
 ديزوبأ دم ىزوف خيشلا ةليضف                                                    تفسير وفوائد آية الكرسى
 

 1م11/6/0200هـ 1113 ذي القعدةمن  15الثالاثء   سوهاج– سفالقندوة دينية بعد صالة العشاء 

 آية الكرسي
 ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

ْن هللا ال ِإَلَه ِإال ُهَو اْلَْيُّ اْلَقيُّوُم ال ََتُْخُذُه ِسَنٌة َوال نـَْوٌم َلُه َما ِف السََّماَواِت َوَما ِف االْرِض مَ " 
ْلِمِه ِإال عِ َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإال ِبِِْذنِِه يـَْعَلُم َما بـَْْيَ َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوال ُيُِيُطوَن ِبَشْيٍء ِمْن 
ال ( 055)ِبَا َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواالْرَض َوال يـَُئوُدُه ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم 

يِن َقْد تـَبَـْيََّ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِ  َفَمْن َيْكُفْر ِِبلطَّاُغوِت َويـُْؤِمْن ِِبهلل فـََقِد اْسَتمْ  َسَك ِإْكَراَه ِف الدِ 
يٌع َعِليٌم   (.البقرة056-055) "ِِبْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى ال اْنِفَصاَم ََلَا َوهللا َسَِ

 
احلمد هلل الذي أثلج صدوران بسماع كالمه، وفتح مسامع قلوبنا  - ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

والصالة ذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لبيانه وفهمه من روض إنعامه، وجعلنا من عباده ال
والسالم على اإلمام األعظم والرسول األكرم سيدان دمحم وآله وصحبه وكل من مشى على هديه إىل 

 .آمني اي رب العاملني .. يوم الدين، واجعلنا منهم ومعهم أمجعني
ل القرآن إىل هذه أن نتناول آايت يكررها املسلمون واملسلمات منذ نزو  هللا عز وجل أهلمنا

إىل آخر أايم الدنيا، وهم يكرروهنا ألهنم وجدوا العلماء األجالء يف كل زمان منذ عصر و األايم 
أبسباب نزوهلا، أو ابلفوائد اليت تعود على القارئ   يكرروهنا، مع عدم معرفتهم سواءحضرة النيب

 .الشايف الوايف ملن يقرأها بتدبراإلهلي هلا، أو البيان 
 م الصالةفضل ختا

آابءان وأجدادان كان اإلميان يف قلوهبم يربو على الدوام، وكانوا  منوهذا ألن سلفنا الصاحل 
ألايم كما حدث يف األايم من ا منهم اعرتض يف ذات يوم مون لألئمة األعالم، ومل يوجد أحد  سل ِ ي  

من ْحلة و  !؟جهاًرا وملاذا ختتم الصالة !ملاذا تقرأ آية الكرسي؟ :املاضية، فتجد اآلن من يقول
 .وابت اليت جاءت عن خري املرسلنيالتشكيك شكَّكت املسلمني يف الث

من مساجد املسلمني خيتمون الصالة يف مجاعة، ملاذا؟  الو وجدان مسجدً  جعلت اآلن اندًراو 
 .صلى هللا عليه وسلَّمة خري األولني واآلخرين نَّ املتعسفني، مع أهنا س  اعرتاض خائفني من 
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بلسانه الصالة ستحب أن ينوي اإلنسان وأرضاه ا هنع هللا يضراألئمة الكرام ومنهم اإلمام الشافعي 
رمبا يكون هناك جاهل يتعلم منه  : ملاذا؟ قال ،حملها القلبمع أن النية  وي سمع من حوله، اجهارً 
هللا  ،هللعة مجانويت أصلي أربع ركعات صالة العشاء : قول عند صالة العشاء مثاًل يف ينوي، فيك

أكرب، ملاذا؟ حىت يتعلم من ورائي، فكان معظم الناس عوام ال مدارس وال معاهد وال جامعات، 
َوَما َجَعَل "  :مه بغري حرج وهذا أدب الدينعل ِ فأنت ت   ،ومن جاء يصلي ال يعرف ماذا يقول

يِن ِمْن َحرَج    (.املائدة87" ) َعَلْيك ْم يف الدِ 
مرأة تزوجت يف بيت، وكانت حتافظ على الصالة، وكان يف الزمن ان صغري اأان حضرت وأ

ال ألهنن من النساء من يؤدي الصالة، واندر من تصوم ما عليها من أايم رمضان  املاضي قلَّ 
 .يعرفن

 نقريبة منه نتقف أمامه فكانتنساء البيت الذي دخلت فيه الصالة، هذه املرأة فعلَّمت 
قدر قدمني  نبينها وبينه لكن ،عن املأمومني الرجل يكون بعيًدا أة ليست كإمامةألن إمامة املر 

، فال حيفظن الفاحتة وال ال يعرفن شيًئا نملاذا؟ ألهن ،تقرأ حىت الصلوات السرية جهاًراكانت فقط، و 
تهن كيفية الصالة هبذه الطريقة اليت هي من تراث رسول وال يعرفن النية، حىت علميعرفن التسبيح 

 .عليه وسلَّم صلى هللاهللا 
يوم اجلمعة حبَّب النيب إلينا قراءة سورة الكهف، ففي  ،اإلمام الشافعي على هذا املنوالوكان 

 :صلى هللا عليه وسلَّموقال 
، َثاَلثَةِ  َوزاَِيَدة   اجْل م َعةِ  ِإىَل  اجْل م َعةِ  ِمنَ  َله   غ ِفرَ  اجْل م َعِة، يَ ْومَ  اْلَكْهفِ  س وَرةَ  قَ رَأَ  َمنْ }  م   ن ورًا َوأ ْعِطيَ  َأايَّ
ل غ   َنةَ  َوو ِقيَ  السََّماءِ  ِإىَل  يَ ب ْ   {الدَّجَّاِل  ِفت ْ

 :قال صلى هللا عليه وسلَّم سيدان رسول هللا لكن ،وكان الناس أميني
سَتِمع يف اأَلْجِر َشرِيَكان } 

 
  {الَقارِئ وامل

، قبل اجلمعة الكهف قارئ يقرأ سورة فكانوهذه كانت حكمة وجود قارئ يوم اجلمعة، 

                                                           
 األمايل اخلميسية للشجري عن عمرو بن سعيد األموي هنع هللا يضر 1
 رواه الديلمي ِف الفردوس عن ابن عباس رضي هللا عنهما 0
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شبابنا املتعلم املثقف ال يدخل املسجد إال معظم وليس كاآلن،  وكان كلهم يذهبون للمسجد مبكًرا
رم من كل العالوات ومن كل ا وابلطبععند إقامة الصالة يوم اجلمعة،  لتشجيعات اإلهلية ملن حي 

ا يكون دكتور يف اجلامعة قبل صعود اإلمام املنرب، لكنه ال يدري، وهو صحيح رمب يذهب مبكًرا
 .ال يعرف هذا الثوابو لكنه أميٌّ يف الناحية الدينية، 

مسعنا وأطعنا بال جدال : كالم العلماء فيقولوا  نوكانوا يسمعو  ،لكنهم كانوا يدخلون مبكرين
وهذا  ،سريعاً، وهم يسمعون ارئ يقرأ سورة الكهف كلها ترتياًل أو جتويًدافكان القوال نقاش، 

 .سبب قراءة السورة يوم اجلمعة
فقه يف أحكام القراءات وأسباب  ليس عنده وكثري منهموعندما جاء القراء العصريني 

ستحباب قراءة بعض اآلايت يف بعض األوقات، وشجعتهم اإلذاعة، فأصبح يوم اجلمعة يقرأ ا
من سورة  قليلولو  نؤو ال يقر  أصبح القراء، وتركوه حىت بعض آايت من أي سورة ويلحنه جيًدا

حىت ينال اإلعجاب، يلحنها حياول أن أو من هنا و آبايت من هنا القارئ منهم الكهف، فيأيت 
 .لكن األصل كالم اإلمام الشافعي

 ختام الصالةآية الكرسي و فضل 
 :قال يف حديثه الشريف صلى هللا عليه وسلَّمسيدان رسول هللا 

  { مَي وتَ  َأنْ  ِإال اجْلَنَّةِ  د خ ولِ  ِمنْ  مَيْنَ ْعه   ملَْ  َمْكت وبَة   َصالة   ك ل ِ  د ب رِ  يف  اْلك ْرِسي ِ  آيَةَ  قَ َرأَ  َمنْ  }
 !أفضل من ذلك؟ خل اجلنة على الفور، وهل يوجد شيءوماذا يعين هذا؟ يعين لو مات يد

 الناس الكثري من ألن  و ، صلى هللا عليه وسلَّم  رسول هللابد أن نقرأها بعد الصالةكما بنيَّ  فال
 .حيفظوهنا، فواحد يقرؤها بصوت جهوري

يت آية الكرسي ألن فيها ذكر الكرسي وكرسيه  "َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواالْرَض "  :ومس 
ما ترمجان القرآن رضي هللا عنهسيدان عبد هللا بن عباس  الذي جنلس عليه، ولكن كرسيالكليس  
، فال تبارك وتعاىلكرسيه يعين علمه، يعين وسع علمه كل ما يف السماوات وما يف األرض : قال

 .أنخذ األلفاظ بظاهرها، ولكن ننظر إىل املعاين اإلهلية اليت فيها
                                                           

 سنن النسائي والطرباين عن أيب إمامة هنع هللا يضر 3
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يدعو الناس إىل التسبيح، الذي خيتم الصالة جهاراً بعد أن يقرأ آية الكرسي وبعد ذلك الرجل 
كل واحد و ( احلمد هلل): ثالثة وثالثني، ويقول يف نفسه كل واحد يسبحو ( سبحان هللا): فيقول

ثالثة وثالثني، بعد نفسه  يفكل واحد يكرب و ( هللا أكرب): ثالثة وثالثني، ويقوليف نفسه  مدحي
 (دعوين أستجب لكموقال ربكم ا: )يقولوبعدها  (ال إله إال هللا وحده ال شريك له) :يقول ذلك

 .ل واحد يدعو مبا خيطر على ابلهكو 
يف كل  ختام الصالةهداهم هللا أوقفوا عض بسري، لكن الفهذا اخلتام سري أم جهري؟ 

مبجرد لكن ختم وأنت ماشي يف الطريق بعد أن خترج من املسجد، و ا: أسقاع األرض، ويقول لك
 .فهل سيختم؟ ال ،أو واحد يكلمهيتصفح احملمول، خيرج من املسجد  أن

يقوم من موضع الصالة إال بعد أن خيتم الصالة، وكانوا  السابقني كانوا حريصني أنه اللكن 
مسعت واحد منهم يقول ، موا بعضهمعل ِ لبعضهم لي  عظيمة  أهنم أميني مسعتهم يضربون أمثااًل مع 
 يعين لو عزمك: ، فيقول لهأان مشغول وعندي ظروف:  مل ختتم الصالة اي فالن؟ فيقول لهملَ :ِ آلخر
بد أن أجلس  ال: قال وتنصرف؟تقول احلمد هلل، هل بعد أن تنتهي من الطعام  ،يف بيتهأحد 
 ون، وعندما تقوم بعد الصالة وتنصرفكن فيك  من يقول للشيء ي  يدفأنت بني : ، فقال لهقلياًل 

ترتك املكان حىت وال  قلياًل جلس اكأنك تصلي وأنت م كره، لكن أو  فكأنك تصلي وأنت متضرر، 
 .تبارك وتعاىلتم الصالة، وختام الصالة أجره وثوابه ال يعلمه إال املوىل خت

 :فقراء املسلمني ذهبوا لسيدان النيب يشكون له، فقالوا
 ن َصلِ ي، َكَما ي َصلُّونَ : َقال وا َذاَك؟ َوَما: فَ َقالَ  اْلم ِقيِم، َوالنَِّعيمِ  اْلع َلى، اِبلدََّرَجاتِ  الدُّث ورِ  َأْهل   َذَهبَ  }

، َواَل  َويَ َتَصدَّق ونَ  َنص وم ، َكَما َوَيص وم ونَ   أََفاَل  :ملسو هيلع هللا ىلص اّللَِّ  َرس ول   فَ َقالَ  ن  ْعِتق ، َواَل  َوي  ْعِتق ونَ  نَ َتَصدَّق 
ًئا أ َعلِ م ك مْ   ِإالَّ  ِمْنك ْم، أَْفَضلَ  َأَحد   ك ون  يَ  َواَل  بَ ْعدَك ْم، َمنْ  ِبهِ  َوَتْسِبق ونَ  َسبَ َقك ْم، َمنْ  بِهِ  ت ْدرِك ونَ  َشي ْ

 ك ل ِ  د ب  رَ  َوحَتَْمد ونَ  َوت َكربِ  ونَ  ت َسبِ ح ونَ : َقالَ .اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  بَ َلى: َقال وا َصنَ ْعت ْم؟ َما ِمْثلَ  َصَنعَ  َمنْ 
 َأْهل   ِإْخَوان  َنا مسَِعَ : فَ َقال وا ملسو هيلع هللا ىلصاّللَِّ  َرس ولِ  ِإىَل  اْلم َهاِجرِيَن، ف  َقَراء   فَ َرَجعَ  َمرًَّة، َوَثاَلِثنيَ  َثاَلثً  َصاَلة ،
، َفْضل   َذِلكَ  :ملسو هيلع هللا ىلص اّللَِّ  َرس ول   فَ َقالَ  ِمثْ َله ، فَ َفَعل وا فَ َعْلَنا، مبَا اأَلْمَوالِ    { َيَشاء   َمنْ  ي  ْؤتِهِ  اّللَِّ
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َذِلَك َفْضل  هللا ي  ْؤتِيِه َمْن "  :تبارك وتعاىلالفضل من عند هللا وأهل الدثور يعين أهل الغىن، ف
 (.احلديد  )" َيَشاء  َوهللا ذ و اْلَفْضِل اْلَعِظيِم 
 :وقال يف حديث آخر

دَ  َوَثاَلِثنَي، َثاَلثً  وََكب َّرَ  َوَثاَلِثنَي، َثاَلثً  َصاَلة   ك ل ِ  د ب  رَ  َسبَّحَ  َمنْ  }  ِباَل  اْلِماَئةَ  َوَخَتمَ  َوَثاَلِثنَي، َثاَلثً  َوْحَِ
، َشْيء   ك ل ِ  َعَلى َوه وَ  احلَْْمد   َوَله   اْلم ْلك   َله   َله ، َشرِيكَ  اَل  َوْحَده   اّللَّ   ِإالَّ  ِإَلهَ   َوَلوْ  ذ ن وب ه   غ ِفَرتْ  َقِدير 

  { اْلَبْحرِ  َزَبدِ  ِمْثلَ  َكاَنتْ 
فلو جاء  ،صالة، ملاذا؟ ليكون معك كارت ضمانفأوصاان حضرة النيب أن نقرأها عقب كل 

؟ هل يوجد من من الذي ال يريد كارت الضمان هذامن أهل اجلنة إن شاء هللا،  تكوناألجل 
 ،أقل واحلاجة إليه، وقراءهتا كم أتخذ من الوقت؟ دقيقتني أ ويف أمس  حنتاجه، يستغين عنه؟ كلنا 

من الصديقني والشهداء  لكن أتخذ هبا ضمان إىل جنة النعيم إن شاء هللا مع الذين أنعم هللا عليهم
 .وهذه انحية والصاحلني،

 آية اْلفظ
 كان قد جاءه بعض أنواع الطعام  صلى هللا عليه وسلَّمسيدان رسول هللا وهناك انحية أخرى، ف

ف سيدان أبو هريرة أن فوضعها يف ج رن واسع وكلَّ يوزعها على فقراء املسلمني،  من زكاة رمضان
 :هنع هللا يضر يقول ها يف الليل،سحير 
 الطََّعامِ  ِمنْ  حَيْث و َفَجَعلَ  آت   فََأََتين  َرَمَضاَن، زََكاةِ  ِِبِْفظِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   وَكََّليِن }

 َوِل  ِعَيال   َوَعَليَّ  حم َْتاج   ِإين ِ  :َقالَ  ،َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  ِإىَل  أَلَْرفَ َعنَّكَ  َواّللَِّ  :َوق  ْلت   فََأَخْذت ه  
 فَ َعلَ  َما ه َريْ َرةَ  َأابَ  ايَ  :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبُّ  فَ َقالَ  فََأْصَبْحت   ،َعْنه   َفَخلَّْيت   :َقالَ  ،َشِديَدة   َحاَجة  
 :َقالَ  ،َسِبيَله   َفَخلَّْيت   فَ َرِْحْت ه   َوِعَيااًل  َشِديَدةً  َحاَجةً  َشَكا اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  :ق  ْلت   :َقالَ  ؟اْلَبارَِحةَ  َأِسري كَ 
 ،َسيَ ع ود   ِإنَّه   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  لَِقْولِ  َسيَ ع ود   أَنَّه   فَ َعَرْفت   ،َوَسيَ ع ود   َكَذَبكَ  َقدْ  ِإنَّه   أََما

 َقالَ  ،َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  ِإىَل  أَلَْرفَ َعنَّكَ  :فَ ق ْلت   فََأَخْذت ه   الطََّعامِ  ِمنْ  حَيْث و َفَجاءَ  فَ َرَصْدت ه  
 َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   ِل  فَ َقالَ  فََأْصَبْحت   ،َسِبيَله   َفَخلَّْيت   ت ه  فَ َرِْحْ  ،َأع ود   اَل  ِعَيال   َوَعَليَّ  حم َْتاج   َفِإين ِ  َدْعيِن 

                                                           
 هريرة هنع هللا يضرموطأ مالك ومسند أْحد عن أيب  5
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 فَ َرِْحْت ه   َوِعَيااًل  َشِديَدةً  َحاَجةً  َشَكا اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  ق  ْلت   ؟َأِسري كَ  فَ َعلَ  َما ه َريْ َرةَ  َأابَ  ايَ  :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  
 فََأَخْذت ه   الطََّعامِ  ِمنْ  حَيْث و َفَجاءَ  ،الثَّالِثَةَ  فَ َرَصْدت ه   ،َوَسيَ ع ود   َكَذَبكَ  َقدْ  ِإنَّه   أََما :َقالَ  ،َسِبيَله   َفَخلَّْيت  
 َدْعيِن  :َقالَ  ،تَ ع ود   ث َّ  تَ ع ود   اَل  تَ ْزع م   أَنَّكَ  َمرَّات   َثاَلثِ  آِخر   َوَهَذا اّللَِّ  َرس ولِ  ِإىَل  أَلَْرفَ َعنَّكَ  فَ ق ْلت  
َفع كَ  َكِلَمات   أ َعلِ ْمكَ   اّللَّ  ) اْلك ْرِسي ِ  آيَةَ  َفاقْ َرأْ  ِفَراِشكَ  ِإىَل  َأَوْيتَ  ِإَذا :َقالَ  ؟ه وَ  َما ق  ْلت   ،هِبَا اّللَّ   يَ ن ْ

 يَ ْقَربَ نَّكَ  َواَل  َحاِفظ   اّللَِّ  ِمنْ  َعَلْيكَ  يَ َزالَ  َلنْ  َفِإنَّكَ  ،اآْليَةَ  خَتِْتمَ  َحىتَّ  (اْلَقيُّوم   احلَْيُّ  ه وَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل 
 فَ َعلَ  َما :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   ِل  فَ َقالَ  فََأْصَبْحت   ،َسِبيَله   َفَخلَّْيت   ،ت ْصِبحَ  َحىتَّ  َشْيطَان  
َفع يِن  َكِلَمات   ي  َعلِ م يِن  أَنَّه   َزَعمَ  اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  :ق  ْلت   اْلَبارَِحةَ  َأِسري كَ   َما َقالَ  ،َسِبيَله   َفَخلَّْيت   هِبَا اّللَّ   يَ ن ْ
 َلنْ  :ِل  َوَقالَ ، اآْليَةَ  خَتِْتمَ  َحىتَّ  أَوَّهِلَا ِمنْ  اْلك ْرِسي ِ  آيَةَ  َفاقْ َرأْ  ِفَراِشكَ  ِإىَل  َأَوْيتَ  ِإَذا :ِل  َقالَ  :ق  ْلت   ؟ِهيَ 
 فَ َقالَ  ،اخلَْرْيِ  َعَلى َشْيء   َأْحَرصَ  وََكان وا ت ْصِبحَ  َحىتَّ  َشْيطَان   يَ ْقَرَبكَ  َواَل  َحاِفظ   اّللَِّ  ِمنْ  َعَلْيكَ  يَ َزالَ 
 ايَ  لََيال   َثاَلثِ  م ْنذ   خت َاِطب   َمنْ  تَ ْعَلم   ،َكذ وب   َوه وَ  َصَدَقكَ  َقدْ  ِإنَّه   أََما :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبُّ 
  { َشْيطَان   َذاكَ  قَالَ  ،اَل  :َقالَ  ؟ه َريْ َرةَ  َأابَ 

ال تصدق والباقي كذب، ف كلمة واحدة صادقة  إذا حتدث املرء منهم مبائة كلمة جتداجلن 
ضِ ر اجلن، فالكالم الذي يقوله اجلن هؤالء ، كما صرح سيدان رسول هللا معظمه كذب، وحىت من حي 

 (.النجم - " )ِإْن ه َو ِإال َوْحي  ي وَحى  َما يَ ْنِطق  َعِن اهْلََوىوَ : " ووضح صلى هللا عليه وسلَّم
أستاذ كرسي يف تالوة  هنع هللا يضرسيدان أ يب بن كعب  جعل صلى هللا عليه وسلَّمسيدان رسول هللا 

 :وهو من األنصار، ولذلك قال يف شأنه ،القرآن
 8{ َكْعب   ْبن   أ يَبٌّ  َوأَقْ َرؤ ه مْ } 

: فقالوا له ليصلي ابلناس؟ أين أ يب  : الرتاويح مجاعة قالسيدان عمر املؤمنني لصالة مجع وملا 
ولذلك  صه رسول هللا، ألهنم كانوا حيرتمون التخصصات، هو خولكن : قالفظ كتاب هللا، حتأنت 

حيرتم التخصصات اليت خصصها حضرة  ألنه؟ أين علي  : أتيت الفتوى يقولكان سيدان عمر عندما 
 .صلى هللا عليه وسلَّمالنيب 

                                                           

 صحيح البخاري عن أيب هريرة هنع هللا يضر 6
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 :بن كعب  رسول هللا يقول أل يبفسيدان
 ايَ  َقالَ  ،َأْعَلم   َوَرس ول ه   اّللَّ   :ق  ْلت   :َقالَ  ؟َأْعَظم   َمَعكَ  اّللَِّ  ِكَتابِ  ِمنْ  آيَة   َأيُّ  أََتْدرِي اْلم ْنِذرِ  َأابَ  ايَ  }
( اْلَقيُّوم   احلَْيُّ  ه وَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  اّللَّ  : )ق  ْلت   :َقالَ  ؟َأْعَظم   َمَعكَ  اّللَِّ  ِكَتابِ  ِمنْ  آيَة   َأيُّ  أََتْدرِي اْلم ْنِذرِ  َأابَ 
 7{ اْلم ْنِذرِ  َأابَ  اْلِعْلم   لِيَ ْهِنكَ  َواّللَِّ  :َوَقالَ  َصْدرِي يف  َفَضَربَ  َقالَ 

 النيب الذوق الراقي ْلضرة
 :ولكن يقول لهفلم يكن ينادي أحدًا ابمسه، كان حيب أن يلقب أصحابه، ملسو هيلع هللا ىلص  حضرة النيب 

اي أاب حيي، : ولد من ليس لهكان ينادي أستاذ الذوق كله يف العامل كله، و ألنه ملسو هيلع هللا ىلص فالن،  اي أاب
اليت اي أم فالن، و  :كذلك النساء فيقولالولد كما جاء لسيدان زكراي، و أبنه قد أيتيه يفرحه حىت 
، أدب ول طف وذوق زقك هللا بعبد من عباد هللا أم عبد هللا، يعين سري اي: هلا ولد، يناديها ليس

 .بيننااحمليطني نبوي ليتنا نتبعه أمجعني مع اخللق أمجعني، وخاصة مع األحباب 
فعلى األقل لو  !اي فالن، وما فالن هذا اي أخي؟: ابمسه أمسع أحد األحباب ينادي على أخيه

اذ فالن، وهذا أدب إهلي وأدب نبوي بنه أو مل يتزوج تناديه اي سيد فالن، اي أستاسم امل تسمع 
ن هذا اجملال حىت يقتدي بنا املسلمون أمجعو بد أن نكون قدوة يف  فال ،مه للخلقوحنن نعل ِ 

 .تبارك وتعاىلفيسعدوا بسعادة رب العاملني 
وعندما يناديه مسه اجملرد، إال اب حًداأ نأصحاب الساحات ال ينادو املشايخ إن : يقول أحدهم

أصحاب الساحات من  لكن، إن الشيخ أحبين ألنه يناديين ابمسي مباشرة: ويقول جًدامسه يفرح اب
، أليس األوىل بنا أن منشي !!تقول ل أصحاب الساحاتفا؟ أان أقول حضرة النيب ذأين أتوا هب

 !!.؟صلى هللا عليه وسلَّمعلى منهج حضرة النيب 
 سيدة آي القرآن

 :يف حديث  صريح صلى هللا عليه وسلَّمسيدة آي القرآن، وقال الكرسي  ملسو هيلع هللا ىلص مسَّى آيةالنيب 
 اْلك ْرِسي ِ  آيَة   ِهيَ  اْلق ْرآنِ  آيِ  َسيِ َدة   ِهيَ  آيَة   َوِفيَها ،اْلبَ َقَرةِ  س وَرة   اْلق ْرآنِ  َسَنامَ  َوِإنَّ  َسَنام   َشْيء   ِلك ل ِ } 

                                                           

 صحيح مسلم والطرباين عن أيب بن كعب هنع هللا يضر  
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}  
والشراب سيد، حىت جعل للطعام  شيءجعل لكل  صلى هللا عليه وسلَّمسيدان رسول هللا 

 :سيد، وقال
َدامِ  َسيِ د  }  نْ َيا يف  اإْلِ نْ َيا يف  الشََّرابِ  وَسيِ د  ، اللَّْحم   َواآْلِخَرةِ  الدُّ    { اْلَماء   َواآْلِخَرةِ  الدُّ

 ظم وإجابة الدعاءهللا األعاسم 
اآلية سيدة آي القرآن؟ آي القرآن آية الكرسي، ملاذا هذه  ةجعل له سيد، فسيد كل شيء
سم هللا األعظم الذي إىل أن فيها ا صلى هللا عليه وسلَّمهذه اآلية أشار النيب أوهلا أن ألمور كثرية، 

جاء املطعم جابة الدعاء وحتقيق الر إشرط  إذا د عي به أجاب، ولكن نضع خطني عريضني أن
فتش يف : يستجاب ل، أقول له سم هللا األعظم والأدعو ابأان  :أحد يقول لاحلالل، حىت ال 

 .مطعمك، وفتش يف حضور قلبك
سم هللا اأريد أن تعلمين : رجل وأرضاه قال له هنع هللا يضرولذلك الشيخ أبو اليزيد البسطامي 

ن تفرغ قلبك وتدعو ، املهم أهللا أبي دعاء يستجيب لكفرغ قلبك هلل وادعو : األعظم، فقال له
يَن  َفاْدع وا هللاَ " : إبخالص  (.غافر  )" ُم ِْلِصنَي َله  الدِ 
 :ملسو هيلع هللا ىلص عن اسم هللا األعظم قالملا سألوا حضرة النيب " هللا ال ِإَلَه ِإال ُهَو اْلَْيُّ اْلَقيُّوُم " 
   {( َواِحد   ِإَله   َوِإهَل ك مْ ) (اْلَقيُّوم   احلَْيُّ  ه وَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  اّللَّ  ) :اآْليَ تَ نْيِ  َهاتَ نْيِ  يف  اأْلَْعَظم   اّللَِّ  اْسم  } 

 :ويف رواية أخرى
 س وَرةِ  َوَفاحِتَةِ  (الرَِّحيم   الرَّْْحَن   ه وَ  ِإال ِإَلهَ  ال َواِحد   ِإَله   َوِإهَل ك مْ ) :اآْليَ تَ نْيِ  َهاتَ نْيِ  يف  اأْلَْعَظم   اّللَِّ  اْسم   }

  { (اْلَقيُّوم   احلَْيُّ  ه وَ  ِإال ِإَلهَ  ال اّللَّ   امل:)ِعْمَرانَ  آلِ 
 

، سيدان اإلمام (احلي القيوم)آية الكرسي وأول سورة آل عمران سم املشرتك بني وجدوا اال
 :وأرضاه أكَّد ذلك فيقول هنع هللا يضرعلي 

                                                           

 سنن الرتمذي واْلاكم ِف املستدرك عن أيب هريرة هنع هللا يضر  
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ًئا َقاتَ ْلت   َبْدر   يَ ْوم   َكانَ  َلمَّا }  َعَلْيهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  ِإىَل  أِلَْنظ رَ  م ْسرًِعا ِجْئت   ث َّ  ِقَتال   ِمنْ  َشي ْ
َها يَزِيد   اَل  ،قَ يُّوم   ايَ  َحيُّ  ايَ  :يَ ق ول   َساِجد   َوه وَ  فََأِجد ه   َفِجْئت   ،فَ َعلَ  َما َوَسلَّمَ   ِإىَل  فَ َرَجْعت  ، َعَلي ْ
، َذِلكَ  يَ ق ول   َساِجد   َوه وَ  ِجْئت   ث َّ  ،اْلِقَتالِ  ِإىَل  َذَهْبت   ث َّ ، َذِلكَ  يَ ق ول  ، َساِجد   َوه وَ  ِجْئت   ث َّ ، اْلِقَتالِ 
   { َعَلْيهِ  اّللَّ   فَ َتحَ  َحىتَّ  َذِلكَ  يَ ق ول   يَ َزلْ  فَ َلمْ 

وي روى عن املسيح عيسى بن مرمي عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم أن دعاءه 
 (.اي حي اي قيوم: )إلحياء املوتى كان

هلم  هللا الذين حيييهمف، هللا غري الذين حيييهمسيدان عيسى حيييهم  ولكن املوتى الذين كان
صىمن و متوين وهلم أرزاق وهلم أنفاس من اهلواء   .الضياء، ونعم ال ت عد وال حت 

ثنية وميوت يف  ويرجع مرةوالذين كان يدعوهم سيدان عيسى كان يقوم الرجل وليس له رزق، 
أو من إن كان من اهلواء أو من الضياء  يف هذه الساعةرزق ليس له  هألن ،ساعة احلال، فال يبق

 .غريهاملاء أو 
 .تبارك وتعاىلفيحييهم هللا إبذنه  ،اي حي اي قيوم: لكنه كيف كان حيييهم؟ يقول

 أو لغرق السفينة هلالكولذلك كان السلف الصاحل يوصون من يسافر يف البحر، إذا تعرضت 
كبار السن ولذلك أان كنت أتعجب من الناس   ،!سبحان هللا، اي حي اي قيوم :أو لغريه يكرروا

اي حي اي قيوم ث يبدأ يف قراءة الفاحتة، : الفاحتة يقول: ، عندما نقول هلمالذين عندان يف مساجدان
سم هللا األعظم لسر، فكان يبدأ ابومن قبله كان يعرف ا ،م ملن قبلهسل ِ وهو ال يعرف السر ولكنه ي  

 .ف الصاحلة حسنة عن السلنَّ منه قراءة الفاحتة، فهذه س   هللا حىت يقبل
من اجلن لإلنسان يف نفسه أو يف أهل  لدخول اجلنة ملن قرأها، وأمانفآية الكرسي ضمان 

فظ يف بيته من اجلن فعليه كلما دخل البيت : لذلك قالواو بيته،  يقرأ الفاحتة مرة أن من أراد أن حي 
على ذلك، فلن يستطيع أن يقربه ويواظب  ،مرة ، واملعوذتني مرةواإلخالص ثالثمرة وآية الكرسي 

ضرب بيته ألنه  كل هؤالء ال يستطيعونمالعني يف عامل اجلن،  اطني هم وال شيطان، والشي جن
 .حصَّنه هبذه التحصينات اإلهلية

                                                           

 اْلاكم ِف املستدرك عن علي بن أيب طالب هنع هللا يضر 13



 ديزوبأ دم ىزوف خيشلا ةليضف                                                    تفسير وفوائد آية الكرسى
 

 12م11/6/0200هـ 1113 ذي القعدةمن  15الثالاثء   سوهاج– سفالقندوة دينية بعد صالة العشاء 

