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 و�ر�اته. هللا ورحمة علیكم السالم
 الرحیم. الرحمن هللا �سم

 اإلمام قال ،وصحبه آله وعلى محمد نبینا على وسلم هللا وصلى ،العالمین رب هلل الحمد
  :-تعالى هللا رحمه- القرطبي

 الترمذي روى  ،آ�ة ثالثون  وهي ،والمنجیة الواقیة سمىوتُ  ،الجمیع قول في مكیة الملك سورة”
 على خباءه -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أصحاب من رجل ضرب :قال عباس ابن عن
 صلى- النبي فأتى ،ختمها حتى الملك سورة �قرأ إنسان قبر فإذا ،قبر أنه �حِسب ال وهو قبر
 هو فإذا ،قبر أنه أحسب ال وأنا ،قبر على خبائي ضر�ت ،هللا رسول �ا :فقال -وسلم علیه هللا
 هي« :-وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول فقال ،ختمها حتى الملك سورة �قرأ إنسان قبر

 رسول قال :قال وعنه ،غر�ب حسن حدیث :قال »القبر عذاب من تنجیه المنجیة هي ،المانعة

 ذ�ره »مؤمن �ل قلب في ١ الملك: Z $ # " ! ] أن وددت« :-وسلم علیه هللا صلى- هللا
 ما هللا �تاب من سورة إن« :-وسلم علیه هللا صلى- النبي قال :قال هر�رة أبي وعن ،الثعلبي

 وهي ،الجنة وأدخلته ،القیامة یوم النار من أخرجته حتى لرجل شفعت آ�ة ثالثون  إال هي
 "مسعود. ابن وقال ،حسن حدیث :فیه وقال �معناه الترمذي خّرجه »تبارك سورة

 وأما ،المؤلف ذ�ر �ما للتحسین قابل وهو ،الترمذي عند هذا الملك سورة بتعیین �التعیین الحدیث
 أو الملك؟ على تنّزل هل لكن ،الصحیح في هذا آ�ة ثالثون  هي سورة تعیین غیر من �اإلبهام

 آ�اتها؟ �م السجدة ؟ثالثون  آ�اتها أخرى  سورة على تنزل
 ................. طالب:

 وغیرها. نعم،
 ................. طالب:
 وغیرها. ثالثون؟ الفجر
 ................. طالب:
 ،وغیره القیم ابن ذلك على ونص ،�الضعیف العلم أهل عند �جوز المحتمالت بین الترجیح
 منها �ل التي السور هذه بین للترجیح صالح فهو ،للتحسین قابل الترمذي خرجه الذي فالحدیث
 ،الترمذي بروا�ة حاصل الملك لسورة فالترجیح ،آ�ة ثالثون  ألنها ؛المرادة هي تكون  أن �حتمل

 لیلة. �ل في تهاءقرا على مسلم �ل فیحرص
 ................. طالب:
  كیف؟
 ................. طالب:
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 رأى -والسالم الصالة علیه- الرسول ،انقطع التكلیف ،التكلیف �اب من هذا ولیس ،القبر في ال،
 �البیت. �طوفون  ماتوا أن �عد �طوفون  األنبیاء
 األحادیث. تخر�ج
 ................. طالب:
  وددت؟
 ................. طالب:

 الثعلبي. ذ�ره �قول يذال
 ................. طالب:
 هر�رة. أبي حدیث
 ................. طالب:

 لكنها ،آ�ة ثالثون  هي سورة البخاري  في المبهمة؟ الصحیح لروا�ة أشار ما السورة، تعیین وفیه
 للتعیین. صالحة وهي ،المذ�ورة الروا�ة من ورد �ما تعیینها یتم مبهمة
 ................. طالب:
 حفظ. معناه قلب ظهر عن قیل إذا �عني حفظ القلب

 ................. طالب:
 نظر.

 ................. طالب:
  ؟ماذا

 ................. طالب:
 فمعرفة ،�ذا قال من لفظها على برتّ  التي وأحادیث آ�ات من األجور علیها بترتّ  التي األذ�ار
 �ما �مقتضاها والعمل فهمها على رتب والتي ،زائد قدر أجره القول مجرد على زائد قدر المعنى

 معناها معرفة من بد فال ،فقط لفظها تكرار مجرد �كفي ال أحصاها من الحسنى األسماء في
 و�ذا ،لیلة �ل في �قرأها أن �كفي مثل حال �ل على اإلحصاء معنى هذا ألن ؛�مقتضاها والعمل
 هللا هو وقل ،البقرة آخر من اآلیتین ومثل ،الكرسي آ�ة مثل تدبرها و�ذا ،القرآن من �غیرها تدبرها

 وترتیلها وتأملها ،المذ�ور الثواب القول علیه یرتب قولها مجرد علیها الحث جاء ،والمعوذتین أحد
 ذلك. على زائد قدر أجره هذا وتدبرها
 ................. طالب:
 الفجر. طلوع إلى الشمس غروب من �اللیل

 ................. طالب:
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 اإلنسان تقدم لو الكهف مثل تكفي؟ ال أو الصالة في قراءتها تكفي وهل ،یوم �ل نعم، یوم كل
 نعم الكهف؟ سورة قرأ نقول هل ،الكهف �سورة اأر�عً  أو اثالثً  تسلیمتین وصلى الجمعة صالة إلى
 ،الملك سورة قرأ أنه صح اللیل قیام في أو مثالً  العشاء راتبة في الملك قرأ ،الكهف سورة قرأ

 مسعود. ابن �الم من له �شهد ما و�أتي
 ................. طالب:

 من و�كثر �قرأ ..فامتثل وى اله عن ینطق ال ممن الحث جاءه ،سمع ما إلى انتهى من أحسن قد
 القرآن.

 ،سبیل علیه لكم لیس :فیقال رجلیه قبل من فیؤتى قبره في المیت وضع إذا :مسعود ابن وقال"
 "لسانه. فیقول رأسه ِقبل من یؤتى ثم ،قدمیه على الملك �سورة �قوم �قوم �ان فإنه
 قرأ من الصالة خارج القراءة على الحث جاء و�ذا بها. �صلي �عني قدمیه على الملك �سورة �قوم
 بها صلى أنه �صح ال �كذا صلى من لكن ،السورة قرأ أنه أن صح الصالة في قرأها فمن ،كذا
 الصالة. خارج قرأها إذا
 من المانعة هي :قال ثم الملك سورة �ه �قرأ �ان إنه ،سبیل علیه لكم لیس :لسانه فیقول"

 قرأها من أن وروي  ،وأطیب أكثر فقد لیلة في قرأها من الملك سورة التوراة في وهي ،هللا عذاب
 "لیلة.. كل

 مخرَّج؟
 ................. طالب:

 �قول؟ ماذا
 ................. طالب:

 نعم.
 "تعالى.. قوله .الفّتان �ضره لم لیلة �ل قرأها من أن وروي "

 األخیر؟ مخرَّج
 ................. طالب:

 الرفع. حكم فله صح إن ،لكن
 ................. طالب:

 �الم ألن ؛الصحیح في نراجع ان� ال�و  ؟معنا الوقت ذلك، على الطرق  �عض في یدل ما جاء ال،
 السورة. هذه على طو�ل حجر ابن

 ................. طالب:
 لیلة. �ل نعم
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 وقد ،البر�ة من تفاعل تبارك ١ الملك: Z * ( ) ' & % $ # " ! ] تعالى: قوله"

 " ] .لدوامه آخر وال لوجوده أول ال الذي الدائم فهو دام :وقیل ،تقدس :الحسن وقال ،تقدم

# $ Z :الملك بیده :عباس ابن وقال ،واآلخرة الدنیا في واألرض السموات ملك أي ١ الملك 
 بن محمد وقال ،و�منع و�عطي ،و�فقر و�غني ،و�میت و�حیي ،�شاء من و�ذل ،�شاء من �عز

 قدیر شيء �ل على وهو ،خالفه من بها وذل ،اتبعه من بها أعز التي النبوة ملك له :إسحاق
 "وانتقام. إنعام من
 اإللهیة القدرة عن �خرج فال ،محفوظ العموم وهذا ،قدیر شيء �ل على واالنتقام اإلنعام من أعم

 له. وجه فال واالنتقام �اإلنعام تخصیصه وأما ،شيء
 ؟هللا غیر على تبارك لفظة إطالق ،إلیك هللا أحسن طالب:

 للبر�ة �النسبة وأما ،-وعال جل- �اهلل خاص هذا ،تبارك هللا خصائص من هذا ،هللا غیر على
 معه ذ�ر ومن -والسالم الصالة علیه- الرسول علیه ومنصوص البر�ة فیه هللا وضع من فیوجد

 أو العمل بهذا ینتفع من �ثر إذا البر�ة هذه وتظهر بر�ة اإلنسان لعمل �كون  وقد ،األنبیاء من
 هو البر�ة فیه هللا جعل ممن علیه المنصوص لكن ،�سمعه ممن �ه ینتفع أو �ه �قتدي القول بهذا

  .-والسالم الصالة علیه- الرسول
 تبار�ت...؟ قال من على ینكر هل لكن طالب:

 الصیغة. هذه -وعال جل- �اهلل خاص هذا ،علیه ینكر فالن �ا علینا تبار�ت :قال من نعم

 ؛مسألتان فیه ٢ الملك: Z 7 6 5 4 32 1 0 / . - , + ] تعالى: قوله"

 �عني والحیاة للموت خلقكم المعنى :قیل ٢ الملك: Z . - , + ] تعالى: قوله :األولى
 �ما ،أقرب القهر إلى الموت ألن ؛الحیاة على الموت وقدم ،اآلخرة في والحیاة الدنیا في للموت

 ألن ؛أقدم ألنه ؛قدمه :وقیل ٤٩ الشورى: µ Z ´ ³ ² ] فقال: البنین على البنات قدم
 -هللا رسول �ان :قتادة وقال ،ونحوه والتراب �النطفة الموت حكم في �انت االبتداء في األشیاء

 ثم حیاة دار الدنیا وجعل ،�الموت آدم بني أذل تعالى هللا إن« �قول: -وسلم علیه هللا صلى
 ".»�قاء دار ثم جزاء دار اآلخرة وجعل ،موت دار

[ T U V W Z :أو أقل أو أكثر الحیاة �أن �شهد هل والواقع األصل هو هذا ١١ غافر 
 مساو�ة؟
 ............... طالب:

 مرتین �موت مخلوق  �ل هل ١١ غافر: T U V W Z ] المدة أقصد ال أنا ،المدة لیس
 هذه إلى �خرج وال أمه �طن في �موت أنه �معنى الموت؟ معه �ستمر من هناك أو مرتین؟ او�حی
 الحیاة أن �معنى �عني �حيَ  لم أنه إذا أو، یبعث القیامة یوم ثم ،مّیت البرزخ وفي ،و�ستمر الحیاة
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 وال ،أمه �طن في حیي ما إنسان أنه یتصور فهل ،أمه �طن في حیي :قال الروح فیه ُنفخت إذا
 صلب في �ان لما األولى الموتة ثالث هذا؟ على �م مات �كون  بل ،مرتین حیى أنه عنه صدق

 �موت أن إلى �ستمر ذلك �عد ثم ،حیي الروح فیه نفخت إذا ثم الروح فیه تنفخ أن إلى أبیه
 �حي لم منفی ینخرم اهذ نإ نقول هل الثانیة الحیاة فیحیى ُیبعث أن إلى �ستمر ثم الثانیة الموتة

 نفخ قبل مات إن ألنه ؛الحكم بهذا له ُ�حكم ال هذا مثل أو البعث إلى میًِّتا واستمر أمه �طن في

 ] :-وعال جل- فقوله ،اإلنسان حكم له ما اإلنسان؟ حكم له ما أم اإلنسان حكم فله فیه الروح

T U V W Z :هذه علیه تمر أن بد ال اإنسانً  �سمى من �ل أن على یدل ١١ غافر 
 المراحل.

 ............... طالب:
  ین؟أ

 ............... طالب:

[ ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » Z :الموت ألن البنین؟ على البنات قدم لماذا ٤٩ الشورى 

 من ألن ؛٤٩ الشورى: µ Z ´ ³ ² ] :قوله في البنین على البنات قدم �ما ،أقرب القهر إلى
 أن هذا في و�كون  ،البنات قبل البنین ُوهب ممن أكثر انكسر أنه یرى  البنین قبل اإلناث ُوهب
 أو اإناثً  أكثرهم أو اإناثً  �لهم �كون  الخاتمة في ثم ا،ذ�ورً  أوالده �كون  أن إلى یتطلع الناس �عض
 ..؟ أم واضح تقلّ  �الذ�ور تعززه �سبب وعلیاءه تطلعه أن شك ال ا،إناثً  أولهم

 رأسه آدم ابن طأطأ ما ثالث لوال« :قال -وسلم علیه هللا صلى- النبي أن الدرداء أبي وعن"
 ".»والمرض... الفقر

 وسائل في الذین هؤالء أن لو ٤٩ الشورى: µ ¶ ̧ ¹ º » Z ´ ³ ² ] اآلن
 هم هل ،سادتي سیداتي �قولون  ما حجتنا هذه �قولون  الرجال على النساء و�قدمون  اإلعالم
 شك ال ،عندهم ما التصرفات هذه وراء من عندهم أو لهم ما ذلك وراء من لهم أو بهذا �حتجون 

 أنهم شك ال قدموا حینما لكن ،شرًعا منه مفروغ هذا ،اإلناث جنس من أشرف الذ�ور جنس أن

 ³ ² ] :�قول -وعال جل- هللا قائلهم قال لو لكن ،�األعداء �األعداء؟ تأثروا أو �القرآن تأثروا

´ µ ¶ ̧ ¹ º » Z :علینا تشددون  أنتم مافل ،الذ�ور على اإلناث مقدّ  ٤٩ الشورى 
 �قبل؟ ما أم قبل�ُ  الذ�ور..؟! بتقد�م وتلزموننا

 ............... طالب:
 وال.. �شرع عالقة لهم ما الذین هؤالء من �قدمهم من أن یبقى لكن ،المرأة  تكر�م �اب من هو

 من إلى نظروا أو الشرع إلى نظروا نهمإ نقول هل ،المرأة  على الرجل بتفضیل یتدینون  ما �عني
  بهم؟ ُفتنوا
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 ............... طالب:
 -�الرسول أقتدي أنا :و�قول الكتوف إلى الشعر ومسرح اللحیة حالق شخص �أتیك �عني نعم،
 الشيء. نفس مثله مثله؟ هو ما أم مثله -والسالم الصالة علیه

 :رأسه آدم ابن طأطأ ما ثالث لوال« :قال -وسلم علیه هللا صلى- النبي أن الدرداء أبي وعن"
 "الثانیة. المسألة »لوّثاب ذلك مع و�نه ،والموت والمرض الفقر

 األول. الحدیث تخر�ج
 ............... طالب:

 ضعیفة. كلها
 من العمل إلى داعًیا الناس أقوى  ألن ؛الحیاة على الموت قدم ،والحیاة الموت :الثانیة المسألة"

م أو فقدم عینیه بین موته نصب  "أعم. اآل�ة له المسوق  الغرض إلى یرجع فیما ألنه ؛فُقدِّ
 أهم.
 أهم.
 اآل�ة. أجله من سیقت الذي الغرض �حقق ألنه

 "الموت.. العلماء قال"
 ُقدم فهو ،عینیك نصب الموت تجعل خلق أجله من الذي الهدف بتحقیق العمل على الحث وهو
 الحیاة. على

 �البدن الروح تعلق انقطاع هو و�نما ،ِصرف فناء وال محض �عدم لیس الموت :العلماء قال"
 عن وحكي ،ذلك عكس والحیاة دار إلى دار من وانتقال حال وتبدل بینهما وحیلولة ومفارقته

 �مر ال �بش هیئة في الموت فُجعل ،جسمان والحیاة الموت أن ومقاتل والكلبي عباس ابن
 �ان التي وهي ،بلقاء أنثى فرس صورة على الحیاة وخلق ،مات إال ر�حه �جد وال ،�شيء
 "البغل. ودون  الحمار فوق  البصر مد خطوتها یر�بونها -السالم علیهم- واألنبیاء جبر�ل
 علم. من أثارة علیه لیس هذا لكن ،البراق ُتسمى التي

 من السامري  أخذ التي وهي ،حیي إال شيء على تطأ وال ،حیي إال ر�حها �جد �شيء تمر ال"
 عن معناه والماوردي ،عباس ابن عن والقشیري  الثعلبي حكاه ،فحیي العجل على فألقاه أثرها

 ¢ ¡ ے ] ١١ السجدة: Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Z ] التنز�ل وفي :قلت ،والكلبي مقاتل
£ ¤ ¦¥ § Z :٥٠ األنفال [ F G Z :٦١ األنعام." 
 العلم أهل من �ثیر و�نازع ،عزرائیل أنه تسمیته في وجاء ،الموت ملك هو للوفاة المباشر �عني
 هو فالمراد المالئكة �فروا الذین یتوفى إذ ترى  ولو ،رسلنا توفته ُجمع و�ذا ،التسمیة هذه ثبوت في

 لم ولو الفعل له نسبیُ  المباشر إنما ،-وعال جل- هللا هو حقیقة يوالمتوفِّ  ،المالئكة من وأعوانه
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 9 8 7 ] -وعال جل- هللا هو الموت فاعل الحقیقي والفاعل ،الحقیقي الفاعل هو �كن
: ; Z :٤٢ الزمر. 

 هللا صلوات -مكرمون  مالئكة فالوسائط ٤٢ الزمر: Z ; : 9 8 7 ] :قال ثم"
 على وُ�ذ�ح ،اآلخرة في �الكبش الموت ُ�مثل و�نما ،الحقیقة على الممیت سبحانه وهو -علیهم

 "الصحیح. الخبر �ه ورد حسبما الصراط
 ُذ�ح الموت �عني ،موت بال خلود :النار ألهل و�قال ،موت بال خلود :الجنة ألهل �قال وحینئذٍ 
 موت. فیه ما ،وانتهى

 "أعلم. �هللا ،العذر �قطع صحیح خبر إلى �حتاج عباس ابن عن ذ�ر وما"
 صحته. عدم الظن على �غلب والذي

 إنساًنا خلق �عني الحیاة وخلق ،والمضغة والعلقة النطفة �عني الموت خلق اأ�ًض  مقاتل وعن"

 1 0 / ] تعالى: قوله علیه یدل حسن قول وهذا :قلت .إنساًنا فصار ،الروح فیه ونفخ

32 Z :تعالى: قوله في السدي وقال .الكهف سورة في فیه الكالم وتقدم ، ٢ الملك [ + , 

- . / 0 1 32 Z :اخوفً  أشد ومنه ،ااستعدادً  وأحسن اذ�رً  للموت أكثر�م أي ٢ الملك 

 حتى ١ الملك: Z $ # " ! ] :-وسلم علیه هللا صلى- النبي تال :عمر ابن وقال .اوحذرً 

 ".»هللا طاعة في وأسرع ،هللا محارم عن أورع« :فقال ٢ الملك: Z 32 1 0 ] بلغ
 خّرجه؟
 .............. طالب:

 المحبَّر.
 .............. طالب:

[ / 0 1 32 Z :وأر�انه شروطه بتوافر و�تقانه العمل �إحسان �اإلحسان العبرة ٢ الملك، 
 ینافي ال فإنه علیه یدل ما جاء و�ن ،و�تقان وتجو�د إحسان دون  العمل �كثرة العبرة ولیس

 لكن ،مطلوب اأ�ًض  التعبد و�ثرة ،مطلو�ة التالوة و�ثرة ،السجود �كثرة نفسك على أعني ،اإلحسان

 أخلصه :قال ٢ الملك: Z 32 1 0 / ] :عیاض بن الفضیل قال ،اإلحسان مراعاة مع
 اخالًص  �كن لم إذا العمل إن :قال ؟أصو�ه وما ؟أخلصه ما :علي أ�ا �ا :قیل فُروجع ،وأصو�ه

 ،�قبل لم -والسالم الصالة علیه- رسوله سنة على اصوا�ً  �كن لم و�ذا ،�قبل لم -وعال جل -هلل
 عبادة. لكل شرطان وهما

 لیبین ؛علیه �عز من �موت العبد لیبلو أي ،رالمختبِ  معاملة لیعاملكم :لیبلو�م معنى :وقیل"
 ،لالبتالء الحیاة وخلق ،والجزاء للبعث الموت هللا خلق :وقیل ،شكره لیبین ؛و�الحیاة ،صبره
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 :اأ�ًض  والزجاج الفراء وقال ،اجالزجّ  ذ�ره ،الموت �خلق ال الحیاة �خلق تتعلق لیبلو�م في فالالم
 "فعل. إضمار )أي(و البلوى  بین فیما ألن ؛أي على البلوى  تقع لم

 Ñ Ò Ó ] والشر الخیر مثل بلوى  فیه الموت أن �ما ،ابتالء فیها الحیاة أن شك وال

ÕÔ Z :الحیاة انقطاع الموت ،�الحیاة اأ�ًض  یبتلي �الموت -وعال جل- هللا یبتلي فكما ٣٥ األنبیاء 
 فتنة. �الهما ،والمشاكل والمصائب والَكَبد للنكد ومقر محل اأ�ًض  والحیاة ،للعمل وانقطاع

 أي ٤٠ القلم: á â ã ä å Z ] تعالى: قوله ومثله ،أطوع أ�كم ألنظر بلوتكم :تقول كما"
 "فأ�َّكم. أیهم انظر ثم سلهم
 فأ�ُّكم.

 وهو ،عمالً  أحسن أ�ُّكم فینظر أو فیعلم لیبلو�م :والمعنى ،خبره وأحسن ،�االبتداء ُرفع فأ�ُّكم"
 ".تاب لمن الغفور ،عصاه ممن �انتقامه العز�ز

 أشبهها. وما والمغفرة العزة من الصفات من تضمنه وما والغفور العز�ز األسماء هذه إثبات وفیه 

 أطرافها منها والملتزق  ،�عض فوق  �عضها أي ٣ الملك: Z >= ; : 9 8 ] تعالى: قوله"
 "عباس. ابن عن وي رُ  كما
 روي.. كذا

 �المصدر وصف فهو ،لسبع نعت وطباقا .عباس ابن عن وي رُ  �ذا أطرافها منها والملتزق "
 طو�قت على أو مطا�قة أو اتطبیقً  وطّبقها سموات سبع خلق أي المطا�قة �معنى مصدر :وقیل
 "ثاٍن. مفعول ألنه ؛اطباقً  ُنصب :سیبو�ه وقال ،اطباقً 
 الواحد على �صدق ألنه ؛واحدة حالة یلزم وحینئذٍ  ،ومستعمل سائغ �المصدر النعت حال �ل على

 فالوصف ،عدل ورجالن ،عدل وامرأة  ،عدل رجل :تقول �ما والمؤنث والمذ�ر والجمع واالثنین
 سائغ. �المصدر

 ،طبقة جمع :وقیل ،وجمال جمل مثل طبق جمع وطباق ،وصّیر جعل �معنى خلق فیكون  :قلت"
 و�جوز .�اقٍ  غیر وخیره ،طباق شره :فقال رجالً  یذم األعراب �عض سمعت :تغلب بن أ�ان وقال
 "طباق. سموات سبعَ  القرآن غیر في

 سبَع.

 ".٤٣ یوسف: Â Ã Ä Z ] ونظیره ،لسموات النعت على �الخفض طباقٍ  سموات سبعَ "
 ال وصف ُوجد ثم إلیه ومضاف مضاف وجد إذا متضا�فین یتعقب تا�عٍ  أو وصف �ل في وهذا
 وهذا ،المطلوب �حدد والمعنى ؟إلیه �المضاف ملحق أو له اتا�عً  �كون  �المضاف یلحق هل ُیدرى 

 المضاف من المضاف فیتمیز �الحروف اإلعراب �ان إذا أما ،�الحر�ات اإلعراب في �انت إذا
 وصف هذا هل ،خضر سنبالت سبعِ  هنا إلیه �المضاف الجر موقعه المضاف �ان إذا إال إلیه
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 اإلشكال انتهى �الحروف اإلعراب �ان فإذا !یدرى  ما ،ُیدرى  ما ؟إلیه المضاف أو للمضاف
 لكن ،إلیه للمضاف اقطعً  وصف ذي ر�ِّكَ  اسم تبارك للمضاف قطًعا الوصف ذو ر�ِّك وجه و�بقى

 من إال ُیدرى  ما إلیه؟ المضاف أم للمضاف وصف هو هل الفاضلِ  ز�دٍ  �غالم مررت :قلت إذا
 ذلك. على تدل قرائن خالل

"[ > ? @ A B C ED Z :مشددة ألف �غیر تفوُّت من :والكسائي حمزة قراءة ٣ الملك، 
 والتعهد التعاهد مثل لغتان وهما ،�ألف تفاوت من :والباقون  ،وأصحا�ه مسعود ابن قراءة وهي

 �له ،وتبعَّد وتباعد وتضعَّف وتضاعف ّغرصوت وتصاغر والتظاهر روالتظهّ  والتحامل والتحمل
 "�معنى.
 �ثیرة. وأمثلته

 في علیه یتفوَّت أمثله :�كر أبي بن الرحمن عبد �حدیث واحتج ،تفوُّت من عبید أبو واختار"
 "بناته.
 ما :قال بناته إحدى تزوج أن �ادت أخته عائشة أن وذلك ،علمي غیر من فیهن ُیتصرَّف �عني

 ما المرأة ف ال�و  العقد یتولى هو ذلك �عد ثم ،والموافقة المداولة بذلك والمراد ،مثلي ىعل ُیتفوَّت
 النكاح. عقد تتولى

تُ  ؛عبید أبي على مردود أمر وهذا :النحاس قال"  �ما َأْشَبُه. اْآلَ�ةِ  ِفي َوَتَفاُوتٌ  ِبِهمْ  ُ�ْفَتاُت: ُیَتَفوَّ
 "�عضها. فلت أي وتباعد تباین إذا األمر تفاوت �قال تباین :�قال
 فات. فات أي

 ، ٣ الملك: Z >= ; : 9 8 ] تعالى: قوله قبله أن ترى  أال ،ا�عًض  �عضها فات أي"
 مستو�ة مستقیمة هي بل ،تباین وال تناقض وال اعوجاج من الرحمن خلق في ترى  ما :والمعنى

 ترى  ما أي ،خاصة السموات بذلك المراد :وقیل ،وصفاته صوره اختلفت و�ن خالقها على دالة
 لقلة ؛الخلل فیقع اشیئً  شيءٌ  �فوت أن وهو ،الفوت من وأصله عیب من السموات خلق في

 �قال :عبیدة أبو وقال ،ق تفرُّ  من :-عنه هللا رضي- عباس ابن قول علیه یدل ،استوائها
 "فلت. أي الشيء تفوَّت

 فات. أي

 F G H I ] :فقال قدرته في فیتفكروا �ه لیعتبروا ؛خلقه في ینظروا �أن أمر ثم ،فات أي"

J K L Z :اجهد :و�قال ،السماء في البصر قلب :و�قال ،السماء إلى طرفك اردد أي ٣ الملك 
 ألنه ؛مذ�ور فعل قبله ولیس ،�الفاء فارجع :قال و�نما ،متقارب والمعنى ،السماء إلى �النظر
 "قال...

 .�عطف أن أجل من مذ�ور فعل قبله لیس ،علیه عطف�ُ  أن أجل من
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 ؟فطور من ترى  هل ،البصر ارجع ثم انظر والمعنى ،ترى  ما :قال ألنه ؛�الفاء علیه فارجع"
 من :السدي وقال ،خلل من :قتادة وقال ،والضحاك مجاهد عن الشقوق  والفطور ،قتادة قاله

 الشاعر: قال ،االنشقاق وهو واالنفطار التفطر من وأصله ،وهن من :عباس ابن وقال ،خروق 
 ســـــــــــــــماءً  عمـــــــــــــــد بـــــــــــــــال لكـــــــــــــــم بنـــــــــــــــى

 
 فطـــــــــــــــــــــور فیهـــــــــــــــــــــا فمـــــــــــــــــــــا وز�نهـــــــــــــــــــــا 

 آخر: وقال 
ــــــــــــــــب شــــــــــــــــققت ــــــــــــــــم القل ــــــــــــــــه ذررت ث  فی

 
 الفطـــــــــــــــــــور فالتـــــــــــــــــــأم فلـــــــــــــــــــیم هـــــــــــــــــــواك 

ـــــــــــــث تغلغـــــــــــــل  ـــــــــــــم حی ـــــــــــــغ ل  شـــــــــــــراب یبل
 

 "ســــــــــــــــــرور یبلــــــــــــــــــغ ولــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــكر وال 
 ،القلب علیه والتئم الحب فذرت القلب شقت الوشم حد إلى وصل أن إ�اها حبه شبه �عني 

 و�صعب البدن خارج في یثبت الوشم �ان فإذا ،�مكن ال �البدن محوط وهو إلیه الوصولف
 مبالغة. هذه ؟القلب في الوشم �ان لو ما فماذا ،واجتثاثه اقتالعه

 مرة أي رجعتین معناه ألن ؛المصدر موضع في كرتین ٤ الملك: M N O P Z ] تعالى: قوله"
 لم ما عیبه یرى  ال مرة الشيء في نظر إذا اإلنسان ألن ؛مرتین �النظر أمر و�نما ،أخرى  �عد

 بل ،اعیبً  فیها یرى  ال مرتین السماء في نظر و�ن أنه تعالى فأخبر ،أخرى  مرتین إلیه ینظر

 ".اخاشعً  أي ٤ الملك: Q R S T Z ] تعالى: قوله فذلك ،إلیها �النظر یتحیر
 ًئا،شی وجد خمس أو أر�ع أو �رات أو تمرا ثالث نظر لو أنه له مفهوم وال ،مراد غیر والعدد
 سیأتي. �ما له مفهوم ال العدد

 "ا..صاغرً  اخاسئً  أي"
 ا.خاشعً  اخاشعً 

 ،وطردته أ�عدته أي الكلب خسأت :�قال ،ذلك من اشیئً  یرى  أن عن امتباعدً  اصاغرً  اخاشعً  أي"
 "یتعدى. وال یتعدى بنفسه الكلب وخسأ
 حّدثت ما لألمة عفي قد يومتعد الزم بنفسه خسأ أو نفسه خسأ ،بنفسه خسأ أو نفسه خسأ �عني

 على النفس تنصب أو االزمً  الفعل فیكون  حدثت لفاعل تو�ید إما أنفُسها �ه حدثت أو هانفسَ أ �ه
ثة تكون  أن تصلح فهي المحدثة وهي المفعول هي أنها  تكون  أن و�صلح الزم الفعل فیكون  محدِّ

ثة  متعدً�ا. الفعل فیكون  محدَّ

 Q R S ] تعالى: قوله ومنه َسِدَر، َأيْ  َوُخُسوًءا َخْسأً  َ�َصُرهُ  َوَخَسأَ  َأْ�ًضا. اْلَكْلبُ  َواْنَخَسأَ "

T Z:في الغا�ة بلغ قد أي حسیر وهو یهوى  ما یر لم الذي الخاسئ :عباس ابن وقال ٤ الملك 
 "حسرة. من مفعوًال  �كون  أن و�جوز ،اإلعیاء هو الذي الحسور من فاعل �معنى فهو اإلعیاء

 �ش؟أ َحَسره.. من
 الشاعر: قول ومنه ،عباس ابن قول معنى وهو ،الشيء �عد َحَسره من"
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ــــــ مــــــد مــــــن  غایتــــــه فــــــوق  مــــــا إلــــــى اطرًف
 

 حســـــــرا قـــــــد الطـــــــرف منـــــــه خســـــــآن ارتـــــــد 
 فهو ذلك أشبه وما مدى طول من نظره وانقطع �لَّ  أي اُحُسورً  �ْحِسر �صره َحِسر قد :�قال 

 قال: ،اأ�ًض  ومحسور حسیر
 منــــــــى مــــــــن �المحصــــــــب إلیهــــــــا نظــــــــرت

 
ـــــــــــي فعـــــــــــاد   حســـــــــــیر وهـــــــــــو الطـــــــــــرف إل

 فشطَّرها. فشْطرها ناقة: �صف آخر وقال 
 محسوُر. العینین نظر فشْطرها

.............................. 
 

 محســــــــــــورُ  العینــــــــــــین نظــــــــــــر فشــــــــــــْطرها 
 نحوها. أن الظرف على شطرها نصب 

 جهته. �عني ١٤٤ البقرة:w x y z |{ Z ] جهتها �عني
 آخر: وقال

ــــــــــــــل  جیادهــــــــــــــا مــــــــــــــاتزال شــــــــــــــعث والخی
 

 ســــــــــــخالها �ــــــــــــالطر�ق تغــــــــــــادر حســــــــــــرى  
 الشاعر: قول ومنه ،النادم إنه :وقیل 

ــــــــــى الیــــــــــوم أنــــــــــا مــــــــــا  خــــــــــال شــــــــــيء عل
 

ــــــــــــــة �ــــــــــــــا  ــــــــــــــولى القــــــــــــــین ابن  �حِســــــــــــــر ت
 وذلك ٤ الملك:Q R S T U V W Z ] ذلك على والدلیل ،للتكثیر هاهنا �كرتین والمراد 

 "النظر. �ثرة على دلیل
 الدروس. آخر وهو ،طیب موقف وهذا ،السورة نكمل �قادر�ن نحن ما ،إخوان �ا

 .............. طالب:
 ؟شیخ �ا هذا على نقف طو�لة.. ألنها ؛�قادر�ن نحن ما ،بها متعلقة هذه تلي التي اآل�ات ألن

 سم. طالب:
 هذا..؟ على نقف

 .............. طالب:
 .اخیرً  هللا جزاك

 .............. طالب:
 ؟الرقاة �عض �قول ماذا

 .............. طالب:
 أیهن؟
 .............. طالب:

 �الجن؟ یتعلق ما رقیة أجل من �عني نعم
 العین. طالب:
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 اعتماده من �أس ال تجر�ة یثبت ما أن یرى  القیم فابن �التجر�ة اثابتً  �ان إذا �هللا ..نعم العین
 نص. إلى �حتاج بثابت هو ما �ان و�ذا ،علیه والمداومة

 .............. طالب:
 هللا. �إذن ماشیین الجمعة هللا شاء إن الجمعة
 .............. طالب:
 عشر تسعة لیلة نصل �مكن ما �عني ،فیه ما األول األسبوع فیه فما العودة عشر ثمانیة الجمعة
 .الوقت �عض نرتاح أن بد ال صعبة الدروس عشر تسعة یوم تصیر
 .............. طالب:
 .هللا شاء إن الثاني السبت


