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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 �سم هللا الرحمن الرحیم.
قال اإلمام  ،وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه ،الحمد هلل رب العالمین

 :-رحمه هللا تعالى-القرطبي 

 - ٢٢القیامة:  Z :  9 8  7 6 5 4     3  2 1 0      / .    - ,  +  * ( ]: قوله تعالى "

األول من النضرة التي هي   ٢٣ - ٢٢القیامة:  Z 0      / .    - ,  +  * ( ]قوله تعالى:   ٢٥
الحسن والنعمة، والثاني من النظر أي وجوه المؤمنین مشرقة حسنة ناعمة، �قال: نضرهم هللا 

نّضر هللا امرًءا سمع «ینضرهم نضرة ونضارة، وهو اإلشراق والعیش والغنى، ومنه الحدیث: 

أي تنظر إلى   ٢٣القیامة: Z  0      / ]إلى خالقها ومالكها   ٢٣القیامة: Z  .    - ]. »مقالتي فوعاها
ر�ها، على هذا جمهور العلماء، وفي الباب حدیث صهیب أخرجه مسلم، وقد مضى في یونس 

 " ، و�ان ابن عمر.. ٢٦یونس: Z  %& $ # " ! ]عند قوله تعالى: 
رت �ما جاء في الخبر �أنها النظر إلى وجه هللا  والنظر نظر  ،-جل وعال-ألن الز�ادة ُفسِّ

 ،لیس دونها سحابا نعم یرونه یوم القیامة �ما ترون الشمس صحًوا أو ضحوً  ،المؤمنین إلى ر�هم
 -جل وعال-فمنهم من ینظر إلى هللا  ،وهم یتفاوتون في هذا ،وهو أجل نعمة یتنعم بها أهل الجنة

 ،یوم مرتینومنهم من ینظر إلى أن �صل الحد إلى أن یرى ر�ه في ال ،�ل جمعة ،كل أسبوع
�عني  »فإن استطعتم أال تضاموا أو تضاروا على صالتي الصبح والعصر« :وعلى ذلك الحدیث

خیر ما �عین على تحقیق هذه النعمة وهذا النعیم المحافظة على البردین صالة الصبح وصالة 
بل هو متواتر یدل على أن الرؤ�ة رؤ�ة  ،والحدیث الثابت في الصحیحین وغیرهما ،العصر

ذلك إال المبتدعة من  ینكر وال ،ؤمنین لر�هم ثابتة �الكتاب والسنة و�جماع سلف األمة وأئمتهاالم
لكن من في قلبه  ،و�ستدلون �أدلة هي ال تدل على مرادهم ،المعتزلة وغیرهم الذین ینكرون الرؤ�ة

النصوص الصحیحة الصر�حة التي تدل على إثبات رؤ�ة  ،و�ترك المحكم ،مرض یتتبع المتشا�ه
طیب مثل هذه اآل�ة �قولون  ،أخبار آحاد :و�قولون  ،المؤمنین لر�هم یتر�ونها و�عرضون عنها

ولو سلمنا أنها  ؟ولیس �ظني ا،قطعی�  اأخبار آحاد؟! �قولون أخبار آحاد ظنیة مع أنها متواترة تواترً 
هذا  ،وال �شك أحد في أنه متواتر مقطوع �ه ،القرآن دل علیها ،اترلم تتواتر ولم تصل إلى حد التو 

لكن الداللة في مثل هذا  ،لكن قد ینازعون في القطعیة من حیث الداللة ،من حیث الثبوت

 $ # " ! ] :-جل وعال-�عني إذا استطاعوا أن �جیبوا عن قوله  ،الموضع ال تحتمل

&%  Z :جل وعال-فإنهم ال �ستطیعون �حال أن �جیبوا عن قوله   ٢٦یونس-: [ ) *  +  

, -    . /      0  Z :والثاني من النظر  ،األول من النضرة وهي الحسن والبهاء  ٢٣ - ٢٢القیامة
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ي  ،وهو اإل�صار بـ(إلى) تمحض أن �كون �البصر �خالف نظرت �ذا أو في �ذا النظر إذا ُعدِّ
ي بـ(إلى) فإنه  ،�الرأيفإنه �حتمل النظر   بصر�ة.الكون النظر أو الرؤ�ة �لكن إذا ُعدِّ

و�ان ابن عمر �قول: أكرم أهل الجنة على هللا من ینظر إلى وجهه غدوة وعشیة، ثم تال  "

، وروى یز�د النحوي عن عكرمة  ٢٣ - ٢٢القیامة:  Z 0      / .    - ,  +  * ( ]هذه اآل�ة: 
نظًرا. و�ان الحسن �قول: نضرت وجوههم ونظروا إلى ر�هم. وقیل: إن قال: تنظر إلى ر�ها 

النظر هنا انتظار ما لهم عند هللا من الثواب، وروي عن ابن عمر ومجاهد وقال عكرمة: تنظر 
 " أمر ر�ها..

 تنتظر..
 " تنتظر أمر ر�ها، حكاه الماوردي عن ابن عمر وعكرمة أ�ًضا. "

وي عن ابن عمر ومجاهد وهذا رُ  ،شيء واالنتظار شيء آخرالنظر  ،لكن النظر غیر االنتظار
لكن هل یثبت عنهم �سند صحیح؟ حكاه الماوردي والماوردي معروف من أئمة الشافعیة  ،وعكرمة

و�أن من قال ذلك أخذه  ،لكن فیه شوب وُرمي �شيء مما یوافق مذهب المعتزلة ،من حیث الفقه
فعنده أن  ،المتبوع نص مسموع وعقل مطبوع :ن �قولمن سیاق له من �المه في أدب الدنیا والدی

على �ل حال إمامته معروفة عند أهل  ،قول المعتزلة هوهذا معلوم أن ،العقل یتبع مثل النص
فالن هو معتزلي فیه  :�قال ،و�ونه یوافق المعتزلة في �عض ما یرونه ال �عني أنه معتزلي ،العلم

فكونه ینقل عن ابن عمر تفسیر هذه  ،اعتزال هذا إذا ما أمكن حمل �المه على محمل صحیح
 اآل�ة تفسیر النظر �االنتظار ال عبرة بنقله.

