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  :ملخصال
 عز بالله تعلقي فيما سواء الصحيحة، السنة وفي الكريم القران في وردتاوالكرسي  العرش تالفظ    
 عقائدية أمور نم عليه لما يترتب وجل عز بالله ما يتعلق هو يهمنا وما بغيره، يتعلق فيما أو وجل،
 .تعالي الله حق في يستحيل وما وما يجوز يجب فيما
 الظاهر، وأن معناهما على حملهما يمكن والعرش الكرسي لفظي أن الدراسة هذه أظهرت وقد   
ى، معنال هذا على حملهما العقل في يمتنع وال وجل، عز الله مخلوقات من كبير جسم منهما كآل
 لقيتع مافي وخاصة متعددة، تأويالت والعرش الكرسي في أن إلى ذهب من المؤولة من أن بيد

 العرش. على الله استواء بمسألة
 التسليم في ةالسالم رأوا عليهم الله رضوان والتابعين الصحابة من السلف أن إلى البحث انتهي كما

 .العالمين رب إلى المعني وتفويض
 وقد ذكرت في الدراسة أقوال العلماء المعتمدين في مذاهبهم وفرقهم:

 أوال. أهل السنة والجماعة.
 األشاعرة. ثانيا.

 ثالثا. المعتزلة.
 رابعا. الشيعة.

 خامسا. الصوفية. 
الكلمات المفتاحية: العرش، الكرسي، المفسرين، السنة والجماعة، األشاعرة، المعتزلة، الشيعة، 

 الصوفية.
Abstract: 

The terms throne and chair are mentioned in holy Qur’an and in the 

authentic Sunnah, whether in relation to God, the Mighty and Sublime, or 

in relation to others. This study stated that the terms chair and throne can 

be interpreted according to their apparent meaning, and that both of them 

are a large body of God Almighty's creations, and it is not impossible in 

the mind to carry them to this meaning. However, among the interpreters 

are those who hold that the throne and the throne have multiple 
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interpretations, especially with regard to the issue of God's ascension to the 

throne.The study also concluded that the predecessors from among the 

Companions and the Followers, may God be pleased with them, saw safety 

in submission and delegating the meaning to the Lord of the worlds. 

In the study, the sayings of the approved scholars in their dogmas and sects 

were mentioned: 

First. The followers of AlSunna and Aljamaa. 

Second. Ash'ari. 

Third. Mu'tazila. 

Fourthly. Shia. 

v. Sufism. 
Keywords: The throne, the chair, the commentators, the Sunnis and 

the community, the Ash'aris, the Mu'tazilites, the Shiites, Sufism. 

 المقدمة
افترقت األمة اإلسالمية إلى فرق عدة متنازعة متناحرة كل فرقة تخالف األخرى، بل وأحياًنا    

 تكفرها ومن هذه الخالفات اختالفهم في تفسير آيات العقيدة.
وسأعرض في هذا البحث لبيان اختالف الفرق في تفسير آيات العرش والكرسي، وأبين رأي الفرقة 

 ذن تعالى في ذلك.الناجية بإ
 أهمية البحث:

 ،تكمن أهمية هذا البحث في بيانه لمنهج أهل السنة القويم في تفسير آيات العرش والكرسي   
وكذلك بيان خطأ وضالل الفرق األخرى في تفسيرهم آليات العرش  ،كمثال على آيات العقيدة

 والكرسي كمثال على آيات العقيدة.
 أسباب اختيار البحث:

ظهار منهج أهل السنة وبيان أنه هو المنهج الحق الجدير باالتباعالرغبة ف ن خالل م، ي إعالء وا 
 .عرض تفسيرهم آليات العرش والكرسي كمثال ودراسة عملية

 معوقات البحث:
قلة المراجع التي تتحدث عن العرش والكرسي بشكل خاص وعدم توافرها في المكتبة إال بشكل 

 نادر.
 خطة البحث:

 مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة، وهي كاآلتي: منلبحث هذا ا يتكون 
 وتحتوي على أهمية البحث وأسباب اختياره ومعوقاته. المقدمة:
 ويحتوي على تعريف العرش والكرسي وبيان الفرق بينهما، وأقوال العلماء فيهما. التمهيد:

 منهج أهل السنة في تفسير آيات العرش والكرسي. المبحث األون:
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 ي على مطلبين:ويحتو 
 : منهج أهل السنة في تفسير آيات العرش.المطلب األون
 منهج أهل السنة في تفسير آية الكرسي. المطلب الثاني:
 منهج األشاعرة في تفسير آيات العرش والكرسي. المبحث الثاني:

 ويحتوي على مطلبين:
 منهج األشاعرة في تفسير آيات العرش. المطلب األون:
 منهج األشاعرة في تفسير آية الكرسي. المطلب الثاني:
 منهج المعتزلة في تفسير آيات العرش والكرسي. المبحث الثالث:

 ويحتوي على مطلبين:
 منهج المعتزلة في تفسير آيات العرش. المطلب األون:
 منهج المعتزلة في تفسير آية الكرسي. المطلب الثاني:
 ش والكرسي.منهج الشيعة في تفسير آيات العر  المبحث الرابع:

 ويحتوي على مطلبين: 
 منهج الشيعة في تفسير آيات العرش. المطلب األون:
 منهج الشيعة في تفسير آيات الكرسي. المطلب الثاني:

 منهج الصوفية في تفسير آيات العرش والكرسي. المبحث الخامس:
 ويحتوي على مطلبين:

 منهج الصوفية في تفسير آيات العرش. المطلب األون:
 منهج الصوفية في تفسير آية الكرسي. ب الثاني:المطل

 وتشتمل على اهم النتائج والتوصيات. الخاتمة:
 التمهيد

 تعريف العرش والكرسي
 تعريف الكرسي:

َماَواِت : كرسي بكسر القاف، وفي التنزيل العزيز )َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ االكرسي لغة: واحد الكراسي، قالو 
  1َواأْلَْرَض(.
 2: الكرسي ما تعرفه العرب من كراسي الملوك.ب لسان العربوذكر صاح

                                                           
 .600البقرة/ 1
، حققه وعلق عليه عامر أحمد حيدر، راجعه عبد المنعم خليل لسان العرب ،ن منظوراإلمام العالمة جمال الدين اب 2

 .670، ص 2م، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ج6117هــ، 0464، 0إبراهيم، ط
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 1الكرسي: جمع كراسي، وهو بمعنى المقعد، السرير، العلم، وكرسي الملك: عرشه.
الكرسي: هو ما يجلس عليه، فالمعنى على هذا: المحل الذي يكون آية على ملكه، واشتقاقه من 

 2، وياؤه لغير النسب.يالكرس
 تعريف العرش:

لغة: سرير الملك، يدل على ذلك سرير ملكة سبأ سماه الله عز وجل عرًشا، فقال عز من العرش 
 3 قائل )ِإنِ ي َوَجْدُت اْمَرأًَة َتْمِلُكُهْم َوُأوِتَيْت ِمْن ُكلِ  َشْيٍء َوَلَها َعْرٌش َعِظيٌم(.

 4والجمع: أعراش، وعروش، وعرشة والعرش: البيت، وجمعه: عروش، وعرش البيت سقفه.
 ني ا: الفر  بين العرش والكرسيثا

العرش: فهو عرش الرحمن المعروف الذي ذكره الله في كتابه، فقال تعالى: )الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش 
من القرآن الكريم، وأخبر سبحانه أن له حملة من المالئكة،  ست وعشرين موضعافي  5اْسَتَوى(

فيجب على  6ٌة()َوَيْحِمُل َعْرَش َربِ َك َفْوَقُهْم َيْوَمِئٍذ َثَماِنيَ وأنهم يكونون يوم القيامة ثمانية، فقال تعالى: 
 العبد اإليمان بذلك كله.

: وقد ثبت في الشرع أنه له قوائم، تحمله المالئكة كما قال 7في )شرح الطحاوية(الطحاوي قال 
بقائمة من  خذ  صل الله عليه وسلم: "فإن الناس يصعقون، فأكون أول من ُيفيق، فإذا أنا بموسى آ

 8قوائم العرش فال أدري أفاق قبلي، أم جوزي بصعقة الطور؟"
َماَواِت َواأْلَْرَض()الكرسي: قال تعالى:  وقد قيل: هو العرش، والصحيح أنه غيره،  9َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ

 ُنقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره.
: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: "ما -رضي الله عنه-وقال ابن جرير: قال أبو ذر 

 10من حديد ألقيت بين ظهر ي فالة من األرض". كحلقةالكرسي في العرش إال 
 

                                                           
 .014، بيروت، ص0112، 0األسيل، القاموس العربي، الوسيط، ط 1
، 0ط حققه وعلق عليه وقدم له: د عبد الحكيم األنيس، الكرسي،الفتح القدسي في آية  ،إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي 2

حياء التراث، دبي، ص6110هــ، 0466  .072م، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وا 
 .67سورة النمل/ 3
 .722، ص 2ج العرب،لسان  ،ابن منظور 4
 0سورة طه  5
 02سورة الحاقة  6
 ، بتصرف.622- 621ص ، 6102 الطحاوية:شرح  ،أبو العز الحنفي 7
 .    6/201(، 6400كتاب الخصومات، باب ما يذكر في األشخاص، رقم ) البخاري:صحيح  ،محمد بن إسماعيل البخاري  8
 .600سورة لبقرة/  9

( وطرقه كلها ال 0/711(، وتفسير )الطبري( )041-6/042، و)األسماء والصفات( للبيهقي )02)كتاب العرش( رقم  10
 ا واهية.تقوم بها حجة، وأغلبه
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 ثالث ا: أقوان العلماء في العرش والكرسي
 على أصح األقوال فيه، والعرش أكبر من الكرسي. -عز وجل-الكرسي: هو موضع قدمي الرحمن 

ات، وعليه استوى ربنا استواًء يليق بجالله، وله قوائم، ويحمله حملة من والعرش: هو أعظم المخلوق
 المالئكة عظام الخلق.

 وقد أخطأ من جعلهما شيًئا واحًدا.
 وعرش الرحمن هو أعظم المخلوقات وأوسعها.

وعرش الرحمن هو أعظم  1يِم(قال تعالى: )َفَتَعاَلى اللَُّه اْلَمِلُك اْلَحقُّ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكرِ 
 المخلوقات، وأوسعها.

، وقال تعالى )َوُهَو َربُّ 2قال تعالى: )َفَتَعاَلى اللَُّه اْلَمِلُك اْلَحقُّ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم(
 .4، وقال تعالى )ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد(3اْلَعْرِش اْلَعِظيِم(
 5أعظم المخلوقات فيدخل فيه ما دونه. هالعرش ألنخص   قال القرطبي:

)َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم( أي: هو مالك كل شيء وخالقه  ألنه رب العرش العظيم  وقال ابن كثير:
وات واألرضين، وما فيهما وما بينهما تحت االذي هو سقف المخلوقات، وجميع الخالئق من السم

الى، وعلمه محيط بكل شيء، وقدره نافذ في كل شيء، وهو على كل العرش مقهورين بقدرة الله تع
 .6شيء وكيل

)ُذو اْلَعْرِش( أي: صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخالئق، و)اْلَمِجيُد(:  وقال رحمه الله:
 ، والجر على أنه صفة للعرش، وكالهما معنى-عز وجل-فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة للرب 

 7صحيح.
 وللعرش حملة يحملونه. 8لمجيد: المتسع عظيم القدر.وا

وَن ِللَِّذيَن قال تعالى: )الَِّذيَن َيْحِمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبِ ُحوَن ِبَحْمِد َربِ ِهْم َوُيْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْسَتْغِفرُ 
وهم 9َك َوِقِهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم( ِللَِّذيَن َتاُبوا َواتََّبُعوا َسِبيلَ  َآَمُنوا َربََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْحَمًة َوِعْلًما َفاْغِفْر 

 على ِخلقة عظيمة.
                                                           

 002سورة المؤمنون  1
 002سورة المؤمنون  2
 061سورة التوبة  3
 00سورة البروج  4
 .2/716،717الثانية، ، 6112دار الشام للتراث، بيروت،  القرآن:الجامع ألحكام  ،محمد القرطبي 5
 .6/410م 0124دار األندلس، بيروت، الخامسة،  العظيم:تفسير القرآن  ،ابن كثير الدمشقي 6
 .4/424المرجع السابق: ابن كثير،  7
 .6/410المصدر السابق: ابن كثير،  8
 2سورة غافر  9
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 والعرش فوق الكرسي بل فوق كل المخلوقات.
َماَواِت َواأْلَْرَض( ، "الكرسي موضع القدمين، والعرش 1وأما الكرسي فقال تعالى: )َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ

 وقد روي مرفوًعا، والصواب: أنه موقوف على ابن عباس.  تعالى". ال يقدر قدره إال الله
هناك من قال: إن العرش هو الكرسي لحديث: إن الله يضع كرسي ه يوم  وقال الشيخ ابن عثيمين:

 القيامة" وظنوا أن الكرسي هو العرش".
َماَواِت ِسيُّ وكذلك زعم بعض الناس أن الكرسي هو العلم، فقالوا في قوله تعالى: )َوِسَع ُكرْ    ُه السَّ

والصواب: أن الكرسي موضع القدمين، والعرش هو الذي استوى عليه الرحمن ، َواأْلَْرَض( أي: علمه
 2والعلم: صفة في العِالم ُيدرك فيها المعلوم، والله أعلم.، سبحانه

 أقوان العلماء في معنى الكرسي:
 أراد علمه. القون األون:

ن إدريس : حدثنا أبو سعيد األشج، حدثنا ابفي كتابه التفسير بالمأثور الرازي  قال ابن أبي حاتم   
عن مطرف بن طريف، عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: 

َماَواِت َواأْلَْرَض( قال: علمه.  3)َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ
 : موضع القدمينالقون الثاني

اه : وقال آخرون الكرسي موضع القدمين، ثم رو تفسيره جامع البيانالطبري في  ثم قال ابن جرير
 .4عن أبي موسى والسدي والضحاك ومسلم البطين

 الكرسي هو العرش القون الثالث:
من طريق جويبر عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش، أيضاً وروى ابن جرير    

 والصحيح أن الكرسي غير العرش.
منه، كما دلت على ذلك اآلثار واألخبار، وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله  والعرش أكبر

 5بن خليفة عن عمر في ذلك.
ده" أي و وقيل: كرسيه ملكه وسلطانه، والعرب تسمي الملك القديم كرسًيا، "وال يؤ  القون الرابع:

 6يثقله.

                                                           
 600سورة البقرة  1
 ,7/717،714 ،6112التوحيد:القول المفيد شرح كتاب  ،ابن عثيمين 2
 . 6/410م 6112دار الكتب العلمية، بيروت، األولى،  بالمأثور:التفسير  ،ابن أبي حاتم الرازي  3
 .0/612، 6112دار ابن الجوزي، القاهرة، األولى،  البيان:جرير الطبري تفسيره جامع ابن  4
 .0/611المصدر السابق:  5
 .2/07م، 6117المكتبة التوفيقية، القاهرة، األولى،  الكبير:الفخر الرازي التفسير  6
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و ميين، إن الكرسي عندهم هوقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من اإلسال القول الخامس:
الفلك الثامن، وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع، وهو الفلك األثير ويقال له األطلس، وقد 

 1رد ذلك عليهم آخرون.
 القون الصحيح والراجح:

ن الكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرش، والعرش أعظم منه وهو موضع القدمين للبارئ أ
قول هو مذهب السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتدى عز وجل، وهذا ال

 بسنتهم، وهذا هو ما دل عليه القرآن والسنة واإلجماع ولغة العرب التي نزل القرآن بها.
 المبحث األون

 منه( أهل السنة في تفسير آيات العرش والكرسي
 تمهيد:
د والربوبية واألسماء والصفات، وفي توحي لوهيةأهل السنة يعتمدون على منهج إثبات توحيد األ

األسماء والصفات يثبتونها دون تكييف أو تشبيه أو تمثيل، أو تعطيل، بل يثبتون الصفة كما يليق 
 بذات الله تعالى، وسنرى ذلك من خالل تفسير الطبري.
 المطلب األون

ى دون تكييف ه وتعاليثبت أهل السنة العرش لله سبحان: منهج أهل السنة في تفسير آيات العرش
 تفسير الطبري آليات العرش كمثال لمنهج أهلبعض أو تمثيل، أو تشبيه، أو تعطيل، وسنأخذ 

 السنة.
 األعراف:. 9
َل يْ ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّ  الَِّ ي َخَلَق الَسَمـَواِت َواألرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش ُيْغِشى الَّ )
َراٍت ِبَأْمرِِه َأاَل َلُ  اْلَخْلُق َواألْمُر َتَبارَ النَّ  ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ  اللَُّ  َربُّ كَ َهاَر َيْطُلُبُ  َحِثيث ا َوالشَّ

 2(اْلَعاَلِمينَ 
اًعا لله سبحانه وتعالى، ويثبت استوائه بمعنى علوه وارتفاعه عليه علًوا وارتف رشيثبت الطبري الع

 3طانه.له وعظيم سهجالل وجيليق ب
 التوبة:. 4
 4(َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيمِ  َوُهوَ  َعلَْيِه تََوكَّْلتُ  إَِّلَّ ُهوَ  اَل ِإلََٰ َ  فَِإن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبَِي اللَّهُ )

                                                           
 .0/001، م0124دار األندلس، بيروت، الخامسة،  العظيم:ابن كثير الدمشقي تفسير القرآن  1
 04سورة األعراف  2
 .0/462 ،6106البيان:ابن جرير الطبري تفسيره جامع  3
 061سورة التوبة  4
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( الذي يمِ َربُّ اْلعَْرِش اْلعَظِ  َوُهوَ ثبت الطبري العرش في هذه اآليات لله سبحانه وتعالى فيقول: )
 1يملك كل ما دونه وأن من دونه في سلطانه وملكه جار عليه حكمه وقضاؤه.

 يونس:. 3
َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوىَٰ َعَلى اْلَعْرِش )  ۖ   اأْلَْمرَ  ُيَدبِ رُ  ۖ  ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّ  الَِّ ي َخَلَق السَّ
ِلُكمُ  ۖ   ِن ِ ِإ ْ  َبْعدِ  ِمن ِإالَّ  َشِفيعٍ  ِمن َما ُرونَ  َأَفاَل  ۖ   َفاْعُبُدوهُ  َربُُّكمْ  اللَّ ُ   ََٰ  2(َتَ كَّ

 3لله تعالى في هذه اآلية دون تمثيل أو تكييف أو تشبيه. رشيثبت الطبري االستواء والع
 هود:

َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َوَكاَن َعْرُشُ  َعَلى الْ ) َيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َماِء لِ َوُهَو الَِّ ي َخَلَق السَّ
َ ا ِإالَّ ِسْحٌر  ْبُعوُثوَن ِمن َبْعِد اْلَمْوِت َلَيُقوَلنَّ الَِّ يَن َكَفُروا ِإْن هََٰ  4(ِبينٌ مُّ َعَمال  َوَلِئن ُقْلَت ِإنَُّكم مَّ

ن يخلق أهذه اآلية العرش لله سبحانه وتعالى وأنه كان على الماء قبل ل تفسيره يثبت الطبري في
 5يقول في تفسير هذه اآلية وقوله: )َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء(. ،شيًئا

 الرعد:
ِت ِبَغْيِر َعَمدٍ ) وََٰ مََٰ رَ وَ  ۖ   ٱْلَعْرشِ  َعَلى ٱْسَتَوىَٰ  ُثمَّ  ۖ   َتَرْوَنَها ۖ  ٱللَُّ  ٱلَِّ ى َرَفَع ٱلسَّ ْمَس  َسخَّ  ۖ   َوٱْلَقَمرَ  ٱلشَّ
لُ  ٱأْلَْمرَ  ُيَدبِ رُ  ۖ   ىمَُّسم   ۖ  أِلََجلٍ  َيْجِرى  ُكل   ُكمْ  ِبِلَقٓاءِ  َلَعلَُّكم اآليات ُيَفصِ   6(وِقُنونَ تُ  َربِ 

يفسر الطبري استواء الله على العرش هنا بعلوه عليه، فهو يثبت صفتي االستواء والعرش وينكر 
 7على من يؤول هذه الصفات.

 المطلب الثاني: منه( أهل السنة في تفسير آية الكرسي
َه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم  )اللَّهُ  َماَواتِ ال ِفي َما لَّهُ  ۚ   َنْومٌ  َواَل  ِسَنةٌ  َتْأُخُذهُ  اَل  ۚ  اَل ِإلَٰ  ۚ   اأْلَْرضِ  ِفي َوَما سَّ
ْن ِعْلِمِه  ُيِحيُطونَ  اَل وَ  ۚ   َخْلَفُهمْ  َوَما َأْيِديِهمْ  َبْينَ  َما َيْعَلمُ  ۚ   ِبِإْذِنهِ  ِإالَّ  ِعنَدهُ  َيْشَفعُ  الَِّذي َذا َمن ِبَشْيٍء مِ 

َماَواتِ  ُكْرِسيُّهُ  َوِسعَ  ۚ  ِإالَّ ِبَما َشاَء    8(اْلَعِظيمُ  ْلَعِليُّ ا َوُهوَ  ۚ   ِحْفُظُهَما َيُئوُدهُ  َواَل  ۚ   َواأْلَْرَض  السَّ
ي هذه اآلية ذكره فعن قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في معنى الكرسي الذي أخبر الله تعالى 

 ماوات واألرض.أنه وسع السو 
 قال بعضهم: هو علم الله تعالى ذكره، ذكر من قال ذلك:

                                                           
 قدم له: الشيخ خليل الميس م، 6111القرآن،أبو جعفر محمد بن جرير الطبري جامعة البيان عن تأويل أي  1
 7سورة يونس  2
 011، ص00ج البيان،الطبري جامع  3
 2سورة هود  4
 .00/640 البيان،ري جامع الطب 5
 6سورة الرعد  6
 011، ص07ج البيان،الطبري جامع  7
 .600سورة البقرة  8
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حدثنا أبو كريب وسلم بن جنادة قاال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة عن 
  1( قال: كرسيه علمه.ُكْرِسيُّهُ  َوِسعَ سعيد بن جبير عن ابن عباس: )

 وقال آخرون: الكرسي هو العرش نفسه.
ر عن الضحاك قال: كان يبحدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو زهير عن جو         

 2.الكرسي هو العرش الحسن يقول:
 3الخالصة: الطبري يثبت الكرسي لله تعالى دون تأويل أو تشبيه. 

وقد اعتمدنا على ما قاله اإلمام الطبري في هذا الخصوص كونه شيخ المفسرين والي يأس بقوله 
 يره غالبية العلماء.وتفس

 في تفسير آيات العرش 4المبحث الثاني: منه( األشاعرة
 تمهيد:

اتبع األشاعرة منهج أهل السنة والجماعة إال أنهم أثبتوا لله تعالى سبع صفات، أما باقي الصفات 
 الواردة في القرآن الكريم فردوها إلى هذه السبع، أي أنهم أولوها بما يتفق مع الصفات السبعة.
وسنتعرف على منهجهم هذا من خالل استعراضنا لتفسير آيات العرش والكرسي عند اإلمام الفخر 

 الرازي.
 

                                                           
 .0/712 البيان،الطبري جامع  1
 .0/711المصدر السابق:  2
 .411/ 0 البيان،الطبري جامع  3
 األشاعرة: 4

ة ئل العقلية والكالمية وسيلة في محاججفرقة كالمية إسالمية، تنسب ألبي الحسن األشعري، وقد اتخذت البراهين والدال
خصومها، إلثبات حقائق الدين والعقيدة، اإلسالمية، ومؤسس هذه الفرقة هو أبو الحسن على بن إسماعيل األشعري ولد 

 هجرية. ٠٧٢بالبصرة سنة 
تى أصبح يه العلوم حوقد مر األشعري بعدة مراحل في حياته، المرحلة األولى كان مالزما للجبائي شيخ المعتزلة يتلقى عل

نائبه، والمرحلة الثانية خروجه على مذهب االعتزال وخطه مذهبا خاصا به جلس يدرس الناس به، والمرحلة الثالثة قوله 
 بالصفات كلها لله تعالى من غير تكييف وال تشبيه وال تعطيل وال تحريف وال تمثيل.

منهجه، ومن أشهرهم اإلمام الباقالني واإلمام الغزالي واإلمام بعد موت األشعري قام علماء المذهب بوضع قواعده وأسسه و 
 الجويني واإلمام الفخر الرازي.

 من أهم آراء األشاعرة في اإليمان يقفون وسطا بين المرجئة والجهمية.
 وبخصوص التكفير موقفهم غير واضح، يقولون ال نكفر أحد ونجدهم يكفرون خصومهم ويكفرون من ال يثبت الصفات.

 القرآن والكتب السماوية األخرى فيقولون بأنها ليست كالم الله على الحقيقة، ولكنه كالم الله النفسي،  اما
 وقولهم في رؤية الله أنها تصح كون كل موجود يصح رؤيته.

 ولهم آراء كثيرة في قضايا اختلف خولها علماء اإلسالم.
 بتصرف. ١٧١م، ص٠٢٢٧مان، المنصورة، األولى، مكتبة اإلي واألديان:موسوعة الفرق  ،إسالم محمود دربالة
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 المطلب األون: منه( األشاعرة في تفسير آيات العرش
 األعراف:. 9
ْلَعْرِش ُيْغِشى الَّْيَل ا ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّ  الَِّ ي َخَلَق الَسَمـَواِت َواألرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى)

َراٍت ِبَأْمرِِه َأاَل َلُ  اْلَخْلُق َواألْمُر تَ  ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ اَرَك اللَُّ  َربُّ بَ النََّهاَر َيْطُلُبُ  َحِثيث ا َوالشَّ
 1(اْلَعاَلِمينَ 

  .المجسمة وذلكويصفهم ب يفسر العرش بالعلم، ويرد على أهل السنة الذي يثبتون العرش لله تعالى
 التوبة:. 4
 2(َوُهَو َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيمِ  َعلَْيِه تََوكَّْلتُ  إَِّلَّ ُهوَ  اَل ِإلََٰ َ  فَِإن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبَِي اللَّهُ )

يقول في تفسير قوله تعالى )وهو رب العرش العظيم( والسبب في تخصصه بالذكر أنه كلما كانت 
 3.كرم كان ظهور جاللة المؤثر في العقل والخاطر أعظماآلثار أعظم وأ

 يونس:. 3
َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوىَٰ َعَلى اْلَعْرِش )  ۖ   اأْلَْمرَ  ُيَدبِ رُ  ۖ  ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّ  الَِّ ي َخَلَق السَّ
ِلُكمُ  ۖ   ِإْ ِن ِ  َبْعدِ  ِمن ِإالَّ  َشِفيعٍ  ِمن َما ُرونَ  َأَفاَل  ۖ  لَُّ  َربُُّكْم َفاْعُبُدوُه ال  ََٰ  4(َتَ كَّ

 5رش. المراد: ثم يدبر األمر وهو مستو على الع (ُثمَّ اْسَتَوىَٰ َعَلى اْلَعْرشِ يقول في تفسير قوله )
 هود:. 2
َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َوَكاَن َعْرُشُ  َعَلى ا) َيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن ْلَماِء لِ َوُهَو الَِّ ي َخَلَق السَّ

ْبُعوُثونَ  ِإنَُّكم ُقْلتَ  َوَلِئن ۖ  َعَمال   َ ا نْ إِ  َكَفُروا الَِّ ينَ  َلَيُقوَلنَّ  اْلَمْوتِ  َبْعدِ  ِمن مَّ  6(مُِّبينٌ  ِسْحرٌ  ِإالَّ  هََٰ
رشه كان على ن ذكر أن عالفائدة م، (َوَكاَن َعْرُشُ  َعَلى اْلَماءِ يقول الرازي في تفسير قوله تعالى )

 7وات واألرض هي بيان كمال القدرة. االماء قبل خلق السم
 الرعد:. 5
ِت ِبَغْيِر َعَمدٍ ) وََٰ مََٰ رَ وَ  ۖ   ٱْلَعْرشِ  َعَلى ٱْسَتَوىَٰ  ُثمَّ  ۖ   َتَرْوَنَها ۖ  ٱللَُّ  ٱلَِّ ى َرَفَع ٱلسَّ ْمَس  َسخَّ  ۖ   َوٱْلَقَمرَ  ٱلشَّ
لُ  ٱأْلَْمرَ  ُيَدبِ رُ  ۖ  م ى مُّسَ  ۖ  أِلََجلٍ  َيْجِرى  ُكل   ُكمْ  ِبِلَقٓاءِ  َلَعلَُّكم اآليات ُيَفصِ   8(وِقُنونَ تُ  َربِ 

                                                           
 04األعراف  1
 061التوبة  2
 672ص  00ج، 1981 الكبير،إلمام الفخر الرازي التفسير ا 3
 7سورة يونس  4
 04 - 07ص  02ج  ،0120الكبير،الفخر الرازي التفسير  5
 2سورة هود  6
 022- 022ص  2ج ،0120،الكبيرإلمام الفخر الرازي التفسير ا 7
 6سورة الرعد  8
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ستقًرا على ( فاعلم أنه ليس المراد منه كونه مٱْلَعْرشِ  َعَلى ٱْسَتَوىَٰ  ُثمَّ قول في تفسير قوله تعالى )
 1العرش، ألنه المقصود من هذه اآلية ذكر ما يدل على وجود الصانع. 

 ثاني: منه( األشاعرة في تفسير آية الكرسيالمطلب ال
َ  ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ) َماَواتِ ا ِفي َما لَّ ُ  ۖ   َنْومٌ  َواَل  ِسَنةٌ  َتْأُخُ هُ  اَل  ۖ  اللَُّ  اَل ِإلََٰ  ۖ   اأْلَْرضِ  ِفي َوَما لسَّ

يُطوَن ِبَشْيٍء مِ ْن ُيحِ  اَل وَ  ۖ   َخْلَفُهمْ  َوَما َأْيِديِهمْ  َبْينَ  َما َيْعَلمُ  ۖ   ِبِإْ ِن ِ  ِإالَّ  ِعنَدهُ  َيْشَفعُ  الَِّ ي َ ا َمن
َماَواتِ  ُكْرِسيُّ ُ  َوِسعَ  ۖ  ِعْلِمِ  ِإالَّ ِبَما َشاَء    2 اْلَعِظيمُ  اْلَعِليُّ  َوُهوَ  ۖ   ِحْفُظُهَما َيُئوُدهُ  َواَل  ۖ   َواأْلَْرَض  السَّ

َماوَ  ُكْرِسيُّ ُ  َوِسعَ يقون في تفسير قول  تعالى )  (َواأْلَْرَض  اتِ السَّ
 واختلف المفسرون على أربعة أقوان:

 وات واألرض.اأنه جسم عظيم يسع السم األون:
 أن المراد من )الكرسي( السلطان والقدرة والملك. الثاني:
 أن الكرسي هو العلم ألن العلم موضوع العلم وهو الكرسي. الثالث:
ق وكبريائهن وتقديره أنه تعالى خاطب الخلأن المقصود من هذا الكالم تصوير عظمة الله  الرابع:

 في تعريف ذاته وصفاته بما اعتادوه في ملوكهم وعظمائهم.
والرازي يؤيد القول الرابع إال أنه يعتمد القول األول، ويقول: الكرسي هو موضوع قدمي الروح 

 3األعظم أو ملك آخر عظيم القدر عند الله تعالى.
 الخالصة:

 .موضع قدمي الروح األعظم رسي بأنهالرازي يصف الك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 077ص  02ج ،0120الكبير،إلمام الفخر الرازي التفسير ا 1
 600البقرة سورة  2
 06 - 00، ص 2ج ، 0120 الكبير،إلمام الفخر الرازي التفسير ا 3
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 في تفسير آيات العرش والك 1المبحث الثالث: منه( المعتزلة
 تمهيد:

 أوال : منه( المعتزلة في تفسير آيات العقيدة:
وضعوا أسًسا لآليات التي ظاهرها التعارض فحكموا العقل ليكون الفيصل بين المتشابهات، وقد 

كتوا وفوضوا وا إلى المتشابهات سؤ ل عن الصحابة والتابعين فإذا جاكان من قبلهم يكتفون بمجرد النق
 .العلم لله

 أنكرت األحاديث الصحيحة التي تخالف عقولهم، وأخضعوا تفسيرهم ألصولهم الخمسة.
 ركزوا على األلفاظ اللغوية وقدموا العقل على النقل وحرفوا المعاني بما يتفق مع قواعدهم العقلية.

 سير المأثور.ال يعترفون بالتف
 2وضعوا أسًسا لآليات التي ظاهرها التعارض فحملوا المتشابه على المحكم.و 

 ثاني ا: منه( الزمخشري في تفسيره:
يكشف لنا عن جمال القرآن وسحر بالغته، لما برع فيه من المعرفة بكثير من العلوم، السيما     

ان، ا امتاز به من اإلحاطة بعلوم اللغة، البيما برز فيه من اإللمام بلغة العرب والمعرفة بأشعاره، وم
 اإلعراب، األدب.

                                                           
 المعتزلة: المعتزلة: 1

ن عطاء واصل ب هي فرقة إسالمية كالمية نشأت في أواخر العصر األموي وازدهرت في العصر العباسي، تأسست على يد
وقد اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقيدة اإلسالمية لتأثرها ببعض الفلسفات الواردة من خارج البيئة اإلسالمية، وأطلق 

 عليها مسميات عدة منها المعتزلة والقدرية والعدلية واهل العدل والوعيدية.
 وللعلماء كالم كثير في سبب ظهورها:

في مسائل عقدية مثل الحكم على مرتكب الكبيرة، والحديث عن القدر وغيرها من قضايا اعتزلوا  . قيل ظهرت نتيجة نقاش١
 مجالس العلماء فأطلق عليهم معتزلة.

 . وقيل سبب االعتزال سياسي كونهم اعتزلوا الحسن عندما تنازل لمعاوية فاعتزلوا الفريقين فأطلق عليهم معتزلة.٠
 من اهم أفكار المعتزلة:

 إن اإلنسان حر مختار وهو الذي يخلق أفعاله. . قولهم١
 . قولهم بخلق القرآن الكريم.٠
 . القول بأن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا وال كافرا ولكنه فاسق.٣
 . تأويل الصفات اإللهية.٤
 . تقديمهم في العمل للعقل على النقل.٥

براهيم   بن يسار النظام وعبد الجبار الهمذاني والجاحظ.من أبرز علماء المعتزلة: الشريف المرتضى والهذيل العالف وا 
. األمر بالمعروف ٥. المنزلة بين المنزلتين ٤. الوعد والوعيد ٣. العدل ٠. التوحيد ١يقوم االعتزال على اصول خمسة هي: 

 بتصرف.  ٣٨١والنهي عن المنكر. موسوعة الفرق واألديان: إسالم محمود دربالة، ص
 624- 627ص  0ج  6111ون،والمفسر التفسير  ،الذهبي 2
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وبين خلق حجاب، وأنكروا العرش وأن  -عز وجل-ليس بين الله  هنإذكروا أن الجهمية يقولون 
يكون هو فوقه وفوق السماوات، وقالوا إن الله في كل مكان، وأنه ال يتخلص من خلقه وال يتخلص 

 1 يبقى من خلقه شيء.الخلق منه، إال أن يفنيهم فال
 ويسير الزمخشري على منهج المعتزلة السالف ذكره في التفسير آليات العرش والكرسي.

 المطلب األون: منه( المعتزلة في تفسير آيات العرش
 األعراف:.9
ى اْلَعْرِش ُيْغِشى الَّْيَل لَ ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّ  الَِّ ي َخَلَق الَسَمـَواِت َواألرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى عَ )

َراٍت ِبَأْمرِهِ  ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ  2(النََّهاَر َيْطُلُبُ  َحِثيث ا َوالشَّ
 3يقول االستواء: االعتدال واالستقامة، من غير أن يزيد فيما بين ذلك شيء آخر.

 التوبة:. 4
 4(َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيمِ  َوُهوَ  َعلَْيِه تََوكَّْلتُ  إَِّلَّ ُهوَ  ِإلََٰ َ  اَل  فَِإن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبَِي اللَّهُ )

 5نقل قول ابن عباس )العرش ال يقدر قدره أحد(.
 يونس:. 3
َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوىَٰ َعَلى) اأْلَْمر َما  ُيَدبِ رُ  لَعرشا ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّ  الَِّ ي َخَلَق السَّ

ِلُكمُ ۖ  ِمن َشِفيٍع ِإالَّ ِمن َبْعِد ِإْ ِنِ   ُرونَ  َأَفاَل  َفاْعُبُدوهُ  َربُُّكمْ  اللَّ ُ   ََٰ  6(َتَ كَّ
 7وأسبقها هذه الجملة لزيادة الداللة على العظمة. يقول الزمخشري في تفسيره لهذه اآلية:

 هود:. 2
َماَواِت َواأْلَْرَض ) يُُّكْم َأْحَسُن ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َوَكاَن َعْرُشُ  َعَلى اْلَماِء ِلَيْبُلَوُكْم أَ  َوُهَو الَِّ ي َخَلَق السَّ

ْبُعوُثونَ  ِإنَُّكم ُقْلتَ  َوَلِئن ۖ  َعَمال   َ ا نْ إِ  َكَفُروا الَِّ ينَ  َلَيُقوَلنَّ  اْلَمْوتِ  َبْعدِ  ِمن مَّ  8(مُِّبينٌ  ِسْحرٌ  ِإالَّ  هََٰ

                                                           
م، مكتبة المعال ـ الكويت، 0122هـ  0412، 0ص فيه،كتاب العرش وما روي  العبسي،محمد بن عثمان بن أبي شيبة  1

 01- 41ص 
 04األعراف سورة  2
ط،  د. التأويل،عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه  الخوارزمي، الكشافأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري  3

 621ص  0، ج6111د. 
 061التوبة سورة  4
 667، ص6ج  الكشاف، ،الزمخشري  5
 7يونس سورة  6
 660، ص6ج ،الكشاف ،الزمخشري  7
 2هود سورة  8
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وات افيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل السم ية:يقول الزمخشري في تفسير هذه اآل
 1واألرض.

 الرعد:. 5
ِت ِبَغْيِر َعَمدٍ ) وََٰ مََٰ رَ وَ  ٱْلَعْرشِ  َعَلى ٱْسَتَوىَٰ  ُثمَّ  ۖ   َتَرْوَنَها ۖ  ٱللَُّ  ٱلَِّ ى َرَفَع ٱلسَّ ْمَس  َسخَّ  ُكل   َوٱْلَقَمرَ  ٱلشَّ

لُ  ٱأْلَْمرَ  ُيَدبِ رُ  ۖ   مَُّسم ى ۖ  أِلََجلٍ  َيْجِرى  ُكمْ  ِبِلَقٓاءِ  َلَعلَُّكم اآليات ُيَفصِ    2(ُنونَ ُتوقِ  َربِ 
 3الزمخشري لم يعرض تفسير العرش في هذه اآلية.

 المطلب الثاني: منه( المعتزلة في تفسير آية الكرسي:
َ  ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ) َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض ي الفِ  َما لَّ ُ  ۖ   مٌ َنوْ  َواَل  ِسَنةٌ  َتْأُخُ هُ  اَل  ۖ  اللَُّ  اَل ِإلََٰ  ۖ  سَّ

 مِ نْ  ِبَشْيءٍ  ُيِحيُطونَ  اَل وَ  ۖ   َخْلَفُهمْ  َوَما َأْيِديِهمْ  َبْينَ  َما َيْعَلمُ  ۖ   ِبِإْ ِن ِ  ِإالَّ  ِعنَدهُ  َيْشَفعُ  الَِّ ي َ ا َمن
َماَواتِ  ُكْرِسيُّ ُ  َوِسعَ  ۖ   َشاءَ  ِبَما ِإالَّ  ِعْلِم ِ   4 اْلَعِظيمُ  اْلَعِليُّ  َوُهوَ  ۖ   َيُئوُدُه ِحْفُظُهَما َواَل  ۖ   اأْلَْرَض وَ  السَّ

َماَواتِ  ُكْرِسيُّ ُ  َوِسعَ يقون الزمخشري وفي تفسير قول  )  (:َواأْلَْرَض  السَّ
الكرسي: ما يجلس عليه، وال يفضل عن مقعد القاعد، وفي قوله تعالى )وسع كرسيه( وجهان، 

وات واألرض لبسطته وسعته، وما هو إال تصوير لعظمته اعن السمأحدهما: أن كرسيه لم يضق 
نما هو تخييل لعظمة شأنه وتمثيل حسي، والثاني:  وتخييل فقط، ال كرسي ثمة وال قعود وال قاعد، وا 

 5وسع علمه، وسمى العلم كرسًيا تسمية بمكانه الذي هو كرسي العالم.
 الخالصة:

عتزالي لعظمة الله تعالى، فهو يسير على منهجه اإل الزمخشري ينفي الكرسي، ويذكر أنه تصوير
 في تفسيره لهذه اآلية.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 601، ص6ج الكشاف،الزمخشري  1
 6سورة الرعد  2
 742، ص6ج الكشاف،الزمخشري  3
 600سورة البقرة  4
 720، ص 0ج الكشاف،الزمخشري  5
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 في تفسير آيات العرش والكرسي 1المبحث الرابع: منه( الشيعة
 تمهيد:

: منه( الشيعة في تفسير آيات العقيدة  أوال 
الله عليه  ىصل-بأقوال الصحابة )علي، الحسن، الحسين( وأقوال الرسول  تفسير القرآن بالقرآن

 .-وسلم
ه عليه الل ىصل-رفضوا ما رواه الصحابة عن الرسول ، يأخذون بأقوال األئمة بعد أقوال الرسول

 ردوا رواياتهم إال ما صح من أهل البيت.، و إال بعضهم -وسلم
 مامية ال تعمل بالقياس(.رفضوا القياس )اال

 د عند المجمعين.اإلجماع ليس حجة إال إذا كان اإلجماع يعتمد على دليل معتم
 2العقل ودليله فال يدخل فيه عندهم القياس وال المصالح واالستحسان.

 في عرض العقيدة من خالل تفسيره: 3منهج الطبرسي ثاني ا:
عقيدة الطبرسي كعقيدة غيره من الشيعة، لها كثير من االرتباط بمبادئ المعتزلة في علم الكالم، 

يدافع فق المعتزلة في بعض آرائهم الكالمية، ويرتضي مذهبهم، و ولهذا نراه في تفسيره كثيًرا ما يوا

                                                           
 الشيعة: 1
قة من الفرق المنتسبة لإلسالم، زعموا أن عليا رضى الله عنه هو األحق في الخالفة بعد موت النبي عليه السالم، وأطلق فر 

عليهم االمامية ألنهم جعلوا من اإلمامة القضية األساسية التي شغلوا بهاو وسموا باالثنى عشرية ألنهم قالوا باثني عشر إماما، 
 ي مواجهة أهل السنة من بقية الفرق األخرى.وهم الفرقة االكبر انتشارا ف

 وقد كان لليهودي ابن سبأ دورا فعاال في نشأة الشيعة وظهور بعض أفكارها، 
 من اهم أفكارهم:

 . اإلمامة وتكون بالنص بأن ينص اإلمام السابق على من يأتي من بعده نصا، فال مجال لالختيار فيها.١
 عن الخطأ والنسيان وعن اقتراف الكبائر والصغائر. . العصمة فأئمة الشيعة كلهم معصومون ٠
 . األئمة عندهم أودعوا العلم اللدني دون الحاجة للتعلم على يد معلمين.٣
 . االعتقاد بالرجعة لإلمام الغائب.٤
 . العمل بالتقية.٥
 . العمل بالمتعة.٦
فرق واألديان: إسالم محمود دربالة، . القول بوجود مصحف فاطمة وهو يختلف عما بين أيدي المسلمين. موسوعة ال٧

 بتصرف. 620ص
 0، ص6م، مكتبة وهبة، ج6117هــ،  0464، 2ط والمفسرون،التفسير  ،د. محمد حسين الذهبي 2
هجري، عالم ومفسر وفقيه شيعي، له تفسير كبير باسم )مجمع البيان(،  ٨٣٥الطبرسي: الفضل بن حسن الطبرسي، توفي  3

 في تفسيره، وله تفسير آخر بعنوان )الوسيط في التفسير(، قال العلماء أن تفسيره مجمع البيان من وهو متأثر بفكر المعتزلة
التفاسير التي قل فيها الخالف مع أهل السنة. موسوعة أعالم الفكر اإلسالمي: إشراف د. محمود حمدي زقزوق، وزارة 

 .041م، األولى، ص6112األوقاف المصرية، القاهرة، 
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، وأحياًنا نراه ال يرتضي المعتزلة وال يسلم لهم، بل يقف المنازعات هعنهم، ويحاول أن يهدم ما عدا 
 لهم والمعارض لوالياتهم.

 يسير الطبرسي على المنهج الشيعي في التأويل في تفسيره آليات العرش والكرسي.
 ألون: منه( الشيعة في تفسير آيات العرشالمطلب ا

 األعراف:. 9
َل يْ ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّ  الَِّ ي َخَلَق الَسَمـَواِت َواألرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش ُيْغِشى الَّ )

ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ  ْلُق َواألْمُر َتَباَرَك اللَُّ  َربُّ َراٍت ِبَأْمرِِه َأاَل َلُ  اْلخَ النََّهاَر َيْطُلُبُ  َحِثيث ا َوالشَّ
 1(اْلَعاَلِمينَ 

ن الحسن: أي استوى أمره على الملك، وع (:ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرشِ يقول في تفسير قوله تعالى )
 2استقر ملكه.

 التوبة:. 9
 3 َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيمِ  َوُهوَ  َعلَْيِه تََوكَّْلتُ  إَِّلَّ ُهوَ   َ اَل ِإلََٰ  )فَِإن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبَِي اللَّهُ 
العرش  (: ذكر تفخيًما لشأنه وألنه إذا كان ربَربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيمِ  َوُهوَ يقول في تفسير قوله تعالى )

 4. مع عظمته كان رب ما دونه في العظم
 يونس:. 3
َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوىَٰ َعَلى اْلَعْرِش ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّ  الَِّ ي خَ )  ۖ   اأْلَْمرَ  ُيَدبِ رُ  ۖ  َلَق السَّ
ِلُكمُ  ۖ   ِإْ ِن ِ  َبْعدِ  ِمن ِإالَّ  َشِفيعٍ  ِمن َما ُرونَ  َأَفاَل  ۖ   َفاْعُبُدوهُ  َربُُّكمْ  اللَّ ُ   ََٰ  5(َتَ كَّ

وات االسم قيل إن العرش المذكور هنا هو (:َوىَٰ َعَلى اْلَعْرشِ ُثمَّ اْستَ يقول في تفسير قوله تعالى )
 6واألرض ألنهم من بنائه، والعرش البناء.

 هود:. 2
َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َوَكاَن َعْرُشُ  َعَلى اْلَماِء ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكمْ ) ْحَسُن أَ  َوُهَو الَِّ ي َخَلَق السَّ

َ ا ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبيَعَمال  َولَ  ْبُعوُثوَن ِمن َبْعِد اْلَمْوِت َلَيُقوَلنَّ الَِّ يَن َكَفُروا ِإْن هََٰ  7(نٌ ِئن ُقْلَت ِإنَُّكم مَّ
 (:َوَكاَن َعْرُشُ  َعَلى اْلَماءِ يقول في تفسير قوله تعالى )

                                                           
 04ف سورة األعرا 1
م، دار الفكر بيروت ـ لبنان 0114هـ، 0404ط القرآن،مجمع البيان في تفسير  ،أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي 2
 .600، ص 4ج
 061سورة التوبة  3
 .072ص  0ج البيان،الطبرسي مجمع  4
 7سورة يونس  5
 046ص  0ج  البيان،الطبرسي مجمع  6
 2سورة هود  7
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 قيل: إن المرادو ، وات واألرضافي هذا داللة على أن العرش والماء كانا موجودين قبل خلق السم
 1بقوله عرشه: بناؤه.

 المطلب الثاني: منه( الشيعة في تفسير آية الكرسي:
َ  ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم )  َماَواتِ ا ِفي َما لَّ ُ  ۖ   َنْومٌ  َواَل  ِسَنةٌ  َتْأُخُ هُ  اَل  ۖ  اللَُّ  اَل ِإلََٰ  ۖ   اأْلَْرضِ  ِفي َوَما لسَّ

 مِ نْ  ِبَشْيءٍ  ُيِحيُطونَ  اَل وَ  ۖ   َخْلَفُهمْ  َوَما َأْيِديِهمْ  َبْينَ  َما َيْعَلمُ  ۖ   ِبِإْ ِن ِ  ِإالَّ  هُ ِعندَ  َيْشَفعُ  الَِّ ي َ ا َمن
َماَواتِ  ُكْرِسيُّ ُ  َوِسعَ  ۖ  الَّ ِبَما َشاَء إِ  ِعْلِم ِ   2 اْلَعِظيمُ  اْلَعِليُّ  َوُهوَ  ۖ   ِحْفُظُهَما َيُئوُدهُ  َواَل  ۖ   َواأْلَْرَض  السَّ

َماَواتِ  ُكْرِسيُّ ُ  َوِسعَ ي في تفسير قول  تعالى )يقون الطبرس  (:َواأْلَْرَض  السَّ
 اختلف من على أقوان:

وات واألرض، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله، ويقال: العلماء اوسع علمه السم أحدهما:
 كراسي كما يقال: أوتاد األرض ألن بهم قوام الدين والدنيا.

نما سمى كرسًيا لتركيب بعض على بعض.أن الكرسي هاه وثانيهما:  نا هو العرش عن الحسن، وا 
أن المراد بالكرسي هاهنا هو الملك والسلطان والقدرة كما يقال: اجعل لهذا الحائط كرسًيا  وثالثهما:

 أي عماًدا يعمد به حتى ال يقع وال يميل.
 3أن الكرسي سرير دون العرش. ورابعهما:
 الخالصة:

العلماء في تفسيرهم آلية الكرسي، وال يرجح أًيا منها، كما ال يذكر رأيه في الطبرسي ينقل آراء 
 تفسيرهم، ولكنه غالًبا ما يميل في تفسيره إلى التأويل.

 المبحث الخامس
 في تفسير آيات العرش والكرسي منه( الصوفية

 تمهيد:
هو تأويل آيات ي فينقسم التفسير عند الصوفية إلى تفسير نظري وتفسير إشاري، أما اإلشار     

القرآن الكريم على خالف ما يظهر فيها بمقتضى إشارات خفية تظهر ألرباب السلوك وال يعرفها 
 عامة الناس.

وسنتعرف على منهج الصوفية في تفسيرهم اإلشاري من خالل استعراض تفسير آيات العرش 
 والكرسي عند ابن عربي.

 منهج الصوفية في تفسير آيات العرش
 .ر ابن عربي كنموذج للتفسير الصوفيسنأخذ تفسي

                                                           
 .667ص  0ج البيان،الطبرسي مجمع  1
 600سورة البقرة  2
 020ص  6ج  البيان،الطبرسي مجمع  3
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 المطلب األون: منه( الصوفية في تفسير آيات العرش:
 األعراف:. 9
ْيَل )ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّ  الَِّ ي َخَلَق الَسَمـَواِت َواألرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش ُيْغِشى الَّ  

َراٍت ِبَأْمرِِه َأاَل َلُ  اْلَخْلُق َواألْمُر تَ  النََّهاَر َيْطُلُبُ  َحِثيث ا ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ َباَرَك اللَُّ  َربُّ َوالشَّ
 1(اْلَعاَلِمينَ 

 يقول في تفسير قوله تعالى: 
المراد بالعرش: أي عرش القلب المحمدي بالتجلي التام فيه بجميع صفاته، فهو يؤول العرش هنا 

 2المحمدي. بعرش القلب
 يونس:. 4
َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوىَٰ َعَلى اْلَعْرِش )  ۖ   اأْلَْمرَ  ُيَدبِ رُ  ۖ  ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّ  الَِّ ي َخَلَق السَّ
ِلُكمُ  ۖ   ِإْ ِن ِ  َبْعدِ  ِمن ِإالَّ  َشِفيعٍ  ِمن َما ُرونَ  َأَفاَل  ۖ   َفاْعُبُدوهُ  َربُُّكمْ  اللَّ ُ   ََٰ  3(َتَ كَّ

 ليس في تفسيره لهذه اآلية أي ذكر للعرش.
 هود:. 3
َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َوَكاَن َعْرُشُ  َعَلى اْلَماِء ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكمْ ) ْحَسُن أَ  َوُهَو الَِّ ي َخَلَق السَّ

ْبُعوُثونَ  ِإنَُّكم ُقْلتَ  َوَلِئن ۖ  َعَمال   َ ا نْ إِ  َكَفُروا الَِّ ينَ  َلَيُقوَلنَّ  اْلَمْوتِ  دِ َبعْ  ِمن مَّ  4(ِبينٌ مُّ  ِسْحرٌ  ِإالَّ  هََٰ
يقول في تفسير هذه اآلية: أي عرشه الذي هو العقل األول مبنًيا على العلم األول مستنًدا إليه 

 5مقدًما بالوجود على عالم األجسام

 الرعد:. 2
ِت ِبغَ ) وََٰ مََٰ رَ وَ  ۖ  ٱْلَعْرِش  َعَلى ٱْسَتَوىَٰ  ُثمَّ  ۖ   َتَرْوَنَها ۖ  ْيِر َعَمدٍ ٱللَُّ  ٱلَِّ ى َرَفَع ٱلسَّ ْمَس  َسخَّ  ۖ   َوٱْلَقَمرَ  ٱلشَّ
لُ  ٱأْلَْمرَ  ُيَدبِ رُ  ۖ   مَُّسم ى ۖ  أِلََجلٍ  َيْجِرى  ُكل   ُكمْ  ِبِلَقٓاءِ  َلَعلَُّكم اآليات ُيَفصِ   6(وِقُنونَ تُ  َربِ 

رش القلب ا على العرش بالتأثير والتقويم، أو على عيقول في تفسيره لهذه اآلية: ثم استوى مستعليً 
 7بالتجلي.

 

                                                           
 04سورة األعراف  1
 .647/ 0 م،0142دار إحياء التراث العربي، بيروت األولى، عربي:ي الدين بن علي الطائي تفسير ابن يمح 2
 7سورة يونس  3
 2سورة هود  4
 .0/720 عربي:محي الدين بن علي الطائي تفسير ابن  5

 6لرعد سورة ا 6
 .0/406 عربي:محي الدين بن علي الطائي تفسير ابن  7
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 المطلب الثاني: منه( الصوفية في تفسير آيات الكرسي
 على التفسير الصوفي اإلشاري. سنأخذ تفسير ابن عربي آلية الكرسي مثاال
 منه( الصوفية في تفسير آية الكرسي:

َ  ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلقَ   َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرضِ ُ  َما ِفي السَّ لَّ  ۖ   َنْومٌ  َواَل  ِسَنةٌ  َتْأُخُ هُ  اَل  ۖ  يُّوُم )اللَُّ  اَل ِإلََٰ
ْن ِعْلِمِ   ِبَشْيءٍ  ُيِحيُطونَ  الَ وَ  َخْلَفُهمْ  َوَما َأْيِديِهمْ  َبْينَ  َما َيْعَلمُ  ۖ  َمن َ ا الَِّ ي َيْشَفُع ِعنَدُه ِإالَّ ِبِإْ ِنِ   مِ 

َماَواتِ  ُكْرِسيُّ ُ  َوِسعَ  ۖ   ِإالَّ ِبَما َشاءَ   1 اْلَعِظيمُ  َواَل َيُئوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ  ۖ   َواأْلَْرَض  السَّ
َماَواتِ  ُكْرِسيُّ ُ  َوِسعَ يقول في تفسير قوله تعالى ) سي مكان العلم ( أي علمه، إذ الكر َواأْلَْرَض  السَّ

حمة الله عليه، لو وقع العلم وما فيه ألف ألف ر  2الذي هو في القلب كما قال أبو يزيد البسطامي
 مرة في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس به لغاية سعته.

 الخالصة:
 ابن عربي يؤول الكرسي بالعلم، فهو يسير على منهج التفسير اإلشاري في تفسيره آلية الكرسي.

 الخاتمة:
 .لله والصالة والسالم على رسول اللهالحمد 
 النتائ(:

 ية:تفي نهاية البحث إلى النتائج اآلي توصلت فإن
 في هذا. ق . العرش والكرسي ثابتان بالقرآن والسنة وال نزاع بين الفر 0
 . تعددت أقوال العلماء في تفسير العرش والكرسي بناء على الخلفية التي ينطلق كل عالم منها.6
نة هو المنهج الصحيح أن منهج أهل الس. من خالل دراسة منهج الفرق في تفسيرها وجدت 7

 الجدير باإلتباع القائم على اإلثبات دون تأويل أو ترجيح أو تشبيه أو تكييف.
أن ما سواه من مناهج الفرق األخرى سواء اقتربت أم ابتعدت عن هذا المنهاج فيها أخطاء . و 4

 تباع مثل هذه المناهج.اومخالفات عقدية، وال يجوز لمسلم 
 التوصيات:

 ي:أته ا البحث بما ي أوصي بعد إتمام
 تباع منهج أهل السنة والعزوف عما سواه من المناهج األخرى.ا

                                                           
 600سورة البقرة  1
هـ في بسطام في بالد خراسان، طيفور بن شروسان من أصل مجوسي، له أقوال ٠٦١ -١٨٨سنة  دالبسطامي: ولأبو يزيد  2

ي: الحق إلى الحق، حتى صاح ف شك العلماء في نسبتها إليه منها قوله )سبحاني ما أعظم شأني(، ومنها قوله )خرجت من
 .717يا من أنت أنا، فقد تحققت بمقام الفناء في الله(. موسوعة الفرق واألديان: إسالم محمود دربالة، ص
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العمل على توعية الناس بأهمية ومدى صحة منهج أهل السنة، وتحذيرهم من إتباع المناهج  -0
 األخرى، وبيان األخطاء التي يقع فيها أصحاب تلك المناهج.
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