 أسرار اْلي القيوم
ألهنا هي اجلامعة لكل األوصاف اإلهلية ؟ تبارك وتعاىلسم أعظم هلل ا( حي قيوم)كلمة   وملَِ 

حتيا مجيع ا تبارك وتعاىلواألفعال اإلهلية اليت يقوم هبا رب الربية للخلق أمجعني، فبسر حياته 
فإذا جتلى عليه  ،يكون يف بطن أمهفاجلنني احلي،  همسبسر اأعطي احلياة ألي إنسان فاهلل األحياء، 

ا ، وقس على ذلك كل الكائنات العلوايت والسفليات فإهنفوًراحتيا امسه احلي اب تبارك وتعاىلهللا 
 .احلي تبارك وتعاىلسم هللا نشأت وبدأت كلها اب
فجربوا  ،نريد أن خنلق جنني: اب وأمريكا وروسيا، قالوااستشرى العلم يف أهل أور ولذلك عندما 

َفِإَذا " فأين سر الروح؟  ال أتتيه الروح، وجربوا بعد أن ِبثوا ودرسوا وصنعوا ما يشبه اجلنني لكن
سر النفخة سر إهلي هلل عز وجل، وهل يستطيعوا  (احلجر  )" َسوَّيْ ت ه  َونَ َفْخت  ِفيِه ِمْن ر وِحي 

وبسر  ،هلا حياةألن  ال،!! ؟نبات ت زرع يف األرض وتنبت عن طريق الصناعة حىت أن خيلقوا حبة
 .تبارك وتعاىلاحلي ومن أين هذه احلياة؟ من هتا تنبت ومتتد وتثمر، حيا

أحياه،  ى على ميتإذا جتلَّ  ،به حياة الكائنات كلها ع لوًا وس فالً  (احلي)سم هللا األعظم فا
حتركت فيه احلياة، وإذا  ت فيه احلياة، وإذا جتلَّى على حجر صم جلمودحترك ى على مجادوإذا جتلَّ 

 .تبارك وتعاىلسم هللا احلي بسر ا تتحرك فيه احلياة شيءأي ى ابمسه احلي على جتلَّ 
 .راسات ومن ُمتربات وغريها؟ ال شيءلكن أين اإلنسان من هذا مهما بلغ من علم ومن د

ونه، من يقوم له إبحضار اهلواء الذي ياة؟ حيتاج إىل من يقوم له بكل شؤ ماذا حيتاج بعد احل
م حياته، من الذي يقوم حيتاجه لقوا ، واملاء الذي يشربه، وكل شيءيتنفسه، والطعام الذي أيكله

 .مبا كسبت القائم على كل نفس( القيوم)به؟ له 
مهما جلبنا من و حي، فيتجلى عليه ابمسه املميت فوراً،  كائنأي  مسه من اإذا سحب القيوم 

والقيوم سحب سر قيوميته، فمن  ،أطباء ومهما أعطيناه من دواء، ما دام احلي سحب سر حياته
 .م بعد هذا اليومال يقو  !أين أتتيه احلياة؟

 اليت هبا حنيا، واليت هبا تقوم كل األشياء، تبارك وتعاىلفاحلي القيوم فيهما كل صفات احلي 
 .تبارك وتعاىلبداعاً للصانع األعظم وت بدع كل املبدعات ا



 ديزوبأ دم ىزوف خيشلا ةليضف                                                    تفسير وفوائد آية الكرسى
 

 11م11/6/0200هـ 1113 ذي القعدةمن  15الثالاثء   سوهاج– سفالقندوة دينية بعد صالة العشاء 

ة يف فرتة من الفرتات وامتد هذا الظهور إىل يومنا هذا، مجاعة من ولذلك ظهر يف األمَّ 
 ىأننا جنادل لندافع عن الدين، وأخذوا أيتون ابألدلة على وجود هللا، واألدلة عل: يقولوناجملادلني 

يني طائالسفسلنحاور : يقولونملاذا؟  ،فيها املنطق نعظمة هللا، واألدلة على قوة هللا، ويستخدمو 
 .الفالسفة بلغتهمو 

احلي نسميه دليل  احلي القيوم، هوالدليل الواضح الصريح : لمؤمنني أمجعنيلكننا نقول ل
 .ل اإلبداع واإلنعام على اإلنساناخللق، والقيوم نسميه دلي

من الرباهني  حتتاج إىل فلسفة وال منطق وال شيءوال  ،وهذه األدلة واضحة يف كتاب هللا
 .تبارك وتعاىلالعلمية وال غري العلمية، ألهنا براهني قرآنية أتى هبا رب الربية 

 ينام إن هللا ال
هي النعاس الذي يسبق النوم، يعين أحيااًن وحنن يف جملس  ة نَ السِ  " ََتُْخُذُه ِسَنٌة َوال نـَْومٌ ال " 

، لكن يف النوم يستغرق ني أو ثالثة ث يفتح عينيهكمجلسنا هذا بعض الناس يغمض عينيه ثنيت
ة يعين أقل من حلظة، نَ ة، والسِ نَ ويذهب إىل عامل آخر، فالنعاس هو الذي يسبق النوم ونسميه ابلسِ 

 :صلى هللا عليه وسلَّمقال 
َبِغي َواَل  يَ َنام   اَل  اّللََّ  ِإنَّ }   َوَعَمل   اِبللَّْيلِ  الن ََّهارِ  َعَمل   ِإلَْيهِ  َوي  ْرَفع   ،َوخَيِْفض ه   اْلِقْسطَ  يَ ْرَفع   ،يَ َنامَ  َأنْ  َله   يَ ن ْ
   { اِبلن ََّهارِ  اللَّْيلِ 

ْرَض َأْن تَ ز وال َولَِئْن َزالََتا ِإْن أَْمَسَكه َما مي ِْسك  السََّماَواِت َواألَ  هللاَ ِإنَّ "  :كيف ينام وهو يقول
 (.فاطر  )" ِمْن َأَحد  ِمْن بَ ْعِدِه 

؟  َعز َوَجلْل يَ َنام  هللا  هَ  :هَوَقَع يف نَ ْفسِ  م وَسى َعَلْيِه السَّاَلم  أن سيدان ): ورد يف بعض األثر
: َقالَ  ،َمَره  َأْن حَيَْتِفَظ هِبَِماَيد  َقار وَرة ، َوأَ  طَاه  َقار وَرتَ نْيِ، يف ك ل ِ َقه  َثاَلًث، َوَأعْ ِإلَْيِه َمَلًكا، فََأرَّ ّللَّ  فََأْرَسَل ا

َا َعِن اأْل ْخَرى، َحىتَّ انَ  َم نَ ْوَمه ، َفَجَعَل يَ َنام  َوَتَكاد  َيَداه  تَ ْلَتِقَياِن، ث َّ َيْستَ ْيِقظ  فَ َيْحِبس  ِإْحَداُه 
 َلْو َكاَن يَ َنام  ملَْ َتْسَتْمِسِك السََّماء  هللا َرَب اّللَّ  َله  َمَثاًل َأنَّ ضَ ، فَفاْصَطَفَقْت َيَداه  فَ َتَكسَّرت اْلَقار وَرََتنِ 

 .(َواأْلَْرض  
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 وال لنعرف أن هللا عز وجل ال يغيب عنا بكرمه وال جبوده وال بفضله وال بتوفيقه طرفة عني
ربوع مكة؟ هذا ختصيص هلذه  وملَ دعاان إىل ؟وقت السحر وملَ اختص ؟يوم اجلمعة يدعوان مَ لِ ، فأقل

األماكن، لكن القلب الذي مل يعد فيه غري مواله، قد خرج من هذه الدائرة، يدعو األوقات وهذه 
فوراً،  موالهيستجيب له سأو هنار  يف ليل أو يدعو يف أي وقتيدعو يوم السبت أو يوم اجلمعة 

 .ملاذا؟ ألن هللا عز وجل مسيع  لنا وجميب  لنا على الدوام
، كاإلمام جعفر دريب له قيود ووقت، وبعد أن يتدرب ينطلق، فالتللتدريبلكن هذه األشياء 

ا اي رب عبدك جعفر حيتاج إىل كذا، فم: وقلتإال  ما احتجت إىل شيء: )يقول هنع هللا يضرالصادق 
" هَل ْم َما َيَشاء وَن ِعْنَد َرهبِ ِْم " : وهكذا األمر( هذا الشيء جبواريأستتم كالمي إال وأجد 

 (.الزمر  )
 بركة الرضا عن هللا

عو العلي أن هناك مصلحة أعظم يف التأخري، ألنه يد ، فيعلموإذا أتخر على طلب هؤالء
الفورية أصلح ل ستجابة علم أن اال ، وأعلم يب مين، فلوالقدير، وهو أعلم مبصاحلي من نفسي

 :سيستجيب، وقد قال عز وجل يف حديثه القدسي
 ك لَّ  فََأْعطَْيت   َفَسأَل وين  َواِحد ، َصِعيد   يف  َقام وا َوِجنَّك مْ  َوِإْنَسك مْ  َوآِخرَك مْ  َأوََّلك مْ  َأنَّ  َلوْ  ِعَباِدي ايَ } 

   { اْلَبْحرَ  أ ْدِخلَ  ِإَذا اْلِمْخَيط   يَ ن ْق ص   َكَما ِإالَّ  ِعْنِدي ِمَّا َذِلكَ  نَ َقصَ  َما َمْسأَلََته   ِإْنَسان  
فهناك كنوز اخلري وكنوز الرب وكنوز وال عطاءات هللا، وال كنوز خري هللا،  ،لن يؤثر يف نعم هللا

 .تبارك وتعاىلكنوز ال يعلمها إال العليم   ..الفضل وكنوز اهلدى وكنوز التوفيق 
 آخر، وأان ما لكن ألنه يرى أن األصلح ل شيءغاضب مين،  ألنه  فليسفلو أخَّر شيء عين

 .تبارك وتعاىلمبا يقضيه هللا  بد أن أرضى هلل فال امً سل ِ م   دمت
 ولذلك دليل يقني العبد يف مواله رضاه عن هللا، وكل مشاكلنا يف جمتمعنا اآلن معظمها من

طط لنفسه و يدب ِ و ، هللا ره لهودبَّ عدم الرضا عن هللا، فال أحد راض عما خططه له  ر يريد أن خي 
 .لنفسه
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وظن هو أن هذا الرزق ال يفي مبا  ،بركةا وفيه ولكنه من هللا ِمدودً  اا حمدودً كتب له الرزاق رزقً 
يريد، فرييد أن يوسعه فريتكب احملظورات، فمرة يغش ومرة خيدع ومرة يكذب ومرة كذا ومرة كذا، 

 .سبحانه وتعاىلاء ربه قد أضاع نفسه ألنه مل يرض بقضهذا ف
 :صلى هللا عليه وسلَّممن أغىن الناس يف زمننا هذا أو من قبل إىل آخر الزمان؟ قال 

   {النَّاِس  َأْغىَن  َتك نْ  َلكَ  اّللَّ   َقَسمَ  مبَا اْرضَ } 
 تبارك وتعاىلالراتب الذي أيتيين ال يكفي وال يويف، لكن لو نظر إليه املوىل فالرضا،  أهم شيء

رضي وأنزل فيه الربكات سيويف ويكفي ويزيد ويفيض، وهذا الذي كان يعيش فيه أصحاب النيب 
َويَ ْرز ْقه  ِمْن (  )َوَمْن يَ تَِّق هللا ََيَْعْل َله  َُمَْرًجا " : مجعني والصاحلني من بعدهم أمجعنيم أهللا عنه

 (.الطالق - ) " َحْيث  ال حَيَْتِسب  
َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلق َرى َآَمن وا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم " : حساب؟ الربكة الذي أييت من غري ما الرزق

الفدان هو الفدان، ف( بركات)خريات، ولكن : مل يقل( األعراف  )" بَ رََكات  ِمَن السََّماِء َواالْرِض 
صلى هللا عليه قال  كماواألراديب هي األراديب، لكن لو نزلت عليها الربكة،   ،والزرع هو الزرع

 :وسلَّم
، َيْكِفي اْلَواِحدِ  َطَعام   }  8 { الثََّمانَِيةَ  َيْكِفي اأْلَْربَ َعةِ  َوَطَعام   اأْلَْربَ َعَة، َيْكِفي ااِلثْ نَ نْيِ  َوَطَعام   ااِلثْ نَ نْيِ

إىل يوم الدين، إىل يومنا هذا و فيه الربكة، وهذا ما يعيش فيه الصاحلون  تملاذا؟ ألنه حل
 ن؟ وعيشتهم ككبار األثرايء واألغنياء يركبو فيتعجبون كيف يعيش هؤالء يراهم الناسولذلك 

" َورِْزق  َربِ َك َخي ْر  َوأَبْ َقى " هنا وهنا، من أين هذا كله؟  نيف فنادق ويذهبو  نالطائرات وينزلو 
 .وهو خري وأبقى ،الرزق قادم من عند هللا( طه   )

 سعة ملك هللا
وهذه حتتاج لتسليم كامل، إذا علمنا أنه له السلطان  " السََّماَواِت َوَما ِف االْرضِ َلُه َما ِف " 

أخنشى  !غري هللا؟ السماوات وما يف األرض، فمن خنشى وله الصوجلان وله اهليمنة على كل ما يف
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أخنشى شيئًا غري هللا وحنن ضيوف  على حضرة هللا يف أرض  !غري هللا وحنن يف ملك هللا؟ أحًدا
ما دام جاء اليقني ( احلجر  )" َواْعب ْد َربََّك َحىتَّ أَيْتَِيَك اْلَيِقني  " : فيحتاج األمر كله هنا! هللا؟

 :صلى هللا عليه وسلَّمفيثق اإلنسان أنه كما قال 
َفع وكَ  َأنْ  َلىعَ  اْجَتَمَعتْ  َلوِ  اأْل مَّةَ  َأنَّ  َواْعَلمْ }  َفع وكَ  ملَْ  ِبَشْيء   يَ ن ْ  َوَلوِ  َلَك، اّللَّ   َكتَ َبه   َقدْ  ِبَشْيء   ِإالَّ  يَ ن ْ

 7 { َعَلْيكَ  اّللَّ   َكتَ َبه   َقدْ  ِبَشْيء   ِإالَّ  َيض رُّوكَ  ملَْ  ِبَشْيء   َيض رُّوكَ  َأنْ  َعَلى اْجَتَمع وا
 عزة املؤمنْي

 :عليه وسلَّمصلى هللا اجعل نفسك عزيز النفس، قال 
  بِعزَِّة األنف ِس فإنَّ  َواِئجَ اطل ب وا احلَ } 

َ
   { َقاِديرِ األم وَر جترِي ابمل

ا لو أراد ملك امللوك سي حوِ ل قلبه إىل الرضا ويعطيك ما تريد، من تذهب إليه لتطلب منه شيئً 
 :صلى هللا عليه وسلَّمولذلك قال 

 َوِإنَّ  َيِدي، يف  اْلم ل وكِ  ق  ل وب   اْلم ل وِك، َوَمِلك   اْلم ل وكِ  َماِلك   َأاَن، ِإال ِإَلهَ  ال اّللَّ   َأانَ : يَ ق ول   اّللََّ  ِإنَّ } 
   {َوالرَّْْحَِة  اِبلرَّْأَفةِ  َعَلْيِهمْ  م ل وِكِهمْ  ق  ل وبَ  َحوَّْلت   َأطَاع وين  ِإَذا اْلِعَبادَ 

حنو هللا، واجعل اخللق مجيًعا جهك لِ  و إذًا وَ ، تبارك وتعاىل؟ هللا القلوب من الذي حيركها
تبارك إال من حضرة هللا  اوال عطاءً  خلف ظهرك وال تنتظر خريًا وال فضاًل وال اكراًما وال إنعاًما

 .وتعاىل
بل نسعى يف األسباب، لكن نعلم علم اليقني أن األسباب ال تفعل  ،فهل نرتك األسباب؟ ال
فإذا علمنا أن ، تبارك وتعاىلمسبب األسباب  إال إبذن ، ولكن ال تفعلمن ذاهتا فهذا شرك  خفي

 .م هلل تسليماً كلياً ل ِ سَ له ما يف السماوات وما يف األرض ن  
 فضيلة الشفاعة

كلنا نطمع يف الشفاعة الع ظمى لسيدان رسول هللا "  َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإال ِبِِْذنِهِ " 
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 يف كل أمر من أمور الدنيا، ويف األمر األعظم يوم الدين إن شاء هللا، لكن ال صلى هللا عليه وسلَّم
بد أن نعلم علم اليقني أنه عبد  أنعم عليه مواله وتوىل أمره ووعده أن يعطيه حىت يرضى، فاألمر يف 

ك تبار ، فال حيدث يف كون هللا إال ما يريد، ولذلك قال عن ذاته سبحانه وتعاىلالبدء واخلتام هلل 
 (.الربوج  )" فَ عَّال  ِلَما ي رِيد  "  :وتعاىل

فالشفاعة اليت ستكون يوم الدين لسيد األولني واآلخرين سيوزعها على مجاعات من أهل 
 :قال ملسو هيلع هللا ىلصأمته، 

   {بَ ْيِتِه  َأْهلِ  ِمنْ  َسْبِعنيَ  يف  َيْشَفع   الشَِّهيد  } 
 :ملسو هيلع هللا ىلص وقال

النَّاَر  اْستَ ْوَجب وا َقدِ  ك لُّه مْ  بَ ْيِتهِ  َأْهلِ  ِمنْ  َعَشَرة   يف  َوَشفََّعه   اجْلَنََّة، اّللَّ   أَْدَخَله   َوَحِفَظه   اْلق ْرآَن، قَ َرأَ  َمنْ } 
}   

 :ملسو هيلع هللا ىلص وقال
   { الشَُّهَداء   ث َّ  اْلع َلَماء ، ث َّ  اأْلَْنِبَياء ، َثاَلثَة   اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َيْشَفع   }

 :لنا أمجعني ملسو هيلع هللا ىلصوقال سيدان رسول هللا 
 َأْخرِج وا: تَ َعاىَل  اّللَّ   فَ يَ ق ول   اجلَِْحيِم، يف  َوَصِديق ه   ف الن ؟ َصِديِقي فَ َعلَ  َما اجْلَنَّةِ  يف  لَيَ ق ول   الرَّج لَ  ِإنَّ  }

يم   َصِديق   َوال َشاِفِعنيَ  ِمنْ  لََنا َفَما) :بَِقيَ  َمنْ  فَ يَ ق ول  ، اجْلَنَّةِ  ِإىَل  َصِديَقه   َله   : احلََْسن   َقالَ { (ْحَِ
 .  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َشَفاَعةً  هَل مْ  َفِإنَّ  اْلم ْؤِمِننَي، اأَلْصِدقَاءِ  ِمنَ  اْسَتْكِثر وا

يقول للشيء كن من ان عند ربنا، لكن الشفاعة إبذن كلنا سيكون لنا شفاعات على قدر 
 .صلى هللا عليه وسلَّمبعد ذلك من حضرة النيب املأمون  وبتفويضفيكون، 

 إحاطة علم هللا
ما يفعلونه حىت أيتيهم األجل، وما  يما بني أيديهم أ " يـَْعَلُم َما بـَْْيَ َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهمْ " 
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احلساب، وهذا الذي  يكون هلم يوم القيامة، وما يكون هلم يف الربزخ، وما يكون هلم يف عرصات
 .أمامنا كلنا

عملناه  من اخلري، وما فعلناه من أي عمل وما خلفهم يعين ما جنيناه من الذنوب، وما فعلناه
 .ي رضي هللا أو ي غضب هللا إن كان

لع عليه دومًا ويراه ال يفعل طَّ لع هللا عليه ويراه، فإذا وضع املؤمن يف قلبه أن هللا يَ طَّ كل ذلك يَ 
 .تبارك وتعاىلإال ما يرضي مواله 

أكرب جلميع البشر الذين ظنوا أهنم  وهذا حتد " َوال ُيُِيُطوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإال ِبَا َشاءَ " 
د يستطيع أن يصنع فال أحأن يصنعوا شيئاً من ال شيء؟ ال،  نتطيعو ملكوا القوى والق در، هل يس

ًئا " : تبارك وتعاىلإال اخلالق  ن ال شيءشيئًا م ْهِر ملَْ َيك ْن َشي ْ َهْل أََتى َعَلى االْنَساِن ِحني  ِمَن الدَّ
 (.اإلنسان )" َمْذك وًرا 

أو يف قاع ِما أنتجه هللا يف األرض، أو يف ابطن األرض، أو يف البحار،  نلكنهم سيصنعو 
أن يصنعوا شيئًا من ال  نال يقدرو ، لكن وتعاىلتبارك أودعه فيه الرب  البحار، أو يف أي مكان

 .تبارك وتعاىلسيؤمنون ابهلل  عجاز األكرب الذي لو عرفوه فوًراوهذا اإلشيء، 
أوجدها هللا،  من عناصر يف األرضمصنوعة؟  ليت معنا من أي شيءكل هذه املصنوعات ا

تبارك وأراها لنا إن كان البرتول أو الغاز أو غريه؟ هللا هذه اآلالت كلها من الذي صنعها ات ري ِ سَ م  
ال  !من الذي يستطيع أن يصنع قارورة غاز؟ !من الذي يستطيع أن يصنع برميل برتول؟، وتعاىل
 .أحد

 أرضاليت أودعها يف  تبارك وتعاىلعلى كنوز هللا الصناعات اآلن كلها تعتمد ! حان هللاوسب
خصنا خبصائص مل خيص هبا أحدًا من عباده  ألن هللاعلى املسلمني؟ ، فلم الكفار متآلبني اإلسالم

و البالد العربية اليت حنن يف الظاهر والباطن، ففي الظاهر ال يوجد جو يف الوجود كله أحسن من ج
كل املواد األساسية جلميع الصناعات و كل فواكه العامل املمتعة اللذيذة موجودة يف منطقتنا، فيها، و 

البرتول والغاز الطبيعي  يوجديف الصحراء لكن ، املزارععندان حنن يف صحرائنا، وليست حىت يف 
 .تبارك وتعاىليد فيهم، وإمنا اليد هلل  فيهم وال أحد صنعهم وال أحد لهوغريه، وال أحد تعب 
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ملاذا متسك اآلن روسيا فجدها يف أرض هللا، على خريات هللا اليت أو اآلن فاحلرب يف العامل كله 
 .ليس بقوة السالح ولكن ألهنا تعطيهم البرتول والغازاألوروبيني بيد من حديد؟ 

عندهم حضارة ومدنية، لكن املواد األولية أخذوها من بالدان العربية، وصناعاهتم ال 
 :ليه وسلَّمصلى هللا عيستطيعون بيعها إال يف األسواق العربية، فلذلك كما قال 

 حَنْن   ِقلَّة   َوِمنْ : َقاِئل   فَ َقالَ  َقْصَعِتَها، ِإىَل  اأْلََكَلة   َتَداَعى َكَما َعَلْيك مْ  َتَداَعى َأنْ  اأْل َمم   ي وِشك   }
َزَعنَّ  السَّْيلِ  َكغ ثَاءِ  غ ثَاء   َوَلِكنَّك مْ  َكِثري   يَ ْوَمِئذ   أَنْ ت مْ  َبلْ : َقالَ  يَ ْوَمِئذ ؟  َعد و ِك م   ص د ورِ  ِمنْ  اّللَّ   َولَيَ ن ْ
 ح بُّ : َقالَ  اْلَوْهن ؟ َوَما اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ : َقاِئل   فَ َقالَ  اْلَوْهَن، ق  ل وِبك م   يف  اّللَّ   َولَيَ ْقِذَفنَّ  ِمْنك مْ  اْلَمَهابَةَ 
نْ َيا    { اْلَمْوتِ  وََكَراِهَية   الدُّ

هل توجد بالد يف العامل كله  مجاعة املؤمنني أمجعني، هذا سبب املصائب اليت حنن فيها اآلن
، فعندان كل اخلريات !؟يوجد هواء لطيف يف الوجود كله كاهلواء يف بالدانهل  !أغىن من بالدان؟
 .متألت ابألحقاد واألحساد لبعضنا فتفرقنا يد سىب كما يقولونولكن القلوب ا

ما رضي هللا عنهكما قلنا أن سيدان عبد هللا بن عباس  " ْرضَ َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواألَ " 
حده هو العليم، وكل علم هللا وسع السماوات واألرض مجيعاً، ألنه و فكرسيه يعين علمه، : قال

 (يوسف 8)"  ِعْلم  َعِليم  َوفَ ْوَق ك لِ  ِذي : " سبحانه وتعاىلواحد يعلم شيء فإن فوقه العليم 
مي ِْسك   ِإنَّ هللاَ " : ي عجزه أن حيفظ السماوات واألرض؟ الهل " َوال يـَُئوُدُه ِحْفظُُهَما " 

 (.فاطر  )" ْرَض َأْن تَ ز وال َولَِئْن َزالََتا ِإْن أَْمَسَكه َما ِمْن َأَحد  ِمْن بَ ْعِدِه السََّماَواِت َواألَ 
العظيم هو العلي يف قدره ويف مجاله ويف هبائه ويف ق  وَّته ويف عظمته، "  َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ " 

 .من وراء ذلكتبارك وتعاىل فكل ما خيطر يف ابلك فهو هالك، وهللا عن كل ما خيطر على البال، 
 ال إكراه ِف الدين

يِن "  عندان ها، فليس هذه آية لو عمل هبا املسلمني ستنتهي املشاكل كل "ال ِإْكَراَه ِف الدِ 
 .أمور الدين، وال يوجد إكراه إلدخال أحد من غري املسلمني يف اإلسالم من إكراه على أي أمر

 تركامن األنصار يف املدينة كان عنده ولدين وكاان قد  وسبب نزول هذه اآلايت أن رجاًل 
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اإلسالم فأبيا، ويف رواية أهنما ذهبا إىل  أابُها، فأراد أن يرغمهما على املدينة وتنصَّرا، وجاءا ليزورا
ال " : هذه اآلية تبارك وتعاىلإن أابان يريد أن يكرهنا على اإلسالم، فأنزل هللا : رسول هللا وقاال
يِن   ."ِإْكَراَه ِف الدِ 

 له مجال اإلسالم وحماسن اإلسالم نيِ  ب َ لكن على الدخول يف اإلسالم،  ال تكره أحًدا أبًدا
إن كان قدر له ( األعراف87 " )َمْن يَ ْهِد هللا فَ ه َو اْلم ْهَتِدي " : فضائل اإلسالم، واترك له الزمامو 

 (.فصلت8 " )َوأَمَّا ََث ود  فَ َهَديْ َناه ْم فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اهْل َدى " : ية فسيهتدي، يقول هللااهلدا
، ومل يؤمنوا برغم صلى هللا عليه وسلَّمبوا رسول هللا مع كفار مكة، كذَّ  وهذا حدث أيًضا

 .صلى هللا عليه وسلَّمالرتغيب والرتهيب الذي جاء به سيدان رسول هللا 
ال تريده،  ابنته على الزواج لشخصأن ي كره  ضبط كل املعامالت، ال ينبغي لرجلومثلها ابل

 :صلى هللا عليه وسلَّمقال 
   { َتْسك تَ  َأنْ  :َقالَ ؟ ِإْذن  َها وََكْيفَ : قَاَلوا ،إبِِْذهِنَا ِإالَّ  ت  ْنَكح   اَل  َواْلِبْكر  ، نَ ْفِسَها يف  ت ْسَتْأَمر   اأْلَميِ   } 

 :ويف رواية أخرى
 8 { ص َمات  َها َوِإْذن  َها} 

 .أن أكرهها على الزواج من رجل َيوز الاي بنييت هل موافقة أو غري موافقة؟ لكن : فأسأهلا
ال َيوز  ألهنا ثرية أو ألهنا قريبيت أو ملصلحة أو ملنفعة؟من امرأة بين على الزواج وهل أ كره ا

 .، فال شيء يف اإلسالم إال ابلرتاضيراه يف هذه األمور أبًدااإلك
وال َيوز إكراه إنسان على مشاركيت يف التجارة أو مشاركيت يف الزراعة، فكل األمور يف 

يف بعض ون الرضا من القلب، لكن ما حيدث بني املسلمني اإلسالم ابلرتاضي بني الطرفني، ويك
أتخذ أنت : يقول ألخيه ة يف مرياث املسلمني عند توارثهم، مثاًل أخال يرضاه الدين، وخاصاألمور 

آخذ معك يف : ، فيقول لهحمصوهلا ضعيفبور ال تنتج أو قطعة األرض الفالنية، وهي أرض 
 .مسه إكراها، فهذا يس لك شيءإال هذه أو لأتخذ  لن: له قطعتك، يقول
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وابلثمن الذي نقول  مالأتخذي نصيبك أن ليس عندان بنات أتخذ بيوت، إما : يقول أو
تبارك فهذا كله إكراه يف دين هللا  !؟أليست هذه مشاكل املسلمنيا، عليه، أو ال أتخذي شيئً 

 .ال ينبغي أن يكون وتعاىل
أقول وأان أريد أن يتخرج طبيًبا، ف ،هذه قدراته ألنكبري بين يف الثانوية مل حيصل على جمموع  ا

ليس عنده قدرات هو ، و فع لك مائتني ألف حىت خترج طبيًباوأد سأرسلك على جامعة خاصة :له
ثالثة ويفشل، أو سنتني فيها صعبة عليه، وال يستطيع املواصلة فيها، فيمكث ستكون والدراسة 

مور اي مجاعة املؤمنني، وإن األ وز اإلكراه على أي أمر، فال َيملاذا؟ ألنين أكرهته على هذا األمر
 .لرتاضي والتوافق بني الطرفنيبني املؤمنني ينبغي أن تكون اب

أو مريضة أو  متعبةمثلها ابلضبط نقطة حساسة، فال َيوز أن أجرب زوجيت على اجلماع وهي 
أن تكون الرغبتني متوافقتني،  بد هلا رغبة، وال كما أريد أن أرضي رغبيت، هي أيًضاليس هلا رغبة، ف

 :حديثستغل فالكثري ي
َها َغْضَبانَ  فَ َباتَ  فَأََبتْ  ِفَراِشهِ  ِإىَل  اْمَرأََته   الرَّج ل   َدَعا ِإَذا}  َها َعَلي ْ  7 {ت ْصِبَح  َحىتَّ  اْلَماَلِئَكة   َلَعنَ ت ْ

تراها أو ، فارْحها اي أخي، يف تعب متنعت بغري عذر، لكنك تراها طوال النهارلكن هذا لو ا
 .ة فالتمس هلا العذر إىل أن تشفىمريض
 ركَ ألن الذََكر، وأان أمسيه ذَ وتعرض علينا هذه املشاكل، بسبب ذلك حتدث مشاكل كثرية، و 
ر يريد أوامره كَ متفهم القرآن، لكن الذَ و الذي ميشي كما يريد هللا ورسوله ألن الرجل  ،رجلوليس 

اعة، فإذا كان هللا يقول عن ستطولكن يف حدود اال وال مانع من ذلك ترد، الو تنفذ فقط أن 
فوق  شر ملاذا نكلف الناسفنحن كب( البقرة 7 " )ال ي َكلِ ف  هللا نَ ْفًسا ِإال و ْسَعَها " : ذلك

 !.؟طاقتهم
 سبيل الرشد

 .والرشد يعين الطيب القوميالغي يعين الضالل وعدم الصواب،  "َقْد تـَبَـْيََّ الرُّْشُد ِمَن اْلَغي ِ " 
يباعد بني املرء وبني و  ،الطاغوت كل ما سوى هللا " َفَمْن َيْكُفْر ِِبلطَّاُغوِت َويـُْؤِمْن ِِبهلل" 

                                                           
 البخاري ومسلم عن أيب هريرة هنع هللا يضر  0
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لذين يعبدون الكواكب، كل هذه األصنام أو األوثن أو الكواكب ل عبادة هللا، إن كان الشيطان أو
 .ابهللإلنسان أن يكفر هبا ليؤمن بد ل الاألشياء 

 بكل الطواغيت اليت بد أن أكفر أواًل  ال؟ ال إميان إال بعد كفر، كيف: ولذلك حنن نقول
ت عبد يف األرض ويدعون هلا األلوهية ألؤمن ابهلل اإلميان اليقيين، فال يكون إال الواحد األحد 

 .سبحانه وتعاىل
يٌع َعِليٌم ْنِفَصاَم ََلَا فـََقِد اْسَتْمَسَك ِِبْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى ال ا"  :فمن عمل ذلك العروة  "َوهللا َسَِ

 .وهو دين اإلسالماملتني الوثقى هي الدين القومي 
 وصلى هللا وسلَّم وِبرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم


