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ْنيَا َوالَّتِي َتِليَها َخْمُس ِمئَِة َعاٍم.»َقاَل:  بِْن َمْسُعودٍ ٱَوَعِن   َماِء الدُّ   بَيَْن السَّ

  َوبَيَْن ُكلِّ َسَماٍء َخْمُس ِمئَِة َعاٍم. 

ابَِعِة َوالُكْرِسيِّ َخْمُس ِمئَِة َعاٍم. َوبَيْنَ   َماِء السَّ   السَّ

  َوبَيَْن الُكْرِسيِّ َوالَماِء َخْمُس ِمئَِة َعاٍم. 

  الَعْرُش َفْوَق الَماِء.وَ  

ادِ بِْن : َعْن َعْخَرَجُ  ابُْن َمْهِدي   « َفْوَق الَعْرِشل  َا َخْفَىع َعَليِْ  َيْيءم ِمْن َعْعَمالُِك ْ َواَّللُ   َحمَّ

ل َعْن َعبِْد اَّللِ    .َسَلَمَةل َعْن َعاِصٍ ل َعْن ِزر 

: َعْن َعاِصٍ ل َعْن َعبِي َوائٍِلل َعْن َعبِْد اَّللِ »  ل  « َوَرَواُه بِنَْحِوِه الَمْسُعودِيُّ َهبِيُّ َقالَُ  الَحافُِظ الذَّ

 .«َولَُ  ُطُرقم »َقاَل: 

 
(1)الشَّْرُح: 

  

ول املوقوف عن هذا الق هنا يذكر ( بِْن َمْسُعودٍ ٱَوَعِن ):  الَ الرَّْْحَِن الرَِّحيِم، قَ ِبْسِم هللِا 

 املسافة ما هنا وله حكم الرفع؛ ألنه ال يُقال ابلرأي، ويذكر  :قال أهل العلم ،الصحايب عبد هللا بن مسعود
ْنيَا َوالَّتِي َتِليَهابَيَْن )ه، قال: فوقَ  بني السماء إىل البحر الذي العرشُ  َماِء الدُّ  سَّماء األوىل:أي: أن ََسَْك ال(  السَّ

وهذا يدل على أن كل َساٍء املسافة اليت فيها  (َوبَيَْن ُكلِّ َسَماٍء َخْمُس ِمئَِة َعامٍ ) ، قال:(َخْمُس ِمئَِة َعامٍ )

 يي ىي مي﴿لك قال سبحانه: طويلة، وأن السموات ليست كتلة واحدة، وإمنا َساء مث فضاء مث َساء، لذ

ابَِعِة )بعضها فوق بعض، وبينهما هذه املسافة، قال:  [3 ]سورة امللك: ﴾ٰرٰى ٰذ َماِء السَّ َوبَيَْن السَّ

أي: أن بني السماء األوىل إىل البحر:  (َوبَيَْن الُكْرِسيِّ َوالَماِء َخْمُس ِمئَِة َعامٍ  َوالُكْرِسيِّ َخْمُس ِمئَِة َعاٍم.

  بني األرض إىل السماء. وال يُعلم ما ومخس مئة عام.سبعُة آالف 
  ما هو ََسْك البحر. أي: فوق املاء، ومل يذكر ( والَعْرُش َفْوَق الَماءِ ) قال:
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لوق خم ويدل أيًضا على أنه ليس مَثَّ يف علوٍ  عظيم،  فدل هذا على أن هللا ( َواَّللُ َفْوَق الَعْرشِ )قال: 

 ذا العلو ِ ليس فوق العرش خملوق، ومع ه فوق العرش، ويدل أيًضا على أن هللا ال ُُييط به شيٌء من خملوقاته، إذْ 
كيف يرى ويسمع؟ نقول:   مع هذا العلو   :فإذا ِقيل( « َا َخْفَىع َعَليِْ  َيْيءم ِمْن َعْعَمالُِك ْ ): العظيم قال 

 بِْن َعْخَرَجُ  ابُْن َمْهِدي  )قال:  ،[11]سورة الشورى: ﴾حي جي يه مهىه جه ين﴿
ادِ : َعْن َحمَّ

الذي يروي عنه حفص وشعبة،  ،هو عاصم أحد القراء السبعة( َعْن َعاِص ٍ )وهو من شيوخ الشافعي، ( َسَلَمةَ 

َعْن )لضعفه، قال:  ؛آخر اً طريق يف احلديث، لذلك ساق املصنف  ولكنه ضعيفٌ  ،يف القراءات وهو ثقةٌ 

  .بن مسعود ٱ( َعْن َعبِْد اَّللِ ) بن حبيش،ٱيعين: ( َعْن ِزر  َعاِصٍ ل 

 (َعْن َعاِصٍ ل َعْن َعبِي َوائٍِلل َعْن َعبِْد اَّللِ ) من طريق آخر يعين( َوَرَواُه بِنَْحِوِه الَمْسُعودِيُّ )قال: 

ل َقاَل )قال:  َهبِيُّ   .يف ذلك بن مسعود ٱأي: تُ َقوِ ي قول ( َولَُ  ُطُرقم )، أي: الذهيب( َقالَُ  الَحافُِظ الذَّ

حق قدره، وأن نُفرده ، فكيف ابلذي خلقها؟ فيجب أن نَ ْقُدَر هللا َب فإذا كانت هذه املخلوقات هبذه الكِ 
  ه حق قدره، وهذا الشاهد من احلديث.رْ دُ قْ ومل ي َ  ،منه صَ وتنقَّ  ،ربوبية هللا  مَ ضَ ، واملشرك هَ هُ يَ صِ عْ  ن َ ابلعبادة، وأالَّ 
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