 " ولیس معروًفا إال عن مجاهد وحده.. "
 ،عنهالذهبي دافع  ،عكرمة ؟عكرمة المتهم برأي أهل الخوارج أمهو مجاهد  ..ومجاهد متهم

الخوارج ینكرون الرؤ�ة ا و�ونه �قول عكرمة تنتظر فأ�ًض  ،والحافظ ابن حجر دافع عنه
لكن ال بد من  ،الكالم فیه صعو�ة ،ن ال هؤالء أئمة �بار وصحا�ة وتا�عو وعلى �ل ح ،كالمعتزلة

وال  ،�شر �صیبون و�خطئون ا وهم أ�ًض  ،أول ما یبحث فیه ثبوت النقل عنهم ،ثبوت النقل عنهم
 -علیه الصالة والسالم-العبرة �ما ثبت عن هللا وعن رسوله  ،�عني أن �المهم ملِزم لغیرهم

 T U     V ]و�ثبات رؤ�ة المؤمنین لر�هم یوم القیامة هذه قطعیة �النصوص الصحیحة الصر�حة 
W X  Y Z  Z :هذا في حق من؟  ١٥المطففین 

 الكفار.
تمكن رؤ�تهم له  ،تزول الحجب ،حجبون عنهالمؤمنین ال �ُ  مفهومه أنف ،جب الكفارالكفار فإذا حُ 

والخالف هل رأى  ،ا منكم لن یرى ر�ه حتى �موتواعلموا أن أحدً  ،�خالف الدنیا ،هذا في اآلخرة
 ،خالف معروف بین الصحا�ة ،ر�ه لیلة اإلسراء أو لم یره -علیه الصالة والسالم-النبي 
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على  ،»النار«وفي روا�ة  »حجا�ه النور« ؟عني �یف أراه � ،»نور أنى أراه «والمرجح أنه لم یره 
 كل حال هذا أمر مقرر عند أهل السنة ال خالف بینهم فیه..

 طالب: ............
 نكفره بال شك. ،وال عنده تأو�ل ا�هللا مادام النص قطعی� 

 " وهذا القول..  ١٠٣األنعام: Z  :; 9 8 7 6 5 ]واحتجوا �قوله تعالى:  "
 ال �حیطون �ه. ،أن معنى اإلدراك اإلحاطةومعلوم 

ا خارج عن مقتضى ظاهر اآل�ة واألخبار، وفي الترمذي: عن ابن عمر  " وهذا القول ضعیف جد�
إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ینظر إلى جنانه «: -صلى هللا علیه وسلم-قال: قال رسول هللا 

 » من ینظر إلى وجهه غدوة وغشیةوأزواجه وخدمه وسرره مسیرة ألف سنة، وأكرمهم على هللا

قال   ٢٣ - ٢٢القیامة: Z  0      / .    - ,  +  * ( ] -صلى هللا علیه وسلم-ثم قرأ رسول هللا 
 " هذا حدیث غر�ب وقد ُروي عن ابن عمر..

 تخر�جه، مخّرج؟
 طالب: ............

 مما یدل على ضعفه. ،ما قال حسن ،�عني ما حكم علیه ال �صحة وال �حسن على تساهله
 " وقد ُروي عن ابن عمر ولم یرفعه، وفي صحیح مسلم عن أبي �كر بن عبد هللا بن قیس. "

عن ابن عمر ا و�ذا ثبت موقوفً  ،على ابن عمر اأال یثبت موقوفً ا المرفوع ضعیفً  �ون لكن ال �منع 
 ألن مثله ال �قال �الرأي. ؛فله حكم الرفع

صلى هللا علیه -وفي صحیح مسلم عن أبي �كر بن عبد هللا بن قیس عن أبیه عن النبي  "
جنتان من فضة آنیتهما وما فیهما، وجنتان من ذهب آنیتهما وما فیهما، وما «قال:  -وسلم

. »إال رداء الكبر�اء على وجهه في جنة عدن -جل وعز-بین القوم و�ین أن ینظروا إلى ر�هم 
جلوًسا، فنظر إلى  -صلى هللا علیه وسلم-وروى جر�ر بن عبد هللا قال: �نا عند رسول هللا 

إنكم سترون ر�كم عیاًنا �ما ترون هذا القمر ال تضامون في رؤ�ته، «القمر لیلة البدر فقال: 

 Q ]ثم قرأ:  »فإن استطعتم أال ُتغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غرو�ها فافعلوا

R S T U V W X Y  Z :متفق علیه، وخرجه أ�ًضا أبو داود والترمذي   ٣٩ق
وقال: حدیث حسن صحیح، وخرج أبو داود عن أبي رز�ن العقیلي قال: قلت: �ا رسول هللا، 

قال: وما آ�ة ذلك  »مخلًیا �ه یوم القیامة قال: نعم �ا أ�ا رز�ن«أكلنا یرى ر�ه؟ قال ابن معاذ: 
 »لیلة البدر مخلًیا �ه«قال ابن معاذ:  »رز�ن ألیس �لكم یرى القمر؟�ا أ�ا «في خلقه؟ قال: 
، قال ابن معاذ: قال: فإنما هو خلق من خلق هللا، �عني القمر، »فاهلل أعظم«قلنا: بلى، قال: 

فاهلل أجل وأعظم. وفي �تاب النسائي عن صهیب قال: فیكشف الحجاب، فینظرون إلیه، ف�هللا 
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ب إلیهم من النظر وال أقر ألعینهم. وفي التفسیر ألبي إسحاق الثعلبي ما أعطاهم هللا شیًئا أح
 " عن الز�یر عن جابر قال..

 نعم عن أبي الز�یر. ة،عن أبي الز�یر لحظ
 طالب: ..........

 هو؟ من
 طالب: ..........

 جابر ومدلس.مشهور �الروا�ة عن هو أبو الز�یر محمد بن مسلم بن تدرس المكي  ،نعم
حتى  -عز وجل-یتجلى ر�نا «: -صلى هللا علیه وسلم-عن جابر قال: قال رسول هللا  "

قال  »ینظروا إلى وجهه، فیخرون له سجًدا، فیقول: ارفعوا رؤوسكم، فلیس هذا بیوم عبادة
الثعلبي: وقول مجاهد إنها �معنى تنتظر الثواب من ر�ها وال یراه شيء من خلقه فتأو�ل 

 " أرادت �النظر االنتظار قالوا: نظَرت �ما قال تعالى..مدخول؛ ألن العرب إذا 
 ،�عني انتظرته ،�قول نظْرته ،إلیه ما �قول نظْرت ،هتُ نظرْ  ،ى بدون حرفعدَّ قالوا نظْرُته �عني �ُ 

 ألن العرب إذا أرادت �النظر االنتظار قالوا نظرته. ؛أما أن �عدَّى �إلى فال یتجه إال إلى الرؤ�ة

 ] ، ٥٣األعراف: Z  /0 . - , ] ، ٦٦الزخرف: a b c d  Z ] :�ما قال تعالى "

فأما إذا �ان  ،نظرت فیه :و�ذا أرادت �ه التفكر والتدبر قالوا  ٤٩�س: Z  ے ~   { | }
إن قول  :وقال األزهري  .بذ�ر إلى وذ�ر الوجه فال �كون إال �معنى الرؤ�ة والعیانا النظر مقرونً 

و�ن قول القائل  ،نظر إلى �ذا �معنى االنتظار :ألنه ال �قال ؛مجاهد تنتظر ثواب ر�ها خطأ
نظرت إلیه إذا أرادوا  :ألنهم �قولون  ؛�ذلك تقوله العرب ،نظرُت إلى فالن لیس إال رؤ�ة عین

 قال ،نظرته :و�ذا أرادوا االنتظار قالوا ،نظر العین
ـــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــاعة  فإنكمـــــــــــــــــــــــا إن تنظران

 
 مــــــــن الــــــــدهر تنفعنــــــــي لــــــــدى أم جنــــــــدب 

 ،نظرت إلیه :و�ذا أرادوا نظر العین قالوا ،تنظران إلي :ولم �قل ،تنظراني :لما أراد االنتظار قال 
 قال:

 نظــــــــــــــــرت إلیهــــــــــــــــا والنجــــــــــــــــوم �أنهــــــــــــــــا
 

ـــــــــــــــان تُ   ـــــــــــــــمصـــــــــــــــابیح رهب ـــــــــــــــالّش  ب لقف
 وقال اآلخر: 

 ب مــــــــن منــــــــىنظــــــــرت إلیهــــــــا �المحّصــــــــ
 

ــــــــــــوال التحــــــــــــرجُ   ــــــــــــي نظــــــــــــر ل  عــــــــــــارم ول
 وقال آخر  

 لنـــــــــــــاظرٌ  إنــــــــــــي إلیـــــــــــــك لمـــــــــــــا وعـــــــــــــدتَ 
 

 الفقیــــــــــر إلــــــــــى الغنــــــــــي الموســــــــــر نظــــــــــرَ  
فأما ما استدلوا �ه من قوله  ،ولنظر الذل والخضوع أرق لقلب المسؤ  ألن ؛أي أنظر إلیك بذل 

وقد مضى القول  ،فإنما ذلك في الدنیا  ١٠٣األنعام: Z  :; 9 8 7 6 5 ] :تعالى
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ینظرون إلى هللا ال تحیط أ�صارهم �ه من  :وقال عطیة العوفي ،فیه في موضعه مستوفى

قال   ١٠٣األنعام: Z  :; 9 8 7 6 5 ]یدل علیه  ،عظمته ونظره �حیط بها
 " إلى واحد آالء.. قیل:و  :القشیري أبو نصر

 إلًى..
كتب �األلف ال ألن واحد اآلالء �ُ ا؛ وهذا �اطل أ�ًض  ،إلًى واحد آالء أي نعمه منَتَظرة قیل:و  "

 " ثم اآلالء نعمة الدفع، وهم في الجنة ال.. ،�الیاء
فَّع مفرد اآلالء ضبطوه �عشرة  ،وُ�ضبط على عشرة أوجه ،وواحدها إلىً  ،اآلالء النعم ،نعمه الدُّ

 أوجه.
فَّع، " وهم في الجنة ال ینتظرون دفع نقمة عنهم، والمنتظر للشيء متنغص  ثم اآلالء نعمه الدُّ

 ( ]أضاف النظر إلى الوجه وهو �قوله تعالى:  العیش فال یوصف أهل الجنة بذلك، وقیل:

* + -,  Z :والماء �جري في النهر ال النهر، ثم قد یذ�ر الوجه �معنى العین قال  ٢٥البقرة

أي على عینیه ثم ال یبعد قلب العادة غًدا  ٩٣یوسف:  µ ¶ Z ´ ³ ² ± ]هللا تعالى: 

 ٢٢الملك: Z  ¿ ¾ ½   ¼ « ]حتى �خلق الرؤ�ة والنظر في الوجه، وهو �قوله تعالى: 
 "فقیل: �ا رسول هللا، �یف �مشون في النار على وجوههم؟

أضاف النظر  ،فأطلق النظر ،�عني إطالق الكل و�رادة البعض أسلوب مستعمل في لغة العرب
 وهذا أسلوب متبع. ،والذي ینظر العینان من �اب إطالق الكل و�رادة البعض ،إلى الوجوه

الذي أمشاهم على أقدامهم «فقیل: �ا رسول هللا، �یف �مشون في النار على وجوههم قال:  "
 ".»قادر أن �مشیهم على وجوههم

 الذي أمشاهم.
 " .»الذي أمشاهم على أقدامهم..«"

 ..............طالب: 
 هو؟ ما

 طالب: ..............
من أن تكون في  �عني بدًال  ،حتى �خلق الرؤ�ة والنظر في الوجها ثم ال یبعد قلب العادة غدً 
ما  ،�عني خلق الفعل عند األشاعرة إنما �كون في وقت الحاجة إلیه ،العین فقط تكون في الوجه

وتوضیحها �حتاج إلى  ،على �ل حال هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التدقیق ،�كون قبله
فأطلق الوجه  ،حتى �خلق الرؤ�ة والنظر في الوجه ما نحتاج إلیه :المقصود أن قوله ،وقت

أصا�عهم   ٧نوح: º  Z ¹ ̧ ¶ ]والنظر للعینین من �اب إطالق الكل و�رادة البعض 
 طرف األصبع. ؟طرف األنملة أمذن األصبع �له في األ
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 طالب: ..............
 أضاف النظر إلى الوجه.. :وقیل

 طالب: ..............
 عند�م �عض النسخ؟ 
 طالب: ..............

 والعین جزء من الوجه. ،�عني أطلق الكل وأراد البعض ،مثل ما قلنا
 .»الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن �مشْیهم« :قال

 �مشَیهم.

أي وجوه الكفار یوم   ٢٤القیامة: Z  4     3  2 1 ]. »قادر على أن �مشَیهم على وجوههم«"
 " القیامة �الحة �اسفة عا�سة، وفي الصحاح: و�سر الفحل..

 .٢٢المدثر: Z  4     3 2 1 ]�عني مثل ما تقدم في السورة التي قبلها 
و�سر الرجل وجهه  ،و�سر الفحل الناقة وابتسرها إذا ضر�ها من غیر ضبعة :وفي الصحاح"

 8  7 6 5 ] .�اسرة أي متغیرة والمعنى واحد :وقال السدي .عبس و�سر :ا أي �لح �قال�سورً 

9  : Z  :فقرته الفاقرة أي  :�قال ،والفاقرة الداهیة واألمر العظیم ،أي توقن وتعلم  ٢٥القیامة
 .الهالك :وقال السدي .الفاقرة الشر :وقال قتادة ،قال معناه مجاهد وغیره ،كسرت فقار ظهره

وأصلها الوسم على أنف البعیر  ،والمعنى متقارب ،دخول النار :وقال ابن عباس وابن ز�د
فقرت أنف البعیر إذا حززته  :�قال ،قاله األصمعي ،�حدیدة أو نار حتى �خلص إلى العظم

ومنه قد  ،وعلیه وتر ملوي لتذهلَل بذلك وتروضه ،�حدیدة ثم جعلت على موضع الحز الجر�ر
 وقال النا�غة: ،عمل �ه الفاقرة

ــــــــــــزال مقــــــــــــابلي ــــــــــــر ال ی ــــــــــــي قب ــــــــــــي ل  أب
 

 ............................. 
 أبى؟ أمأبي  

ــــــــــــزال مقــــــــــــابلي ــــــــــــر ال ی ــــــــــــي قب ــــــــــــى ل  أب
 

 " فــــــــــوق رأســــــــــي فــــــــــاقرهفــــــــــأسِ  وضــــــــــر�ةُ  
ا ما �حتمل ألنها رأت عیانً  ؛المراد �ه العلم  ٢٥القیامة:  Z :  9 8  7 6 5 ] :الظن في قوله 

ثم ال �غني من  ،والظن متفاوت یبدأ من �ونه أكذب الحدیث ،توقن بذلك وتعلم وتجزم ،النقیض

 ̄ ® ¬ » ]ثم �كون المقطوع �ه المجزوم �ه  ،ثم �كون االحتمال الراجح ،االحق شیئً 

°  Z :9 8  7 6 5 ]وهنا  ، ٤٦البقرة  : Z  :٢٥القیامة. 



