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 وعال ب جلَّ ي الرَّ م  ع قد  ي موض  رس  الك  عند تقرير أنَّ إليها حتاج ي  مسائل 

 

 .الحمد هلل، وسالٌم على عباده الذين اصطفى

 :وبعد

ب ــ جلَّ وعال ــفهذه رسالة  ، في إثبات أنَّ الُكرسي موِضع قدََمي الرَّ

إتحاف السَّوي بالتعليق على كتاب شرح السُّنَّة لإلمام » :أفردتها ِمن كتابي

ني الشافعي ز   .«الم 

 .وأسأل هللا ــ عزَّ وجلَّ ــ أْن ينفع بهذا اإلفراد لَها، إنَّه سميٌع ُمجيب

 :ثمَّ أقول م ستعينًا باهلل العزيز القدير سبحانه

يعن ث   / المسألة األولى  .بوت الك رس 

 .ش الرحمن سبحانهبين يدي عرْ  الُكرِسي مخلوق عظيم،

يت باسمه، وقد  جاءت في القرآن العزيز آية كريمة لَها فضل عظيم، ُسم ِ

 ".آية الُكرسي: "يُقال لَهاف

يُّ }  ":البقرة"حيث قال هللا سبحانه في أواِخر سورة  َّللَّ  َل  إ ل ه  إ َلَّ ه و  اْلح 

َل  ن ْوٌم  ن ةٌ و  ذ ه  س  ْن ذ ا اْلق يُّوم  َل  ت أْخ  ا ف ي اأْل ْرض  م  م  ات  و  او  ا ف ي السَّم  ل ه  م 

يط ون   َل  ي ح  ْم و  ْلف ه  ا خ  م  ْم و  يه  ا ب ْين  أ ْيد  ه  إ َلَّ ب إ ْذن ه  ي ْعل م  م  ْند  ي ي ْشف ع  ع  الَّذ 

َل   اأْل ْرض  و  ات  و  او  يُّه  السَّم  ع  ك ْرس  س  ا ش اء  و  ه  إ َلَّ ب م  ْلم  ْن ع  ُ ه  ب ش ْيٍء م   ي ُ و

يم   ه و  اْلع ل يُّ اْلع ظ  ا و  ْفظ ه م   .{ح 

ب ْين  )) : رضي هللا عنه ــوقال عبد هللا بن مسعود  ى و  ا اْلق ْصو  ا ب ْين  س م  م 

ائ ة  س ن ةٍ  ْمس م  ي   خ  ائ ة  س ن ةٍ , اْلك ْرس  ْمس م  اء  خ  اْلم  ي   و  ا ب ْين  اْلك ْرس  م  اْلع ْرش  , و  و 

اء  ف ْوق   م  , اْلم   ُ ال  ب ن ي آ ْن أ ْعم  ل ْيه  ش ْيٌء م  َّللاَّ  ف ْوق  اْلع ْرش  َل  ي ْخف ى ع   .((و 

 .ر َغيبيوِمثل هذا ال يُقال ِمن قبيل الرأي، ألنَّه أمْ 

 :وقد أخرج هذا األثر

د على "، والدارمي في كتابيه (495) "التوحيد"ابن خزيمة في  الرَّ

د على الجهمية"، و (777و  99و  731) "المريسي ، (97) "الرَّ
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في شرح أصول "والاللكائي في ، (9991" )المعجم الكبير"والطبراني في 

 "أصول السُّنة"، واللفظ له، وابن أبي زَمنِين في (949) "اعتقاد أهل السُّنة

 . ، وغيرهم(919) "العَظمة"، وأبو الشيخ في (39)

حه  :وصحَّ

 .ابن خزيمة، والذهبي، واأللباني

د سنده اإلمام ابن قي ِم الجوزية   .ــ رحمه هللا ــوجوَّ

اني وقال اإلمام ابن تيمية   "مجموع الفتاوى"ــ رحمه هللا ــ كما في الحرَّ

(6 /485:) 

الكرسي ثابت بالكتاب، والسُّنة، وإجماع جمهور السَّلف، وقد نُقل عن »

 اهـ.«، وهو قول ضعيف"أنَّ كرسيَّه ِعلُمه: "بعضهم

ن ين المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  أصول "وقال اإلمام ابن أبي زم 

 (:901:ص) "السُّنة

ن قول أهل السُّنة» ع أنَّ الكرسي بين يدي العرش، وهو موِض  :وم 

 اهـ.«القدمين

انيوقال اإلمام ابن تيمية  الفتوى الحموية "كتابه ــ رحمه هللا ــ في  الحرَّ

 (:073-070:ص) "الكبرى

ة الواثقين ومدرجة الوامقين"وقال الحافظ أبو ن عيم في كتاب » حجَّ " م 

  :تأليفه

وأجمعوا أنَّ هللا فوق سماواته، عاٍل على عرشه مستٍو عليه، ال ُمستوٍل "

ل في كتابه"إنَّه بكل مكان: "عليه كما تقول الجهمية نت م } : ، خالفًا ِلما نَزَّ أ أ م 

اء  أ ْن ي ْخس   ن ف ي السَّم  ور  مَّ ي  ت م  إ ل ْيه  ي ْصع د  اْلك ل م  } ، {ف  ب ك م  اأْل ْرض  ف إ ذ ا ه 

ال ح  ي ْرف ع ه   ل  الصَّ اْلع م  ى }  ,{الطَّي  ب  و  ن  ع ل ى اْلع ْرش  اْست و  ْحم   .{الرَّ

له العرش الُمستوي عليه، والكرسي الذي وسع السماوات واألرض، وهو 

يُّ } : قوله تعالى ع  ك ْرس  س  األ ْرض  و  ات  و  او  ، وكرسيه ِجسم، {ه  السَّم 

والسماوات السَّبع واألرضون السَّبع عند الكرسي كحلقة في أرض فالة، 

 اهـ.«"وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية
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ن تقدَّم  :ونقل اإلجماع على إثبات الكرسي أيًضا مع م 

في  الجامع"كتابه ابن أبي زيد القيروانِي المالكي ــ رحمه هللا ــ في  ــ 9

 (.709:ص) "السُّنن واآلداب والمغازي والتاريخ"

" رسالة إلى أهل الثغر"وأبو الحسن األشعري ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 3

 .، وغيرهما(934:ص)

, كما "السُّنة"وقال الحافظ علي بن عمر الحربي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 

ة"في كتاب  حجَّ ة في بيان الم  جَّ  :, ألبي ن عيم األصبهاني(366/ 9" )الح 

 اهـ.«ف الناس، فهو مبتدعالُكرسي ليس بالكرسي الذي يَعرِ : وَمن قال»

ب سبحانهوأنَّه الك رسي  عن / المسألة الثانية ي   الرَّ  .موضع قد م 

جاءت آثار عن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ في إثبات أنَّ الكرسي موضع 

 .ي هللا سبحانهمَ قدَ 

نها  :م 

َلً    :أوَّ

 .بن عباس ــ رضي هللا عنهما ــعبد هللا أثر 

 :وقد أخرجه

، وعبد الرزاق (999/ 7) "تفسير ابن كثير"، كما في "تفسيره"وكيع في 

 "العرش وما ُروي فيه"، وعثمان بن أبي َشيبه في ( 3030) "تفسيره"في 

د على "في  ، والدارمي(741-744" )التوحيد"، وابن خزيمة في (97) الرَّ

و  499) "السُّنَّة"وعبد هللا بن أحمد في ، (507-399/ 7" )المريسي

، (79505و  79935" )المعجم الكبير"، والطبراني في (7090-7097

 999" )اإلبانة الكبرى"وابن بطة في ، (3779" )الُمستدرك"والحاكم في 

" اء والصفاتاألسم"، والبيهقي في (99-91" )العَظمة"، وأبو الشيخ في (

عن ابن  ، وغيرهم،(943-949/ 9" )تاريخ بغداد"، والخطيب في (149)

 : عباس ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال

ْين  ))  ع  اْلق د م  ْوض  يُّ م   .((اْلك ْرس 
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  :وقال اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي ــ رحمه هللا ــ عقبه ــ 9

  اهـ.«مشهوًرافهذا الذي عَرفناه عن ابن عباس صحيًحا »

ند ه ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 3  001/ 0" )التوحيد"وقال الحافظ ابن م 

 (:103:ــ رقم

؟ ((الكرسي موضع القدمين )) : وُسئل أبو ُزرعة عن حديث ابن عباس»

 اهـ.«صحيح: فقال

ُ على الجهمية"وقال أيًضا في كتابه  ــ 0  (:56:ص" )الرَّ

  :قال أبو عبد هللا»

ات  } )) : نَْهَشل، عن الضَّحاك، عن ابن عباسوَروى  و  يُّه  السَّم  ع  ك ْرس  س  و 

ه  »: , ق ال  { ْلم   .((« ع 

 .وهذا خبَر ال يثبت، ألنَّ الضَّحاك لم يَسمع ِمن ابن عباس، ونَْهَشل متروك

ة قول ابن عباس, وأبي موسى في الكرسي حَّ ا يد ل على ص  مَّ   :وم 

بيع بن أنس، ه ذ ا )): عن أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أنَّهم قالوا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ما ذكَره الرَّ

لَّ ــ ج  ل  َّللاَّ  ــ ع زَّ و  ؟ ف أ ْنز  اأْل ْرض  ف ك ْيف  ب اْلع ْرش  ات  و  و  ع  السَّم  س  يُّ و  : اْلك ْرس 

ه  }  قَّ ق ْدر  وا َّللاَّ  ح  ا ق د ر  م   اهـ.«(({ و 

وقال أبو منصور األزهري اللغوي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 5

  (:360/ 9" )تهذيب اللغة"

 اهـ.«ُمتِصل صحيح»

 (:00/ 90)وقال أيًضا 

ما رواه الث وري، وغيره، عن  :عباس في الكرسي والصَّحيح عن ابن»

ار الدُّْهنِي، عن ُمسلم البَِطين، عن سعيد بن ُجبير، عن ابن عباس أنَّه  عمَّ

ا الع ْرش  فإنَّه  َل  ي قدر  قدره  )) : قال , وأ مَّ يُّ موضع  القدمين   .((الك ْرس 

تها  .وهذه رواية اتفق أهل العلم على ِصحَّ

ا يُثبته أهل "العلم: "وال ذي ُرِوَي عن ابن عباس في الكرسي أنَّه ، فليس ِممَّ
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 اهـ.«المعرفة باألخبار

البداية "وقال الحافظ ابن كثير الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 4

 (: 95/ 9" )والنهاية

ا الكرسي,» فَروى ابن جرير من طريق ُجويبر، وهو ضعيف، عن  وأمَّ

 .((الكرسي هو العرش )) : الحسن البصري أنَّه كان يقول

وعن غيره ِمن الصحابة  ،حيح عنهوهذا ال يَصح عن الحسن، بل الصَّ 

 .والتابعين أنَّه غيره

ع  } )) : وعن ابن عباس وسعيد بن جبير أنَّهما قاال في قوله تعالى س  و 

اأْل ْرض   ات  و  و  يُّه  السَّم   .((علمه : أي {ك ْرس 

إنَّه على : "، وقال"مستدركه"حفوظ عن ابن عباس كما رواه الحاكم في والمَ 

ار الدَّهني، ، ِمن طريق سفيان الثوري، عن عمَّ "خرجاهشرط الشيخين ولم يُ 

 يُّ س  رْ الك  )) : عن مسلم البَطين، عن سعيد بن ُجبير، عن ابن عباس أنَّه قال

 .(( ــ وجلَّ  عزَّ ــ   هللا  إَلَّ  ه  ر  دْ ق   ر  د  قْ  ي  َل   ش  رْ , والع  ين  م  د  الق   ع  وض  م  

عن أبي عاصم النبيل، عن  ،"تفسيره"وقد رواه شجاع بن َمخلد الفالس في 

 .الثوري، فجعله مرفوًعا

 .والصواب أنَّه موقوف على ابن عباس

م، زاحِ حاك بن مُ وحكاه ابن جرير عن أبي موسى األشعري، والضَّ 

  اهـ.«طينسلم البَ وإسماعيل بن عبد الرحمن السُّدي الكبير، ومُ 

اني وقال اإلمام ابن تيمية  ــ 6 بيان تلبيس "ــ رحمه هللا ــ في كتابه الحرَّ

 (:065-060/ 8" )الجهمية في تأسيس بدعهم الكالمية

به عليها، ففسَّروا الكرسي بالعلم، مع أنَّ هذا ال يُعرف في اللغة وطائفة اشتَ »

 ...البتَّة

وهذا وإْن كان ِمن رواية جعفر بن أبي وحشية، عن سعيد بن ُجبير، عن ابن 

 .عباس

عن سعيد بن  ،طينسلم البَ ابن عباس ِمن رواية الثوري عن مُ فالثابت عن 
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 اهـ.«(( الكرسي موضع القدمين)) : بير خالف هذا، وقالجُ 

ل بن هاُي الواُعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه قب  وقال العالمة م   ــ 7

 (:01:ص" )الشفاعة"

أنَّ الكرسي موضع قدمي الرحمن  )): وإنَّما صحَّ موقوفًا على ابن عباس»

)). 

ل الكرسي بالعلم: "ح عن ابن عباسِص ولم يَ  ، ألنَّه ِمن طريق جعفر "أنَّه أوَّ

 .بيرغيرة، عن سعيد بن ُجبير، وجعفر ليس بالقوي في ابن جُ بن أبي المُ 

ل الكرسي بالعلم ِمن المُ  د على َمن أوَّ بتدعة انظر شرح ابن أبي العز وللرَّ

 اهـ.«"يةالطحاو"على 

اني وقال اإلمام ابن تيمية  ــ 8 الفتوى "ــ رحمه هللا ــ في كتابه الحرَّ

 (:009-031:ص) "الحموية الكبرى

 : وروى البيهقي، وغيره بإسناد صحيح عن أبي ُعبيد القاسم بن سالم قال»

ي ره  ))هذه األحاديث التي يقول فيها » ه  وق ْرب  غ   ُ با ن ق نوط  ع  ك  ربُّن ا م  ح  ض 

ه ))  ,(( يُّ ))  ,((وإنَّ جهنَّم  َل ت متل ئ  حتى ي ض ع  ربُّك  فيها ق د م  والك ْرس 

ين  ع  الق د م  وض  ، هي عندنا حق، حملها "الرؤية"، وهذه األحاديث في ((م 

 اهـ.«الثقات بعضهم عن بعض

 :أيًضاونقله عن اإلمام أبي ع بيٍد 

فات"الحافظ الدارقطني ــ رحمه هللا ــ في كتابه   : ، بلفظ(41" )الص ِ

هذه األحاديث ِصحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم على »

 اهـ.«بعض، وهي عندنا حقٌّ ال نَشك فيها

حه  :والخالصة أنَّ هذا األثر قد صحَّ

وأبو منصور  ارمي،زيمة، وعثمان الدَّ أبو ُزرعة الرازي، وابن خُ 

وابن القصَّاب الَكَرجي، وابن تيمية، وابن َمْندَه، األزهري، والحاكم، 

 .قبل الودعي، وغيرهموالذهبي، وأحمد شاكر، واأللباني، وابن باز، ومُ 

 :ين المقدسي ــ رحمه هللا ــ في كتابهه الحافظ ضياء الد   وذ كر  
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ا لم يُخر ِ األحاديث الُمختارة أو الُمستخَرج ِمن األحاديث ال» جه ُمختارة ِممَّ

 (.339 -337) «البخاري ومسلم في صحيحيهما

 :ون قل أبو منصور األزهري اللغوي الشافعي ــ رحمه هللا ــ

تِه  .اتفاق العلماء على ِصحَّ

 :قلت

( 5434 :ــ قبل حديث رقم 37/ 9" )صحيحه"وقد ذَكر اإلمام البخاري في 

 .قوله، وليس عن ابن عباس ــ رضي هللا عنه ــُمعلَّقًأ أثَر سعيد بن ُجبير ِمن 

ب ْيرٍ )) : فقال ق ال  اْبن  ج  يُّه  } : و  ه   {ك ْرس  ْلم   .((ع 

  :ثانيًا

 .أثر أبي موسى األشعري ــ رضي هللا عنه ــ

 :وقد أخرجه

، وابن َجرير الطبري (90) "العرش وما ُروي فيه"عثمان بن أبي َشيبه في 

 ،(7099و  499) "السُّنَّة" وعبد هللا بن أحمد في ،(4199" )تفسيره"في 

د على الجهمية"ه في وابن َمندَ  ، (49" )العَظمة"، وأبو الشيخ في (71" )الرَّ

 .وغيرهم

ر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 9 ج  وقال الحافظ ابن ح 

 (:911/ 8) "شرح صحيح البخاري فتح الباري"

أنَّ الكرسي )) : وقد َرَوى ابن أبي حاتم ِمن وْجه آَخر عن ابن عباس»

 .((موضع القدمين 

 اهـ.«ثلهنذر بإسناد صحيح عن أبي موسى مِ وَروى ابن المُ 

سلسلة األحاُيث "وقال العالمة األلباني ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 3

 (: 106" )الضعيفة

ُعمير سمع ِمن أبي موسى، فإنَّه يَروي وإسناده صحيح إْن كان ُعمارة بن »

 اهـ.«عنه بواسطة ابنه إبراهيم بن أبي موسى األشعري
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اني وقال اإلمام ابن تيمية  ــ 0 الفتوى "ــ رحمه هللا ــ في كتابه الحرَّ

 (:009-031:ص) "الحموية الكبرى

 : وروى البيهقي، وغيره بإسناد صحيح عن أبي ُعبيد القاسم بن سالم قال»

ي ره )) هذه األحاديث التي يقول فيها » ه  وق ْرب  غ   ُ با ن ق نوط  ع  ك  ربُّن ا م  ح  ض 

ه ))  ,(( يُّ ))  ,((وإنَّ جهنَّم  َل ت متل ئ  حتى ي ض ع  ربُّك  فيها ق د م  والك ْرس 

ين  ع  الق د م  وض  ، هي عندنا حق، حملها "الرؤية"، وهذه األحاديث في ((م 

 هـا.«الثقات بعضهم عن بعض

 :ــ رحمه هللا ــ عن اإلمام أبي ع بيدٍ أيًضا ونقله 

فات"الحافظ الدارقطني ــ رحمه هللا ــ في كتابه    :بلفظ، (41" )الص ِ

هذه األحاديث ِصحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم على »

 اهـ.«بعض، وهي عندنا حقُّ ال نَشك فيها

الفتوى الحموية "ون قل اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 5

بعض عقيدة اإلمام أبي عبد هللا دمحم بن خفيف ( 597-595:ص" )الكبرى

ا جاء فيها مَّ  :ــ رحمه هللا ــ, وكان م 

  :ثم قال»

ف إلى عباده المؤمنين، "  له يدان قد بسطهما بالرحمة، :وأنَّه قالإنَّ هللا تعرَّ

: وذَكر األحاديث في ذلك، ثم ذَكر ِشعر أُميَّة بن أبي الصَّلت، ثم ذَكر حديث

ن مزيد؟ حتى يضع فيها رجله ))  ، وهي ((ي لق ى في النَّار وتقول هل م 

 .((يضع عليها قدمه )) : رىخْ رواية البخاري، وفي رواية أُ 

القدمين, أنَّ الكرسي موضع )) : ثم ما رواه مسلم البَطين، عن ابن عباس

طين نفسه، وقول ، وذَكر قول مسلم البَ ((وأنَّ العرش َل ي قدر قْدره إَل هللا 

موضع قدميه )) : ب بن ُمنب ِه، وأبي مالك، وبعضهم يقولالسُّدي، وقول وهْ 

 .((واضع رجليه عليه )) : ، وبعضهم يقول((

  :ثم قال

ة " موافقًا لقول النبي فهذه الروايات قد ُرويَت عن هؤالء ِمن صدر هذه األُمَّ
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ملسو هيلع هللا ىلص متداواًل في األقوال، ومحفوًظا في الصدور، ال يُنِكر خلَف عن َسلف، 

نة في  وال يُنِكر عليهم أحد ِمن نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة ُمدوَّ

 اهـ.«"كتبهم

ُ عن ابن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ عف ما ور  ض  عن /  المسألة الثالثة

ن   .رسي بالعلم, وإنكار هذا التفسير شرًعا ولغةتفسير الك  م 

 -4973" )تفسيره"ابن َجرير الطبري ــ رحمه هللا ــ في الحافظ أخرج 

، ِمن طريق جعفر بن أبي الُمغيرة، عن سعيد بن ُجبير، عن ابن (4975

 : عباس

يُّه  } ))  ع  ك ْرس  س  يُّه  : ق ال  { و  ه  : ك ْرس  ْلم   .((ع 

 .اإلسناد معلولوهذا 

ألنَّ في رواية جعفر بن أبي الُمغيرة، عن سعيد بن ُجبير كالًما، ولم يُتابَع 

 .عليه أيًضا

 : والمشهور الصَّحيح عن ابن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال

 .((الكرسي موضع القدمين )) 

ند ه ــ رحمه هللا ــ في كت ــ 9 ُ "ابه حيث قال الحافظ أبو عبد هللا ابن م  الرَّ

 (:39: ص" )على الجهمية

)) : ورواه جعفر بن أبي الُمغيرة، عن سعيد بن ُجبير، عن ابن عباس، قال»

ه   ْلم  يُّ ع   .((الك ْرس 

 اهـ.«ولم يُتابَع عليه جعفر، وليس هو بالقوي في سعيد بن ُجبير

وقال أبو منصور األزهري اللغوي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 3

 (: 360/ 9" )تهذيب اللغة"

ا يُثبته أهل "العلم: "وال ذي ُرِوَي عن ابن عباس في الكرسي أنَّه» ، فليس ِممَّ

 اهـ.«المعرفة باألخبار

سلسلة األحاُيث "وقال العالمة األلباني ــ رحمه هللا في كتابه  ــ 0

 (:901" )الصحيحة
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إليه، ألنَّه ِمن  ، فال يصح إسناده"العلم: "وما ُروي عن ابن عباس أنَّه»

 .رواية جعفر بن أبي الُمغيرة، عن سعيد بن ُجبير، عنه، رواه ابن جرير

 اهـ.«"ابن أبي الُمغيرة ليس بالقوي في ابن ُجبير: "هقال ابن َمندَ 

ل بن هاُي الواُعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه قب  وقال العالمة م   ــ 5

 (:01:ص" )الشفاعة"

أنَّ الكرسي موضع قدمي الرحمن )) : وإنَّما صحَّ موقوفًا على ابن عباس»

)). 

ل الكرسي بالعلم: "ح عن ابن عباسِص ولم يَ  ، ألنَّه ِمن طريق جعفر "أنَّه أوَّ

 اهـ.«غيرة، عن سعيد بن ُجبير، وجعفر ليس بالقوي في ابن ُجبيربن أبي المُ 

جي القصَّاب ــ رحمه هللا ــ في وقال الحافظ الفقيه دمحم بن على  ــ 5 الك ر 

-980/ 9" )الة على البيان في أنواع العلوم واألحكامالنُّكت الدَّ "كتابه 

980:) 

ف، عن جعفر بن أبي الُمغيرة، عن سعيد بن  :فإْن قيل» فليس قد رواه ُمطر ِ

اأْل ْرض   })) : ُجبير، عن ابن عباس في قوله ات  و  او  يُّه  السَّم  ع  ك ْرس  س   {و 

 .((علمه : قال

ف، وإَما ِمن جعفر بن أبي الُمغيرة،  :قيل ا ِمن ُمطر ِ هذا حديث فيه وَهٌن إمَّ

 :ألنَّ الصَّحيح المشهور عن ابن عباس ما حدثناه

وكيع، عن : لم الرازي، قال سهل بن زنجية الرازي قالعبد الرحمن ابن سَ 

ار الدُّ سفيان،  بير، عن ابن طين، عن سعيد بن جُ سلم البَ هني، عن مُ عن عمَّ

 .((الكرسي موضع قدميه, والعرش َل يقدر قْدره أحد )) : قال ،عباس

ون ُهم بالقدمين، حتى ال تكون  وكيف يكون العلم موضع قدميه، وهل يُِقرُّ

 .تعارضةالرواية عن ابن عباس مُ 

 .استوت إال ألخذ بأظهرها وهل ُحكم ما تعارض ِمن الروايات لو

طر    طين، مع أنَّ سلم البَ ال تُكافئ رواية مُ  :ف عن جعفروكيف ورواية م 

ف فلم يجاوز بِه سعيدًا كما تجاوزه ابن إدريس، الثوري رواه عن ُمطر ِ 
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ل، وهذه الرواية لم ثقَّ وكالهما وْهم، وهللا أعلم، ألنَّ الكرسي في القرآن مُ 

 .كما ذهب إليه القوم تَرد على التخفيف والهمز

ى العلم بالكرسي  وال نعرف في لغة شاذة وال معروفة عن عربي أنَّه َسمَّ

 اهـ.«ثقل إال ما جاء في هذه الرواية، ويَزول بِه فيها تعارضالمُ 

انيوقال اإلمام ابن تيمية  ــ 4 بيان تلبيس "ــ رحمه هللا ــ في كتابه  الحرَّ

 (:065-060/ 8) "الجهمية في تأسيس بدعهم الكالمية

ف في اللغة مع أنَّ هذا ال يُعرَ روا الكرسي بالعلم، به عليها، ففسَّ وطائفة اشتَ »

 .البتَّة

وهللا سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علًما فال يَختص علمه بالسموات 

 .واألرض

ب سبحانه، وهو بكل شيء عليم، ويعلم ما كان  والمقصود بيان عَظمة الرَّ

 .وما يكون

، وال لهذا نظير في فليس في تخصيص علمه بالسموات واألرض مدح

ب ال يُذكر اختصاص علمه بذلك قط  اهـ.«القرآن، فالرَّ

ند ه ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 4 ُ على "وقال اإلمام أبو عبد هللا ابن م  الرَّ

 (:56: ص" )الجهمية

اك، عن ابن عباسهْ وَروى نَ» ات   }))  :َشل، عن الضَّحَّ و  يُّه  السَّم  ع  ك ْرس  س  و 

ه  »: ق ال   { ْلم   .((« ع 

ل شَ هْ نَوعباس، حاك لم يَسمع ِمن ابن ر ال يثَبت، ألنَّ الضَّ وهذا خبَ 

 اهـ.«متروك

ع / المسألة الرابعة  ن ن قل اإلجماع على أنَّ الك رسي موض  عن بعض م 

 .القد مين

ن ين المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 9 أصول "قال اإلمام ابن أبي زم 

 (:901:ص) "السُّنة

ن قول أهل السُّنة» ع أنَّ الكرسي بين يدي العرش، وهو موِض  :وم 
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 اهـ.«القدمين

وقال اإلمام حْرب بن إسماعيل الك رماني ــ رحمه هللا ــ  في رسالته  ــ 3

لها اإلجماع على ( 46-44:ص) "السُّنَّة"المشهورة في  ك ى في أوَّ التى ح 

 :ما جاء فيها

 اهـ.«ع قدميهوالكرسي موِض »

 

 

  :وكتبه
 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد


