
 

 

 

 علمية فوائد

FawaidAlQasim@ 

 

 

 الشيخ الفضيلة لصاحب

 الشيخ طالب من مجموعة عليها يقوم

 �� اتليليجرام قناة  ��

 هنا اضغط  لالشتراك ِعْلِميَّة فََوائِد

 

https://telegram.me/FawaidAlQasim/
https://t.me/FawaidAlQasim


َمَواِ  َيْوَ  الِياَََمِ،ث ُممَم َيخُْذُهُننَم بِاَِهِ  َيطِْوي اَّللُ »َمْرُفوعًا:  بِْن ُعَمَر ٱَولُِمْسِلٍم: َعِن    السَم

بَْعث ُممَم َيخُْذُهُننَم الاُْمنَىث ُممَم َيُيوُل: َأَنَ الَمِلُكث َأْيَن  ُروَن؟ َأْيَن الُمتََكبُِّروَن؟ ُممَم َيطِْوي األََرِضاَن السَم الَجبََم

ُروَن؟ َأْيَن الُمتََكبُِّروَن؟  .«بِِشَمَلِِهث ُممَم َيُيوُل: َأَنَ الَمِلُكث َأْيَن الَجبََم

ٍس ٱَوُرِوَي َعِن   بْعُ »َقََل:  بِْن َعبََم َمَواُ  السَم ْحَمِن؛ إَِّلَم  َمَ السَم بُْع فِي َكفِّ الرَم َواألََرُضوَن السَم

  .«َكَخْرَدلٍَ، فِي َيِه َأَحِهُكمْ 

َمنِي ُيوُنُسث َأْذبََرَنَ ٱ َوَقََل   َمنِي َأبِيث َقََل: َقََل ٱبُْن َوْنٍبث َقََل: َقََل ٱبُْن َجرِيرٍ: َحهَم بُْن َزْيٍه: َحهَم

َمَواُ  اَمَ » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اَّللِ  ؛ إَِّلَم َكَهَراِنَم َسبَْعٍ، ُألِْياَْت فِي تُ لسَم بُْع فِي الٌكْرِسيِّ    .«ْرسٍ السَم

َيٍ، ِمْن لُكْرِسيُّ فِي الَعْرِش؛ إَِّلَم َكَحلْ ا َمَ»َيُيوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َسِمْعُت َرُسوَل اَّللِ َقََل: َوَقََل َأبُو َذرٍّ  

 .«ُألِْياَْت بَاَْن َظْهَرْي َفََلةٍ ِمَن األَْرضِ  َحِهيهٍ 

  (1)الشَّْرُح: 

َمَواِ  َيطِْوي اَّللُ »َمْرُفوعًا:  بِْن ُعَمَر ٱَولُِمْسِلٍم: َعِن ) بسم هللا الرمحن الرحيم، قال رمحه هللا:  السَم

َمَواِ   َيطِْوي اَّللُ ): الصالة والسالم قوله عليه ،الخ (...َيْوَ  الِياَََمِ،ث ُممَم َيخُْذُهُننَم بِاَِهِ  الاُْمنَى هذا يدل  (السَم

ا هالكرمي كيفية طي    القرآنيف  وقد بَّي  ،كبرية يطويها هللا إذ أن هذه السموات ال ،على عظيم قدرة هللا سبحانه
 ٰذ﴿ويف قراءة:  ،[104 ]سورة األنبياء: ﴾ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي﴿ فقال سبحانه:

يد هلل ويدل على إثبات ال ،يدل على قدرة هللا التامة (ُممَم َيخُْذُهُننَم بِاَِه ِ الاُْمنَى)وقوله: ، ﴾بِِاتِ لِلكِِ ٰر

،  ويدل على أن له بَْعث ُممَم َيخُْذُهنُ ) ليق جبالله وعظمته، قال:ت ىن كما يُ  ا  يد نَم ُممَم َيطِْوي األََرِضاَن السَم

  . (2)تا يدي الرمحن يّيل  وك   ،الش   ا  يد يدل على أن هلل  (بِِشَمَلِهِ 

                                                             

 ه 15/03/1439درس يوم األحد (  1)
 : أبن العرب تطلق على اليد اليم ىنوقد سئل شيخنا حفظه هللا عن مع ىن ذلك يف درس سابق وأجاب (،1827كما جاء يف صحيح مسلم )(   2)

  )بتصرف يسري(. .وكلتا يدي الرمحن يعطي هباأهنا اليد املعطية، 



ُروَن؟)، لقطك املل  مُ ال   : أي:ذلكبواملراد  (الَمِلُك َأَنَ ) فيقول: َأْيَن ) ،ان كان يف الدنيمم :يعين (َأْيَن الَجبََم

 ،على املخلوقّي ب  وهذا يدل على حترمي الك   ،فإهنم حتت قهري اليومكان يف الدنيا، أي:   َمن   أي:  (الُمتََكبُِّروَن؟

د ار ي، َفَمن  ََنَزَعين  : ال ك ب  ََيُء ر َدائ ي، َوال َعَظَمُة إ زَ قَاَل اَّلَلُ » :عليه الصالة والسالم قال ،نه خاص ابهللأو   ا  َواح 

ُهَما ن   أن من كمال التوحيد  :والشاهد من هذا احلديث  (1)«َقَذف  ُتهُ يف  الَنار  »: قال: وال أحد يتعاظم ،يعين: ال يتكب «م 

 . ر حق قدره سبحانهدَ ق  وأن ي ُ  ،تعظيم هللا 

ك حجم ذكر بعد ذل وأيخذهن بيديه، ،ويطوي األرض ،السموات  يف هذا احلديث أن هللا يطويوملا بَّي 
ٍس ٱَوُرِوَي َعِن ) السموات يف كف الرمحن فقال: بُْع »َقََل:  بِْن َعبََم بُْع َواألََرُضوَن السَم َمَواُ  السَم َمَ السَم

ْحَمنِ  يف الوزن  خملوق   واخلردلة: هي أصغرُ  (إَِّلَم َكَخْرَدلَ،ٍ )، هذا يدل على إثبات الكف هلل ف (فِي َكفِّ الرَم

إَِّلَم َكَخْرَدلٍَ، فِي َيِه ) ،[47 ]سورة األنبياء: ﴾زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ﴿قال سبحانه: 

  (.«َأَحِهُكمْ 

حجم  عد ذلكب ذكر ،الرمحن يف كف    ا  يسري  ا  شيئ أن السموات السبع واألرضّي السبع ليست إال  وملا بَّي 
َمنِي ُيوُنُسث َأْذبََرَنَ ٱ َوَقََل ) بن جرير فقال:ٱ، فروى عن رسيكالسموات يف ال ٍبث َقََل: بُْن َونْ ٱبُْن َجرِيرٍ: َحهَم

بُْع فِي اَمَ ») :ا  بن جرير أيضٱأي: قال  (َقََل ): قوله يعين: زيد بن أسلم، (بُْن َزْيهٍ ٱَقََل  َمَواُ  السَم  (لٌكْرِسيِّ السَم

هو  :لرتسوا («ُألِْياَْت فِي ُتْرسٍ ) ،هو الشيء اليسري املستدير :والدرهم (إَِّلَم َكَهَراِنَم َسبَْع،ٍ )ا، أي: يف مقداره

صحراء فليست يسرية يف هذه ال، تُلق ي سبعة دراهم واسعةكبرية   ءيف صحرا ككأن  :يعين ،القاع املستدير الواسع
 ؟! فما ظنك ابهلل، - موضع قدمي الرمحن -وهو الكرسي ق وهذا املخلو  ،فإذا كان هذا خملوق مع خملوق بشيء.

  يد.حوأنه من كمال التو  ،فهذا يدل على وجوب تعظيم هللا

 ،مث السموات يف الكرسي ،السموات واألرضّي يف كف الرمحن :يف حجم املخلوقات ج املصنف رَ وملا تدَ 
َ »َيُيوُل:   ملسو هيلع هللا ىلص: َسِمْعُت َرُسوَل اَّللِ َقََل: َوَقََل َأبُو َذرٍّ ) فقال: ،ذكر بعد ذلك الكرسي يف العرش لُكْرِسيُّ اَم

                                                             

وهو عند مسلم ، بن عباس ٱمن حديث  (4174بن ماجه )ٱ، ومن حديث أيب هريرة  (7382، وأمحد )(4090رواه أبو داود )(  1)
 .(2620) ملسو هيلع هللا ىلصمرفوع ا إىل النيب  حبوه من حديث أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة 



إَِّلَم )وهو سرير ال ُمل ك،  (فِي الَعْرشِ ) -وهو موضع قدمي الرمحن  -الكرسي  ما حجمي: أ (فِي الَعْرشِ 

، لقيت يف صحراء واسعةأي: أُ ( «َحِهيٍه ُألِْياَْت بَاَْن َظْهَرْي َفََلةٍ ِمَن األَْرضِ ِمْن ) ،يسرية قطعة  أي:  (َكَحْلَي،ٍ 

أن نُفر د العبادة هلل، و  ب أنجَ فوَ  ،ا  يسري  ا  ليست إال شيئ ،يمة يف جانب هللا ظأي: فكذلك هذه املخلوقات الع
ُدرَه َحَق قدره،   منه. صُ نق  يَقَدُح يف التوحيد أو يُ وأن نبتعد عن ما  نَ ق 
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