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJF=Ô‹_Î—ÿ^=ÓáÈã۰۰۲E=
 

٨ 

�ال: ردع وزجر، أي �عید أن یؤمن الكافر بیوم   ٢٦القیامة: Z  ?   < =   >         ; ]قوله تعالى:  "

أي بلغت النفس أو الروح التراقي،   ٢٦القیامة: Z  ?   < =   >         ]القیامة، ثم استأنف فقال: 
 " فأخبر عما لم �جِر له ذ�ر لعلِم المخاَطب �ه، �قوله تعالى..

وال �ختلف فیه اثنان  ،ألنه ال �ماري فیه أحد ؛أو یذ�ر مرجع للضمیر �عني ما �حتاج أن یوجد

ال �شك أحد أن المراد بها   ٣٢ص:  e f g h Z ] :أنه یرجع إلى الروح �ما في قوله
 الشمس.

  ٨٣الواقعة: A  Z @ ? <  = ]، وقوله:  ٣٢ص:  e f g h Z ]�قوله تعالى:  "

أي إذا   ٢٦القیامة: Z  ?   < =   >         ]وقد تقدم وقیل: �ال معناه حق�ا أي حق�ا إن المساق إلى هللا. 
ارتقت النفس إلى التراقي، و�ان ابن عباس �قول: إذا بلغت نفس الكافر التراقي، والتراقي جمع 

 ترقوة، وهي العظام المكتنفة.
مة:المكتنفة لنقرة النحر وهو مقدم الحلق   من أعلى الصدر موضع الحشرجة، قال در�د بن الصِّ

 ورب عظیمـــــــــــــــــــــة دافعـــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــنهم
 

 وقـــــــــــــــــد بلغـــــــــــــــــت نفوســـــــــــــــــهم التراقـــــــــــــــــي 
وقد �كنى عن اإلشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقي، والمقصود تذ�یرهم شدة الحال عند  

اختلف فیه فقال هو من الرقیة، عن ابن   ٢٧القیامة: BA C D  Z  @ ]نزول الموت. قوله تعالى: 

 " ..٢٧القیامة: BA C D  Z ]عباس وعكرمة وغیرهما، روى سماك عن عكرمة قال: 
الروح هذا المبلغ ووصل إلى حد النزع یلتفت أهله وذووه یبحثون عمن یرقیه علَّ �عني إذا بلغت 

 هللا المستعان. ،من الذي یرقیه لُیشفى  ٢٧القیامة: BA C D  Z  @ ] ،هللا أن یدفع عنه

یرقي أي �شفي وروى میمون بن   ٢٧القیامة: BA C D  Z  ]وروى سماك عن عكرمة قال:  "
 مهران عن ابن عباس: أي هل من طبیب �شفیه؟ وقاله أبو قال�ة وقتادة، وقال الشاعر:

 هـــــل للفتـــــى مـــــن بنـــــات الـــــدهر مـــــن واقٍ 
 

 المـــــوت مـــــن راقٍ أم هـــــل لـــــه مـــــن ِحمـــــام  
و�ان هذا على وجه االستبعاد والیأس أي من �قدر أن یرقي من الموت؟ وعن ابن عباس أ�ًضا  

وأبي الجوزاء أنه من رقي یرقى إذا صعد، والمعنى من یرقى بروحه إلى السماء أمالئكة 
 الرحمة أم مالئكة العذاب؟ وقیل: إن ملك الموت �قول: من راق أي من یرقى بهذه النفس؟

وذلك أن نفس الكافر تكره المالئكة قر�ها فیقول ملك الموت: �ا فالن اصعد بها. وأظهر عاصم 

؛  ١٤المطففین: LK M  Z ]، والالم في قوله:  ٢٧القیامة: BA C D  Z ]وقوم النون في قوله تعالى: 
لئال �شبه مّراق، وهو �ائع المرقة، و�ّران في تثنیة البر، والصحیح ترك اإلظهار و�سرة القاف 

 " ..٢٧القیامة: BA C D  Z ]في 
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مواضع   ١٤المطففین: LK M  Z ]  ٢٧القیامة: BA C D  Z ]هذا موضع سكتة لطیفة عند أهل التجو�د 
ألنك إذا وصلت  ؛لئال �شبه مّراق ؛والسبب مثل ما قال هنا ،�سیرة �سكتون فیها سكتة لطیفة

 وهو �ائع المرقة و�ّران.. :و�ذا أدغمت صارت في اللفظ مّراق قال ،أدغمت
 طالب: ..........

علیه -القراءة �السند المتصل عن النبي وعلى �ل حال إن ثبتت بها  ،نعم في تثنیة البّر بّران
 یلیها حرف إدغام. ،ألنها نون ساكنة ؛و�ال فاألمر على األصل ،بهالِزم القول  -الصالة والسالم

 طالب: ..........
 و�ال فاألصل اإلدغام. ،لكن إن ثبتت بها الروا�ة فال شك أن هذا مقدم ،نعم

LK M  Z ]وفتحة النون في   ٢٧القیامة: BA C D  Z ]والصحیح ترك اإلظهار و�سرة القاف في  "

قصر الوقف على من و�ل فأظهرهما، قاله تكفي في زوال اللبس وأمثل مما ذ�ر   ١٤المطففین: 
 " القشیري. قوله تعالى..

 فأظَهَرهما. )بل(و )من(قَصَد الوقف على 
 قَصَد..

 و�ال فاألصل اإلدغام. ،الوقف على من و�ل فأظَهَرهما

E  Z ]وأمثل مما ذ�ر قَصَد الوقف على من و�ل فأظَهَرهما، قاله القشیري. قوله تعالى:  "

أي أ�قن اإلنسان أنه الفراق أي فراق الدنیا واألهل والمال والولد، وذلك حین عاین   ٢٨القیامة: 
 المالئكة، وقال الشاعر:

ــــــــــــــــــــراق لــــــــــــــــــــیس �شــــــــــــــــــــبهه فــــــــــــــــــــراق  ف
 

 قـــــــــــد انقطـــــــــــع الرجـــــــــــاء عـــــــــــن التالقـــــــــــي 
 [ I J  K L  Z :أي..  ٢٩القیامة 

فُیرجى رجوعه، وأما المیت فال ُیرجى �ختلف المسافر  ،الفراق �الموت ما هو مثل الفراق �سفر
 رجوعه إال �عد البعث، هللا المستعان.

[ I J  K L  Z :أي فاتصلت الشدة �الشدة شدة آخر الدنیا �شدة أول اآلخرة،   ٢٩القیامة
قاله ابن عباس والحسن وغیرهما، وقال الشعبي وغیره: المعنى التفت ساقا اإلنسان عند 
الموت من شدة الكرب. وقال قتادة أما رأیته إذا أشرف على الموت �ضرب إحدى رجلیه على 

هما ساقا اإلنسان إذا التفتا في الكفن. وقال  األخرى؟ وقال سعید بن المسیب والحسن أ�ًضا:
 " ز�د بن أسلم: التفت ساق الكفن �ساق المیت. وقال الحسن أ�ًضا: ماتت رجاله..

المحتَضر من شدة ما �جد تجده �عتصره األلم حتى یلوي رجله على األخرى من شدة ما �جد من 
وهذا  ،وهذا التفات الساق �الساق ،شدة النزع تجده �جعل على رجل و�عصر إحداهما �األخرى 

 د.شيء مشاهَ 
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وقال الحسن أ�ًضا: ماتت رجاله و�بست ساقاه فلم تحماله، ولقد �ان علیهما جواًال. قال  "

 I J  K L ]النحاس: القول األول أحسنها. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

 Z :قال: آخر یوم من الدنیا وأول یوم من اآلخرة، فتلتقي الشدة �الشدة إال من رحمه   ٢٩القیامة
 " هللا أي شدة �رب الموت �شدة هول المطلع، والدلیل على هذا قوله تعالى..

ï ð ñ ò  Z ]: -جل وعال-متفق �عني تفسیر الساق �الشدة مع تفسیر ابن عباس لقوله 

 .٤٢القلم: 

وقال مجاهد: بالء ببالء   ٣٠القیامة: M N O P  Q  Z ]والدلیل على هذا قوله تعالى:  "
 " �قول: تتا�عت علیه الشدائد. و�ان الضحاك وابن ز�د..

 وقال..
وقال الضحاك وابن ز�د: اجتمع علیه أمران شدیدان، الناس �جهزون جسده، والمالئكة  "

المحن والشدائد العظام، ومنه قولهم: قامت  �جهزون روحه، والعرب ال تذ�ر الساق إال في
 الدنیا على ساق، وقامت الحرب على ساق، قال الشاعر:

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

 وقامـــــــــــت الحـــــــــــرب بنـــــــــــا علـــــــــــى ســـــــــــاق 
الكافر تعذب روحه عند  :وقال قوم  ١القلم: ZY [  Z ]وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة  

 " ثم �كون �عدها ساق البعث وشدائده إلى ر�ك.. ،فهذه الساق األولى ،خروج نفسه

جل -تقدم أن إثبات الساق هلل  ٤٢القلم: ï ð ñ ò  Z ] :-جل وعال-تقدم الكالم عند قوله 
من  -جل وعال-ومن أثبته هلل  ،ا الختالفهم في معنى الساقمن هذه اآل�ة مختلف فیه تبعً  -وعال

هو �ما یلیق �جالله وعظمته من غیر تشبیه في ساق المخلوق أو تمثیل أو  :هذه اآل�ة قال
 ا لمعنى هذه اآل�ة.و�ثبات الساق مسألة خالفیة بین أهل العلم تبعً  ،بل �مر �ما جاء ،تكییف

" [ M N Z :أي إلى خالقك  ٣٠القیامة، [ O  Z :أي یوم القیامة  ٣٠القیامة، [ P   Z :القیامة

 ،ملكه الذي �ان �حفظ علیه السیئات مرجع، وفي �عض التفاسیر قال: �سوقهأي ال  ٣٠

R S T      U V  Z ]والمساق المصدر من ساق �سوق، �المقال من قال �قول. قوله تعالى: 

أي لم �صدق أبو جهل ولم �صّل، وقیل: یرجع هذا إلى اإلنسان في أول السورة،   ٣١القیامة: 
وهو اسم جنس، واألول قول ابن عباس أي لم �صّدق �الرسالة، وال صلى ودعا لر�ه وصلى 
على رسوله. وقال قتادة: فال صدق �كتاب هللا وال صلى هلل. وقیل: وال صدق �ما هلل ذخًرا له 

 " لوات التي أمره هللا بها. وقیل: فال آمن..عند هللا وال صلى الص
 فیكون المعنى فال صدق �عني اّصّدق واّصّدق هذه تصّدق تدغم التاء �الصاد.

وقیل: فال آمن �قلبه وال عمل ببدنه، قاله الكسائي، (ال) �معنى لم، ولكنه �قرن �غیره، تقول  "
العرب: ال عبد هللا خارج وال فالن، وال تقول: مررت برجل ال محسن حتى �قال: وال مجمل. 
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لیس من هذا القبیل؛ ألن معناه: أفال اقتحم أي   ١١البلد: s t u  v  Z ]وقوله تعالى: 
 " فهال اقتحم، فحذف ألف االستفهام وقال األخفش..

 وحث على اقتحام العقبة. حض ا،إنما �كون تحضیًض  ا،فال �كون نفیً 

أي لم �قتحم   ١١البلد: s t  Z ]أي لم �صدق �قوله:   ٣١القیامة: R S  Z ]وقال األخفش:  "
ولم �شترط أن ُ�عقبه �شيء آخر، والعرب تقول: ال ذهب أي لم یذهب، فحرف النفي ینفي 

 الماضي �ما ینفي المستقبل، ومنه قول زهیر:
........................... 

 
 أبـــــــــــــــداها ولـــــــــــــــم یتقـــــــــــــــدمفـــــــــــــــال هـــــــــــــــو  

 " قوله تعالى.. 
فال  :واألصل عند من �شترط تكرار (ال) أن �قول والعرب تقول ال ذهب �عني وال رجع تقول

 شترط.وهنا القول اآلخر أنه ال �ُ  ،فیشترطون أن تكرر ،أبداها وال أخفاها

  [ \ ] ]أي �ذب �القرآن وتولى عن اإل�مان،   ٣٢القیامة: W X         Y  Z  Z ]قوله تعالى:  "

^ _    ̀  Z :أي یتبختر افتخاًرا بذلك، قاله مجاهد وغیره، قال مجاهد: المراد �ه أبو   ٣٣القیامة
جهل، وقیل: یتمطى من المطى وهو الظهر، والمعنى یلوي مطاه وقیل: أصله یتمطط وهو 
التمدد من التكسل والتثاقل، فهو یتثاقل عن الداعي إلى الحق، فأبدل من الطاء �اًء �راهة 

ة االكتراث وهو التمدد �أنه �مد ظهره و�لو�ه من التبختر التضعیف، والتمطي یدل على قل
إذا مشت «والمطیطة الماء الخاثر في أسفل الحوض؛ ألنه یتمطى أي یتمدد، وفي الخبر: 

والمطیطاء التبختر ومد الیدین في  »أمتي المطیطاء وخدمتهم فارس والروم �ان �أسهم بینهم
 " المشي.
 مخّرج؟

 طالب: ..................
و�ال فاألصل أن موسى بن عبیدة الر�ذي ضعیف  ،وله متا�عة ،أكثر من شاهد ،�عني له شواهد
 عند أهل العلم.

تهدید �عد تهدید ووعید �عد   ٣٥ - ٣٤القیامة: a b c d e f g h i  Z ]قوله تعالى:  "

 R ]وعید أي فهو وعید أر�عة ألر�عة، �ما ُروي أنها نزلت في أبي جهل الجاهل بر�ه فقال: 

S T      U V W X         Y  Z  Z :أي ال صدق رسول هللا، وال وقف بین یدّي   ٣٢ - ٣١القیامة
فصلى، ولكن �ذب رسولي وتولى عن التصلیة بین یدّي، فترك التصدیق خصلة، والتكذیب 
خصلة، وترك الصالة خصلة، والتولي عن هللا تعالى خصلة، فجاء الوعید أر�عة مقابلة لترك 

خصلة   ٣٣القیامة: Z  ̀    _ ̂  [ \ ] ]الخصال األر�عة، �هللا أعلم. ال �قال فإن قوله: 
خامسة فإنا نقول تلك �انت عادته قبل التكذیب والتولي، فأخبر عنها، وذلك بیِّن في قول قتادة 
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خرج من المسجد ذات یوم  -صلى هللا علیه وسلم-على ما نذ�ره، وقیل: إن رسول هللا 
صلى هللا - فاستقبله أبو جهل على �اب المسجد مما یلي �اب بني مخزوم، فأخذ رسول هللا

فقال له أبو جهل:   ٣٤القیامة: a b c d  Z ]بیده فهزه مرة أو مرتین ثم قال:  -علیه وسلم
 -صلى هللا علیه وسلم-أتهددني ف�هللا إني ألعز أهل الوادي وأكرمه، ونزل على رسول هللا 

 كما قال ألبي جهل وهي �لمة وعید، قال الشاعر:
 فــــــــــــــــأولى ثــــــــــــــــم أولــــــــــــــــى ثــــــــــــــــم أولــــــــــــــــى

 
ــــــــــــــب مــــــــــــــن مــــــــــــــرد  ــــــــــــــدر �حل  وهــــــــــــــل لل

 ]بیده فقال:  -صلى هللا علیه وسلم-قال قتادة: أقبل أبو جهل بن هشام یتبختر فأخذ النبي  

a b c d e f g h i  Z :فقال: ما تستطیع أنت وال ر�ك لي شیًئا، إني   ٣٥ - ٣٤القیامة
ألعز من بین جبلیها، فلما �ان یوم بدر أشرف على المسلمین فقال: ال ُ�عبد هللا �عد هذا الیوم 

 أبًدا، فضرب هللا عنقه وقتله شر ِقتلة، وقیل: معناه الو�ل لك، ومنه قول الخنساء:
 هممـــــــــــــــــت بنفســـــــــــــــــي �ـــــــــــــــــل الهمـــــــــــــــــوم

 
 فــــــــــــــــــــأولى لنفســـــــــــــــــــــي أولــــــــــــــــــــى لهـــــــــــــــــــــا 

 ســـــــــــــــــــأحمل نفســــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــى آلــــــــــــــــــــة 
 

 فإمــــــــــــــــــــــــا علیهــــــــــــــــــــــــا و�مــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــا 
 " اآللة الحالة واآللة السر�ر أ�ًضا الذي.. 

 وقیل... ،تخر�ج
 طالب: ...............

 قبله... الذيو 
 طالب: ...............

 ما فیه ز�ادة؟  ،وال �عني ما حكم علیه وال شيء نعم
 طالب: ...............

 فیه ز�ادة؟
 طالب: ...............

 جّید. نعم
اآللة الحالة، واآللة السر�ر أ�ًضا الذي ُ�حمل علیه المّیت، وعلى هذا التأو�ل قیل: هو من  "

 المقلوب..
ــــــــت ســــــــالمته  كــــــــل ابــــــــن أنثــــــــى و�ن طال

 
ــــــــــ  ــــــــــة حــــــــــد�اء ..........یوًم ــــــــــى آل  ا عل

 على آلة هي السر�ر النعش، هللا المستعان. 
 " وعلى هذا التأو�ل قیل: هو من المقلوب �أنه قیل: أَو�ل.

 أْوَ�ل.
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تً  ،والمعنى الو�ل لك حی�ا ،أْوَ�ل ثم ُأخر الحرف المعتل قیل:�أنه  " والو�ل لك یوم  ،اوالو�ل لك میِّ
 وهذا التكر�ر �ما قال: ،والو�ل لك یوم تدخل النار ،البعث

 لـــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــو�الت إنـــــــــــــــــــك مرجـــــــــــــــــــل
 

 ............................ 
ف هذا القول ،الو�ل ثم الو�ل ثم الو�لأي لك   معناه الذم لك أولى من تر�ه إال أنه  قیل:و  ،وُضعِّ

وقال أبو العباس أحمد بن  ،المعنى أنت أولى وأجدر بهذا العذاب قیل:و  ،كثیر في الكالم فحذف
 " �حیى قال األصمعي.

 المعروف بثعلب؟
 طالب: ..............

 ال ال محمد المبرد.
 ..............طالب: 
 ثعلب.

قال األصمعي: أولى في �الم العرب معناه مقار�ة الهالك، �أنه �قول: قد ولیت الهالك، قد  "

 & % $ # " ! ]دانیت الهالك، وأصله من الوْلي وهو القرب، قال هللا تعالى: 

' (   Z  :أي �قر�ون منكم، وأنشد األصمعي:  ١٢٣التو�ة 
........................... 

 
 وأولــــــــــــــــــى أن �كــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــوالء 

 أي قارب أن �كون له، وأنشد أ�ًضا: 
ــــــــــه أن �كمــــــــــدا ــــــــــى لمــــــــــن هاجــــــــــت ل  أول

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

أي قد دنى صاحبها من الكمد، و�ان أبو العباس ثعلب �ستحسن قول األصمعي و�قول: لیس  
 " أحد �فسر �تفسیر األصمعي.

دیوانهم واإلحاطة على لغة العرب، و�حفظها األصمعي �عني عنده شيء من سعة االطالع 
 ،قالوا إنه �حفظ أكثر من ستة عشر ألف قصیدة في �عضها ما یز�د على مائتي بیت ،وشعرهم

ومع ذلك یتكلم على الكلمة من حیث هي ال من حیث أنها من �الم هللا أو  ،والشعر دیوان العرب
لئال �قول في القرآن برأ�ه أو �كالم  ؛اا وتحر�ً احتیاطً  -علیه الصالة والسالم-من �الم رسوله 

أنا  :قال »الجار أحق �صقبه«حدیث ، ولما سئل عن الصقب في -علیه الصالة والسالم-النبي 
ولكن العرب تزعم أن الصقب اللز�ق �عني  ،-صلى هللا علیه وسلم-ال أفسر �الم رسول هللا 

 الجار المالصق.
قال النحاس: العرب تقول: أولى لك �دت تهلك ثم أفلّت، و�أن تقدیره: أولى لك وأولى �ك  "
لهلكة، قال المهدوي: قال وال تكون أولى أفعل منك، وتكون خبر مبتدأ محذوف �أنه قال ا
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الوعید أولى له من غیره؛ ألن أ�ا ز�د قد حكى أواله اآلن إذا أوعدوا، فدخول عالمة التأنیث 
 " دلیل على أنه لیس �ذلك، ولك..

 أوالة اآلن..
 طالب: ...............

 أوالة اآلن.
 " قد حكى أوالة اآلن إذا أوعدوا، فدخول عالمة التأنیث دلیل على أنه لیس �ذلك. ألن أ�ا ز�د "

 عالمة التأنیث التاء المر�وطة هذه.
ولك خبر عن أولى ولم ینصرف أولى؛ ألنه صار علًما للوعید، فصار �رجل اسمه أحمد،  "

الثاني والثالث والرا�ع وقیل: التكر�ر فیه على معنى ألزم لك على عملك السیئ األول ثم على 
 " كما تقدم.

 طالب: ..............
 الذم ما هو ألزم.

 �ا شیخ الذم. نعم
و�أنه �ملیها على من یر�ب  ا،ألنهم ینطقون الذال زا�ً  ؛ا ما �خلطون بین الذال والزايالذم.. �ثیرً 

 ا�الذال زا�ً ا من شدة االحتیاط والتحري في عدم النطق الحروف ما هو ببعید تصیر وأحیانً 
لئال ینطق  ؛لكن من شدة التحري  ،مع أنهم ال �ستعملونها في �المهم العادي ینطقون الزاي ذاًال 

صدقوا  :ومن اإلخوة من المصر�ین �قول ،تجده �عكس عندنا الزوجة �سمونها معز�ة االذال زا�ً 
 �هللا معز�ة �عني أنها معذ�ة.

معنى الذم لك على عملك السیئ األول ثم على وقیل: التكر�ر فیه على معنى الذم لك على  "

 l ]أي �ظن ابن آدم   ٣٦القیامة:  j     k  Z ]الثاني والثالث والرا�ع �ما تقدم. قوله تعالى: 

m  n o Z  :أي �خلى مهمًال فال یؤمر وال ینهى، قاله ابن ز�د ومجاهد، ومنه إبل   ٣٦القیامة
 " سدى ترعى بال راٍع، وقیل..

 ومهملة.�عني همل 
 وقیل. "

 ال �صـــــبح النـــــاس فوضـــــى ال ســـــراة لهـــــم
 

 ........................... 
 وقیل: أ�حسب أن ُیترك في قبره �ذلك أبًدا ال ُیبعث؟ وقال الشاعر: 

 الیمــــــــــــــــــــینفأقســــــــــــــــــــم �ــــــــــــــــــــاهلل جهــــــــــــــــــــد 
 

 ا ســــــــــــــــــــدىمــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــرك هللا شــــــــــــــــــــیئً  
 " .٣٧القیامة: p     q r  Z ]قوله تعالى:  

 ألن تر�ه سدى ینافي الحكمة من خلقه.
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أي من قطرة ماء ُتمنى في الرحم أي ُتراق   ٣٧القیامة: p     q r s t   u v  Z ]قوله تعالى:  "
 " فیه، ولذلك سمیت ُمنًى.

 ِمنى.
والنطفة الماء القلیل �قال: نطف الماء إذا قطر أي ألم �ك  .وقد تقدم ،إلراقة الدماء ؛ِمنىً  "

�الیاء، وهي   ٣٧القیامة: s t   u v  Z ]ماًء قلیًال في صلب الرجل وترائب المرأة؟ وقرأ حفص: 
قراءة ابن محیصن ومجاهد و�عقوب وعّیاش عن أبي عمرو، واختاره أبو عبید ألجل المني، 

أي دًما �عد النطفة أي   ٣٨القیامة: w x      y  Z ]والباقون �التاء ألجل النطفة، واختاره أبو حاتم. 
 قد رتبه تعالى بهذا �له على خسة..

أي فّسواه تسو�ة   ٣٨القیامة: Z  | } ]أي فقدر،   ٣٨القیامة: z  Z ]على خسة قدره ثم قال: 
 " وعّدله تعدیًال.

 طالب: ..............
 فیه؟ لحظة. ماذا

 طالب: ..............
 ا �عد النطفة..أي دمً 

 طالب: ..............
 .هبدل رتبه أي قد نبه

 هه؟نبّ 
 ،علقة ثم �ذا�ان نطفة ثم  ،أما الترتیب فهو مرتب ،هذا �له على خسة قدرهبه هللا تعالى أي قد نبّ 
 مرتب.

 طالب: ................
 -سواء �ان هذا أو ذاك-وعلى �ل حال المعنى  ،لكن التنبیه بذلك ،�عني المعنى محتِمل

 صحیح.

" [ z  Z :أي فقدر  ٣٨القیامة، [ { |  Z :جعل  أي فسواه تسو�ة وعدله تعدیالً   ٣٨القیامة�

Z  £ ¢  ¡ ے ] .من المني قیل:و  ،أي من اإلنسان  ٣٩القیامة:  Z ~ { ] .الروح فیه

في سورة وقد مضى  ،وقد احتج بهذا من رأى إسقاط الخنثى ،أي الرجل والمرأة  ٣٩القیامة: 
 " الشورى أن هذه اآل�ة وقر�نتها إنما خرجتا مخرج الغالب، وقد مضى في أول..

 ́ ³ ² ]فلذلك لم ُینبه علیه هناك في سورة الشورى  ،الخنثى نادر ،أنثى أوالغالب أنه ذ�ر 

µ  ¶ ̧  ¹ º » ¼ ½ ¾ À¿ Z  :أو�عني ما فیه إال ذ�ران   ٥٠ - ٤٩الشورى 
 ،و�ذا وجد فإنه في الغالب إما أن ینحاز إلى هذا أو إلى ذاك ،أما الخنثى فلندرته ال یذ�ر ،إناث
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لنا الجزء  یراجعمن  ،والقرطبي ذ�ر قصة لشخص �حضر عندهم الدروس ،والمشكل قلیل نادر
السادس عشر؟.. واحد معهم �حضر الدروس في الجزء السادس عشر صفحة ثمان وأر�عین.. 

ألن  ؛وقد أنكر قوم رؤوس العوام وجود الخنثى :وقد ذ�ر القاضي أبو �كر بن العر�ي قال :قال
قلنا هذا جهل �اللغة وغباوة عن مقطع الفصاحة وقصور  ،هللا تعالى قسم الخلق إلى ذ�ر وأنثى

�قول سكت  ،العیان �كذب منكره ،�ش �قول؟ والوجود �شهد لهأ ..وقد �ان ،عن معرفة سعة القدرة
وقد  ،والعیان �كذب منكره ،والوجود �شهد له ،لدخوله تحت عموم الكالم األول ؛عن ذ�ر النادر

اإلمام الشهید من بالد المغرب خنثى لیس له لحیة وله ثد�ان كان �قرأ معنا بر�اط أبي سعید على 
و�ودي الیوم لو  ،ومع طول الصحبة عقلني الحیاء عن سؤاله ،فر�ك أعلم �ه ،وعنده جار�ة

 هل تجوز التضحیة �خنثى؟  :أمس واحد �سأل �قول ،�عني من نوادر األسئلة ،كاشفته عن حاله
 طالب: ..............

موجود في السوق  :ه ثدي �بیر عنز موجود له ثدي �بیر وله أخصاء �قولال، موجود �قول ل
 قبل..؟أسأل  :قلت ،لها جسم �بیر ،األنها �بیر جد�  ؛أشتر�ها للضحیة أردت أن :تباع �قول

 طالب: ............
 ؟الدرس القادم ،األسبوع الجايلنا  وأتِ الجواب علیك ا�حثها 
 طالب: ............

 .اجزاك هللا خیر  نعم
 طالب: ............

، ما فیه إال القسمة ثنائیة سواء �ان هنا في هذا الموضع أو في سورة الشورى  ،�عني القسمة فقط
 إلى ذ�ر فیحكم له �الذ�ور�ة، لكن الخنثى السیما المشكل الذي ال ینحاز ،أنثى أون ذ�ر االثنا

إن واحدة تقول  :جاءنا الیوم رسالة �الجوال قالوا ،اهذا نادر جد�  ،وال أنثى فیحكم له �األنوثة
لكن تصرفاتها وعقلیتها  ،ولیس فیها أي عالمة من عالمات الذ�ر في الِخلقة ،ِخلقتها أنثى

 ؟وقد سألت تقول ما فیه عملیات وال فیه طب �حول هذه المشاعر إلى أنثى ،ومشاعرها �لها ذ�ر
 فعرضت على أبو�ها ورفضوا ،ل فیها شيء من الطبفما فیه إال تصور في الِخلقة التي قد یتدخ

وعلى �الم صاحب  ،لما رفضوا هددت �أن تنتحر :تجري عملیات تحول إلى ذ�ر ثم قالت أن
وأجرت فحوصات  ،نها سافرت إلى بلد من البلدان دون إذن والدیهاإ :الرسالة التي أرسلها �قول

 سبحان هللا عجائب. ،صار علیها ماوما ندري 
 ................طالب: 

متزوجة  لستأنا  ،میولي إلى النساء :لكن قالت ،لقةمائة في الخِ �التقول أنثى مائة  ،هو؟ ال ال ما
 تقول أنا رجل. ،ومیلها إلى الرجال ،وتفكیرها مع الرجال ،ومشاعرها رجل ،تزوج امرأة ، أرجًال 

 طالب: ................



 
 

 
 
 

١
٧ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١٧ 

ولعن هللا  ،هذا معروف ،والتأنث �النسبة للرجال ،من الترجل معروف �النسبة للنساء نعم
وأظنه �التدر�ج �حصل  ،هذا موجود د أنالمقصو  ،والمتخنثین من الرجال ،المترجالت من النساء

 ،هللا المستعان ،ثم بدأت تز�د إلى أن وصلت إلى هذا الحد ،�مكن عندها المیول �انت ضعیفة
 �قول:

ـــــــــــــــــــت  وال عجـــــــــــــــــــب أن النســـــــــــــــــــاء ترجل
 

ـــــــــــــــب  ـــــــــــــــث الرجـــــــــــــــال عجی  ولكـــــــــــــــن تأنی
لكن  ،هذا ما هو عجیب ،والرجل جنسه أكمل من جنس المرأة  ،�عني �ون الشخص �طلب الكمال 

 �هللا المستعان. ،اإلشكال عندنا یوجد العكس
 طالب: ..............

 تحاول. ذهبتولذلك هي  ،�قولون أنه في الطب ممكن ،هم �قولون هذا
 طالب: ...............

 هو؟ ما
 طالب: .................

 ي تسأل.مثل هذه الت
 طالب: .................

 داخلة خفیة.
 طالب: ...............

 ه عیال.ءتزوج وجا
 طالب: ..............

 نا من..ئأبو عبد هللا ثقة ما �جی ،هذه قصة واقعة �شهد بها أبو عبد هللا
 طالب: .............

والنساء لهن خواص من أصل الخلقة  ،الرجال لهم خواصف ،هو إذا ترتبت علیه أحكام الرجال
 حسب ما �غلب علیه.�مثل ما �حكم على الخنثى 

وقد مضى في أول سورة النساء أ�ًضا القول فیه، وذ�رنا في آ�ة الموار�ث حكمه، فال معنى  "

أي ألیس الذي قدر على خلق هذه النسمة من قطرة من   ٤٠القیامة:  Z        ¦ ¥ ¤ ]إلعادته. 

أي على أن �عید هذه األجسام �هیئتها للبعث �عد   ٤٠القیامة:  ª   « Z © ¨ §        ¦ ]ماء 
سبحانك اللهم «أنه �ان إذا قرأها قال:  -صلى هللا علیه وسلم-البالء؟ وُروي عن رسول هللا 

إماًما �ان أو غیره فلیقل:   ١األعلى: o p q r s  Z ]، وقال ابن عباس: من قرأ: »بلى

إلى آخرها إماًما �ان أو غیره   ١القیامة: Z [ \ ]  ̂  Z ]سبحان رب األعلى، ومن قرأ: 
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فلیقل: سبحانك اللهم بلى، ذ�ره الثعلبي من حدیث أبي إسحاق السبیعي عن سعید بن جبیر 
 " عن ابن عباس.

 ª   « Z © ̈ §        ¦ ¥ ¤ ]و ، ١التین: Z  # " ! ]ومثله من قرأ آخر سورة التین 

 بلى. :�قول  ٤٠القیامة: 
 ..............طالب: 

 لكن في الفر�ضة �عني یذ�ر عن اإلمام أنه �ان �قوله. ،وفي النافلة ما فیه إشكال
 ؟دیث أحسن هللا إلیك؟ الحدیث ضعیفطالب: ضعیف الح

 الحدیث األخیر مخّرج؟ ماذا؟
 طالب: ..............

 �قول؟ ماذا
 طالب: ..............

 كیف؟
 طالب: ..............

 فیها انقطاع. �لهاال، 
 طالب: ..............

 نعم.
 طالب: ..............

 ذ�ره. الذيهذا 
 طالب: ..............

 ما �سلم من ضعف.ف�اعتبار أنه له طرق و�ال  نعم
 طالب: ..............

 والنافلة أمرها واسع. ،عنده �ه دلیل قاطع اإال ثابتً  ًئا�هللا في الفر�ضة �حرص أال �قول شی


