍد حسن لغيره �


	��א������������
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الِذي َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض َوَما { :قَاَل تـََعاَلى

نَـُهَما ِفي ِستِة أَياٍم ثُم اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش الرْحَمُن  بـَيـْ
   ]  ٥٩: الفرقان[}فَاْسَأْل بِِه َخِبيراً 
�:�9ق اللُه َال ِإَلَه ِإال ُهَو َرب {:قَاَل تـََعاَلى Kوא��4ش;

  ]٢٦النمل[}اْلَعِظيِم  اْلَعْرشِ 

  

  

                                                 
َوُهَو الِذي يـَْبَدأُ {: بَاُب َما َجاَء ِيف قَـْوِل اللِه تـََعاَىل   صحيح البخاري  )٣(

  }اخلَْلَق ُمث يُِعيُدُه َوُهَو أَْهَوُن َعَلْيهِ 
  صحيح مسلم   باب حجاج آدم وموسى)  ٤(
  ):٤١٨/  ٢(الطيالسي  ١١٨٩ند أيب داود  رقم مس)  ٥(

]٣[� �

َعِن النِبي َعْن أَِبي َسِعيٍد َرِضَي اللُه َعْنُه،  Kو��4�9א<= 
َيْصَعُقوَن يـَْوَم  الناُس «: قَالَ  َوَسلَم، َصلى اُهللا َعَلْيهِ 

الِقَياَمِة، فََأُكوُن َأوَل َمْن يُِفيُق، فَِإَذا أَنَا ِبُموَسى آِخٌذ 
ِمْن قـََوائِِم الَعْرِش، َفَال َأْدِري أَفَاَق قـَْبِلي َأْم  ِبَقائَِمٍة 

�)٦(رواه البخاري »ُجوِزَي ِبَصْعَقِة الطورِ  �

�א@?<�� ��� ��A� الِذيَن َيْحِمُلوَن {:قَاَل تـََعاَلى Kو�4
اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُحوَن ِبَحْمِد رَبِهْم َويـُْؤِمُنوَن بِِه 

وَن لِلِذيَن آَمُنوا رَبـَنا َوِسْعَت ُكل َشْيٍء رْحَمًة َوَيْستَـْغِفرُ 
َوِعْلمًا فَاْغِفْر لِلِذيَن تَابُوا َواتـبَـُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم 

��]٧غافر[}َعَذاَب اْلَجِحيِم  �


��Bא��4ش)�و��C4א�Dدوس��F4א��)G�HIJو�K
�9�L@��6א
MN
��
C4ى اهللاُ َعْنُه  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة َرِضيَ  .אَصل ِبيالن َأن

فَِإَذا َسأَْلُتُم اللَه َفَسُلوُه « : اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَالَ 
الِفْرَدْوَس، فَِإنُه َأْوَسُط الَجنِة، َوَأْعَلى الَجنِة، َوفـَْوَقُه 

رواه »َعْرُش الرْحَمِن، َوِمْنُه تـََفجُر أَنـَْهاُر الَجنةِ 
�  )٧(ري البخا �


��Bא��4ش��
زאل�و�C49ق�א��B
��Oوא���9ق�א��4ش���K �	����

� ،�P���6��(Q��
���� �א�� َعِن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه  ������
ِإن يَِميَن اللِه َمْألَى َال يَِغيُضَها «  : َوَسلَم، قَالَ 

َما أَنـَْفَق ُمْنُذ َخَلَق  نـََفَقٌة، َسحاُء اللْيَل َوالنـَهاَر، َأرَأَيـُْتمْ 
ُقْص َما ِفي يَِميِنِه،  السَمَواِت َواَألْرَض، فَِإنُه َلْم يـَنـْ

  َوَعْرُشُه َعَلى 
  

                                                 
  )وواعدنا موسى ثالثني ليلة(صحيح البخاري باب قول اهللا ) ٦(
  ]باب وكان عرشه على املاء[صحيح البخاري ) ٧(

 ]٤[� �
  "الِميَزاُن، َيْخِفُض َويـَْرَفُع  الَماِء، َوبَِيِدِه اُألْخَرى

  )٩(ومسلم ) ٨(رواه البخاري »

�RFSא��4ش��TU�VW4א� B
�א@ 
��و��MN���)GאK »  َوفـَْوقَُه
     »جُر أَنـَْهاُر الَجنةِ َوِمْنُه تـَفَ َعْرُش الرْحَمِن،

  K
�9�L@א�(=X���(وא��4شK ْوْا فـَُقْل {:قَاَل تـََعاَلىفَِإن تـََول
 ْلُت َوُهَو َربُهَو َعَلْيِه تـَوَك َحْسِبَي الّلُه ال ِإلَـَه ِإال

  ]١٢٩التوبة[}اْلَعْرِش اْلَعِظيِم 

�אJ��4و  �א+ YC6وא]�ض� K9א�C4K َوِسَع  { :قَاَل تـََعاَلى
  ]٢٥٥البقرة[}يُه السَماَواِت َواَألْرضَ ُكْرسِ 

 P?F�P
I����I�\�
C)4%�����4ش�^[��+J��4
   Kو�
  ُه َعَلْيِه   َعْن أَِبي َذرى اللَصل ِبيالن َرِضَي اُهللا َعْنُه َأن

َما السَماَواُت السْبُع َمَع  يَا أَبَا َذر  : (َوَسلَم قَالَ 
اْلُكْرِسي ِإال َكَحْلَقٍة ُمْلَقاٍة بَِأْرٍض َفَالٍة َوَفْضُل اْلَعْرِش 

رواه بن )َعَلى اْلُكْرِسي َكَفْضِل اْلَفَالِة َعَلى اْلَحْلَقةِ 

  )١٠(حبان في صحيحه 

�א��4ش" ��9ق� ِش الرْحَمُن َعَلى اْلَعرْ { :قَاَل تـََعاَلى Kوא�*
��]٥: طه[}اْستَـَوى �

���]ن��א���`_;����C�?6[א�*��9ق��א��4ش"����I�#K   
 ] ٢٦لقمان[}ِإن اللَه ُهَو اْلغَِني اْلَحِميُد {:قَاَل تـََعاَلى

  ] ١٣٣األنعام[}َورَبَك اْلَغِني {:قَاَل تـََعاَلىو 
   ]٦٨يونس[}ُسْبَحانَُه ُهَو اْلَغِني  {:قَاَل تـََعاَلىو  

                                                 
: بَاُب قَـْوِل اللِه تـََعاَىل  و]باب وكان عرشه على املاء[صحيح البخاري)  ٨(
} ِلَما َخَلْقُت بَِيَدي{  
  احلَْث َعَلى النـَفَقِة َوتـَْبِشِري اْلُمْنِفِق بِاْخلََلفِ  مسلم بَابُ )٩(
ِذْكُر اِ"ْستِْحبَاِب لِلَْمْرِء أَْن يَُكوَن لَهُ ِمْن اٌب بصحيح ابن حبان  ) ١٠(

  ُكلِّ َخْيٍر َحظٌّ َرَجاَء التََّخلُِّص فِي الُْعْقبَى بَِشْيٍء ِمْنھَا



]٥[� �


�Bא��4ش��و]ن�bא����9a9د;)��5��%$�#� �א��4ش�وK   
  ]٣: الحديد[}ُهَو اْألَوُل َواْآلِخُر { :قَاَل تـََعاَلى

   ٨٨xالقصص[} ُكل َشْيٍء َهاِلٌك ِإال َوْجَهُه {:قَاَل تـََعاَلىو 
;B+c� ���9�� �d�4� VW4א� (�Q
X4א� (�bN[� ;B+c� �א�� ��9ق� �d�4وK 

 ]٣: الحديد[ }ُهَو اْألَوُل َواْآلِخُر َوالظاِهرُ { :ىقَاَل تـََعالَ 

 مَ  وقاَل النبيُه َعَلْيِه َوَسلى اللأَْنَت (  َصل ُهمالل
   رواه مسلم )الظاِهُر فـََلْيَس فـَْوَقَك َشْيٌء 

 ��U� ���� �I�L�K َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق { :قَاَل تـََعاَلى
   ] ١٨األنعام[}يُم اْلَخِبيُر ِعَباِدِه َوُهَو اْلَحكِ 

 �    ������SאW� ��א��4ش" ��9ق � ��9a9د; � { :قَاَل تـََعاَلى Kא�*
  ]٥: طه[}الرْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى

Wא���Sא�*���9ق��א��4ش"��e$��D�

ٍن�و��(�����������f"�.  Kو
ْرَض ِفي ُهَو الِذي َخَلَق السَماَواِت َواْألَ {:قَاَل تـََعاَلى

ِستِة أَياٍم ثُم اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش يـَْعَلُم َما يَِلُج ِفي 
َها َوَما يَنِزُل ِمَن السَماء َوَما  اْألَْرِض َوَما َيْخُرُج ِمنـْ
يـَْعُرُج ِفيَها َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنُتْم َواللُه ِبَما تـَْعَمُلوَن 

   ]٤الحديد[}َبِصيٌر 
أََلْم تـََر َأن اللَه يـَْعَلُم َما ِفي السَماَواِت   {:تـََعاَلى قَالَ و 

َوَما ِفي اْألَْرِض َما َيُكوُن ِمن نْجَوى َثَالثٍَة ِإال ُهَو 
رَابُِعُهْم َوَال َخْمَسٍة ِإال ُهَو َساِدُسُهْم َوَال َأْدَنى ِمن 

  َما َكانُوا ثُم يـَُنبئُـُهم َذِلَك َوَال َأْكثـََر ِإال ُهَو َمَعُهْم أَْيَن 
[ } ِبَما َعِمُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإن اللَه ِبُكل َشْيٍء َعِليمٌ 

   ]٧: المجادلة

� ��א��4ش" ��9ق Wא���Sא�*�
�$�eو��(�Dٍن�
������C���"�. �fKو
�]٤٦: طه[}َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرىِإنِني {:قَاَل تـََعاَلى �

� �

]٦[� �

َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنُتْم َواللُه   {:تـََعاَلى قَالَ  و
��]٤الحديد[}ِبَما تـَْعَمُلوَن َبِصيٌر  �

� ��א��4ش" ��9ق � Wא���Sא�*�;g6��
�و)��e$�� Dٍن�
���
������K نَساَن َونـَْعَلُم َما {:قَاَل تـََعاَلى َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

َرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد تـَُوْسِوُس بِِه نـَْفُسُه َوَنْحُن أَ  قـْ
��]١٦ق[} �

��א��4ش" ��9ق � ��g6;�و�Wא����Sא�*�
)��e$�� Dٍن�
���
���C���"�.َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعني {:قَاَل تـََعاَلى �fKKو

فَِإني َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الداِع ِإَذا َدَعاِن 
ُنوْا ِبي َلَعلُهْم يـَْرُشُدوَن فـَْلَيْسَتِجيُبوْا ِلي َوْليـُْؤمِ 

�]١٨٦البقرة[} �
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	��
ُكنا َمَع َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم،   ��5Wل�

َنا َعَلى َواٍد، َهلْلَنا وََكبـْرنَا اْرتـََفَعْت أَ  َفُكنا ِإَذا ْشَرفـْ
يَا «: تـَُنا، فـََقاَل النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ َأْصَوا

أَيـَها الناُس اْربـَُعوا َعَلى أَنـُْفِسُكْم، فَِإنُكْم َال َتْدُعوَن 
َأَصم َوَال َغائًِبا، ِإنُه َمَعُكْم ِإنُه َسِميٌع َقرِيٌب، تـََباَرَك 

�)٢(ومسلم )١(رواه البخاري » اْسُمُه َوتـََعاَلى َجدهُ 
)٢(�� V�
L%�4� hiF4� DوF٣E » ،اْربـَُعوا َعَلى أَنـُْفِسُكْم

َتْدُعوَن َسِميًعا  إنَمافَِإنُكْم َال َتْدُعوَن َأَصم َوَال َغائًِبا،
  »َبِصيًرا َقرِيًبا

                                                 
  صوت بالتكبريصحيح البخاري باب ما يكره من رفع ال) ١(

  حيح مسلم باب استحباب خفض الصوت بالذكرص) ٢(

  }وكان اهللا مسيعاً بصريا{ البخاري باب قول اهللا تعاىل)٣(

 ]٧[� �

�א��4ش" ��9ق� � � �$�hB+c�bא�*(�=��6K ُهَو {:قَاَل تـََعاَلى
 اٍم ثُمِة أَيَماَواِت َواْألَْرَض ِفي ِستِذي َخَلَق السال
اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش يـَْعَلُم َما يَِلُج ِفي اْألَْرِض َوَما 
َها َوَما يَنِزُل ِمَن السَماء َوَما يـَْعُرُج ِفيَها  َيْخُرُج ِمنـْ

َواللُه ِبَما تـَْعَمُلوَن َبِصيٌر  َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنُتمْ 
  ] ٤الحديد[}

 � � �א]����א��4ش"��9ق�א�* (�56K قَاَل تـََعاَلى:} ِإن
رَبُكُم الّلُه الِذي َخَلَق السَماَواِت َواَألْرَض ِفي ِستِة 
أَياٍم ثُم اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش يَُدبـُر اَألْمَر َما ِمن َشِفيٍع 

 ُكْم فَاْعُبُدوُه أََفالَ ِإالِمن بـَْعِد ِإْذنِِه َذِلُكُم الّلُه رَب
�]٣يونس[}َتذَكُروَن  �


<�gא�*���9ق��א��4ش"��j��d����hB+c�b$��(g�قَاَل  �6Kא
  ]١النساء[}ِإن الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباً {:تـََعاَلى

ُلو َوَما َتُكوُن ِفي َشْأٍن َوَما {:قَاَل تـََعاَلى و  تـَتـْ
ِمْنُه ِمن قـُْرآٍن َوَال تـَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإال ُكنا َعَلْيُكْم 

�]٦١يونس[}ُشُهوداً ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيهِ  �
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الَ فَِإنُكْم (  ��5Wل��اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  َرُسولَ 

َتْدُعوَن َأَصم َوَال َغائًِبا، ِإنُه َمَعُكْم ِإنُه َسِميٌع َقرِيٌب، 

) ٤(رواه البخاري » تـََباَرَك اْسُمُه َوتـََعاَلى َجدهُ 

�)٥(ومسلم  �

� �

                                                 
  صحيح البخاري باب ما يكره من رفع الصوت بالتكبري) ٤(

  حيح مسلم باب استحباب خفض الصوت بالذكرص) ٥(
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َعَمُل ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطيُب َوالْ {:قَاَل تـََعاَلى
  ]١٠: فاطر[} الصاِلُح يـَْرفـَُعهُ 

 قَالَ  وَعْن أَِبي ُهَريـَْرَة َرِضَي اُهللا َعْنُه َأن ِبيالن 
اْلَمَالِئَكُة يـَتَـَعاقـَُبوَن َمَالِئَكٌة (َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم 

اللْيِل َوَمَالِئَكٌة بِالنـَهاِر َوَيْجَتِمُعوَن ِفي َصَالِة اْلَفْجِر بِ 
َوَصَالِة اْلَعْصِر ثُم يـَْعُرُج ِإلَْيِه الِذيَن بَاتُوا ِفيُكْم 
فـََيْسأَُلُهْم َوُهَو َأْعَلُم فـَيَـُقوُل َكْيَف تـَرَْكُتْم ِعَباِدي 

َناُهْم ُيَصلونَ فـَيَـُقولُوَن تـَرَْكَناُهْم ُيَصلوَن َوأَتَـ  رواه ).يـْ
�)٦(البخاري �
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د�6UlوאK َل َعَلْيَك اْلِكَتاَب {: قَاَل تـََعاَلىنـَز
قًا لَما بـَْيَن يََدْيِه َوأَنَزلَ  ُمَصد ْورَاَة  بِاْلَحقالتـ

ِمن قـَْبُل ُهًدى للناِس َوأَنَزَل اْلُفْرقَاَن } ٣{َواِإلنِجيلَ 
��]٣آل عمران[} �

��$��D����SאW�(�bNn
�د�Ul9ل"�وא�kא�($Q���(��Fo�5و�و

ٍن��e .� �

�=M���� �א�* بأنه في السماء وليس في ���د�
اء َأن أََأِمنُتم من ِفي السمَ {:قَاَل تـََعاَلى �Kاألرض

 ]١٦الملك[}َيْخِسَف ِبُكُم اَألْرَض فَِإَذا ِهَي َتُموُر 
ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطيُب َواْلَعَمُل {:قَاَل تـََعاَلىو 

  �]١٠: فاطر[} الصاِلُح يـَْرفـَُعهُ 
                                                 

  ]بَاب ِذْكِر اْلَمَالِئَكةِ [صحيح البخاري )٦(



]٩[  
َسبِح اْسَم رَبَك اْألَْعَلى {:وقَاَل تـََعاَلى

  ]١األعلى[}
�א�*و  
N�p#�� �5�"������ O��� �אJ�9א<� ���Kش"א4و9aد�

�]٥: طه[}الرْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى{ :قَاَل تـََعاَلى �

�O����>9א�Jא�"$�cو����F��� �����
N�pq��rش"א�4و���K
يـَْعَلُم َما بـَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَال {:قَاَل تـََعاَلى

  ]١١٠طه[}ُيِحيطُوَن بِِه ِعْلماً 

����"وN
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�א4 ������ش" َوَال تـَْقُف َما لَْيَس {: قَاَل تـََعاَلى �وא4�?م"
ـِئَك  َلَك بِِه ِعْلٌم ِإن السْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل ُأول

�]٣٦: اإلسراء[ } َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالً  �

9�L@א�O���" 4
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� �אJ�9א<� "$�cא��4ش"و�� َفَال َتْضرِبُوْا { :قَاَل تـََعاَلى 9�Kق

: النحل[}َلُم َوأَنُتْم َال تـَْعَلُمونَ ِلّلِه اَألْمثَاَل ِإن الّلَه يـَعْ 

٧٤[   
وسد جميَع الطرِق الموصلِة إلى معرفِة كيفيِة 

�Kא��4ش"وشكِل استوائه على  �

"Y�C46 ��א�u�b5�C��K   
فلْم نسمْع شيئًا في الكتاِب والسنِة َعْن  

  . ��ش"א�O���4كيفيِة وشكِل استوائه 
َوَال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإن {:قَاَل تـََعاَلى

ـِئَك َكاَن َعْنُه َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل ُأول السْمعَ 
  ]٣٦: اإلسراء [} َمْسُؤوالً 

�א%4.�" � 6�u�b5Jو�K ُلْم نـََرُه في الدنيا حتى  فاهللا
  .على  العرشِ نعرَف كيفيَة وشكَل استوائه 

�]١٠٣: األنعام[} ال ُتْدرُِكُه األَْبَصارُ { :قَاَل تـََعاَلى  �
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ْخبَـَرَني بـَْعُض َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه   َصلى اللُه أَ 
( َعَلْيِه َوَسلَم َأن َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

رواه .»قَاَل َلْن يـََرى َأَحٌد ِمْنُكْم رَبُه َحتى يَُموَت 
�)١(مسلم �
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َوَلما َجاء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلَمُه رَبُه قَاَل َرب َأرِِني 
  ]١٤٣: األعراف[} أَنظُْر ِإلَْيَك قَاَل َلن تـََراِني

َسأَْلُت : َوَعْن أَِبى َذر َرِضَي اُهللا َعْنُه قَالَ 
اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َهْل رَأَْيَت رَبَك  َرُسولَ 
وفي لفظ  )٢(رواه مسلم.»نُوٌر أَنى َأرَاُه « قَاَل 

   .»رَأَْيُت نُورًا « ) ٣(لمسلم

س"��I46 ��א�u�b5JوK   

ألن اَهللا نهانا أْن نقيَس الخالَق على 
 العرشِ على  المخلوِق لمعرفِة كيفيِة وشكِل استوائِِه 

َفالَ َتْضرِبُوْا لِّلِه اَألْمثَاَل ِإن الّلَه يـَْعَلُم { :قَاَل تـََعاَلى .
  ]٧٤: النحل[} َوأَنُتْم الَ تـَْعَلُمونَ 

 ��$I�46 ��א�u�b5JوK  
اليعرُف إال شيئًا رآه واُهللا لم   ألن العقلَ  

  ].نُوٌر أَنى َأرَاُه ][ َلن تـََراِني[  .نره
                                                 

  ]باب ذكر بن صياد [ صحيح مسلم  ) ١(    

  ]نُوٌر أَنى َأرَاهُ «  �باب ِفى قـَْوِلهِ [صحيح مسلم )٢(

  ]نُوٌر أَنى َأرَاهُ «  �باب ِفى قـَْوِلهِ [صحيح مسلم )٣(

]١١[  
 له حتى يقيَسُه عليِه واُهللا ليَس رأى  مثيالً  أو
لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو { :قَاَل تـََعاَلى. له مثيل

  ]١١: الشورى[}السِميُع الَبِصيرُ 
رأى شبيهًا بِِه حتى يقيَسُه عليِه واُهللا ليَس  أو
  ]٦٥: مريم[} َهْل تـَْعَلُم َلُه َسِميّاً { :قَاَل تـََعاَلى .له شبيه

هِذِه الطرَق  الكالمِ  وقد سلَك أهلُ 
المسدودة فلم يصلوا إلى معرفِة اهللا ألنهم تعرفوا 

َوِمَن الناِس {  :قَاَل تـََعاَلى .على اهللا بغيركتاب اهللا
َمن ُيَجاِدُل ِفي اللِه بَِغْيِر ِعْلٍم َوَال ُهًدى َوَال ِكَتاٍب 

ُه ِفي ثَاِنَي ِعْطِفِه لُِيِضل َعن َسِبيِل اللِه لَ } ٨{مِنيرٍ 
الدنـَْيا ِخْزٌي َونُِذيُقُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَذاَب 

  ]٩- ٨الحج[}اْلَحرِيقِ 
كيفيَة وشكَل استواِء اهللا   على  واليعلم ُ
ثُم اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش { :قَاَل تـََعاَلى .إالهوالعرِش 

  ] ٥٩الفرقان[}الرْحَمُن فَاْسَأْل بِِه َخِبيراً 
 استوى على العرِش فقلْ  فَ فإذا قيَل لك كي 

أعلم  كيفية اإلستواء أنا أعلُم وجوَد  ال اُهللا أعلم
الرْحَمُن َعَلى { :قَاَل تـََعاَلى .اإلستواء لوجوِد الدليل

  ]٥: طه[}اْلَعْرِش اْستَـَوى
قَاَل . والأعلُم كيفيَة اإلستواء لعدِم الدليل

ِإن السْمَع  َوَال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلمٌ {:تـََعاَلى
[ }   َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل ُأولـِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالً 

   ]٣٦: اإلسراء

الجواَب على كل سؤاٍل عْن كيفيِة  وعلى هذا قسِ 
  .وشكِل ذاِت اِهللا أو أي صفةٍ  ِمْن صفاتِهِ 
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  تهدى والتباع
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