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 هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اهلل

 الثالثونو نماثالالدرس 

 [40 : 38: ]سورة القيامة تفسري

ى َفَخَلَق  َعَلَقة   َكانَ  م  ث  } ْوَجْيِ  ِمنْه   َفَجَعَل ( 38) َفَسو  َكرَ  الز   َأَلْيَس ( 33) َواْْل ْنَثى الذ 

ْيِيَ  َأنْ  َعىَل  بَِقاِدر   َذلَِك   {(40) امْلَْوَتى ُي 

ٰى  }:  إًذا قوله ، طيٌّ لذكر بقية املراحل التي ذكرها اهلل [  83: القيامة ]  {َفَخَلَق َفَسوَّ

نَا َوَلَقد  } :تعاىل يف سورة املؤمنون ن َسانَ  َخَلق  ِ نَاهُ  ُثمَّ ( 21) طِي   ِمن   ُسََلَلة   ِمن   اْل   َجَعل 

َفةً  نَا ُثمَّ ( 28) َمكِي   َقَرار   يِف  ُنط  َفةَ  َخَلق  نَا َعَلَقةً  النُّط  َعَلقَ  َفَخَلق  َغةً  ةَ ال  نَا ُمض  َغةَ  َفَخَلق   امل ُض 

َنا ِعَظاًما ِعَظامَ  َفَكَسو  َشأ َناهُ  ُثمَّ  ََل ًم  ال  ًقا َأن  َسنُ  اهللَُّ َفَتَباَركَ  آَخرَ  َخل  َالِِقيَ  َأح   ُثمَّ ( 21) اْل 

دَ  إِنَُّكم   مَ  إِنَُّكم   ُثمَّ ( 21) مَلَيُِّتونَ  َذلَِك  َبع  ِقَياَمةِ  َيو   ، [21 - 21: املؤمنون] {ُتب َعُثونَ  ال 

اَك َفَعَدَلَك }: ويف سورة االنفطار ِذي َخَلَقَك َفَسوَّ َبَك  (7)الَّ ا َشاَء َركَّ  مَّ
 يِف َأيِّ ُصوَرة 

َحاِم َكي َف َيَشاُء  ُهَو الَِّذي}: وقال ،[سورة االنفطار ]  {( 3) َر  ُرُكم  يِف اْل  هَ  اَل ُيَصوِّ  إَِلٰ

 .[ 1: آل عمران ]  { ُهوَ  إاِلَّ 

، حتى التوائم !تبارك رُبنا حينم تتفحص وجوه الناس ال جتد وجهي ُمتطابقي

امُلتمثلة ال يتطابقون متامًا، أبِِص الناس وأنت تسري يف املسجد اَلرام، حيث يأتون 

عىل صعيد عرفات حاول أن جتد شخصي نسخة واحدة، ال ومن كل فج  عميق، 

ا مَلُوِسُعوَن  }!: جتد ، نعم جتد شبهًا ، لكن ال جتد تطابقًا ال [  17: ذاريات ال]  {َوإِنَّ

 .!بصمة االصبع تبارك ربنا سبحانهوال يف يف اهليئة ، وال يف اللون، 
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ُنَثٰى  }: قال َكَر َواْل  ِ الذَّ َجي  و  ، كانت البداية واحدة [ 83: القيامة ]  {َفَجَعَل ِمن ُه الزَّ

تتم حكمة اهلل تعاىل يف التناسل والتزاوج لكي  ، لكن اْلمر آَل إىل ذكورِة وأنوثة

ثم خيتمها هبذا السؤال الساحق  والتكاثر، هذا تذكرٌي عظيم ْلولئك املنكرين للبعث

َتٰى }: املاحق لُشبهاهتم ِيَي امل َو   َعىَلٰ َأن ُُي 
لَِك بَِقاِدر  بىل واهلل ، [ 14: القيامة ]  {َأَلي َس َذٰ

 .فكيف تنكرون البعث! عيده ، بل هو أهون عليهالذي خلق اْللق قادر عىل أن يُ إن 

وقد جاء يف بعض اْلحاديث وَحّسنها بعض أهل العلم أن اْلنسان إذا قرأ هذه اآلية 

َق َبي تِِه، ) : سبحانك فـ بىل:  أو سمعها فإنه ُيرشع له أن يقول َكاَن َرُجٌل ُيَصِّلِّ َفو 

َتى َأَلي َس َذلَِك بَِقاِدر  }: َوَكاَن إَِذا َقَرأَ  ِيَي امل َو  : ، َقاَل [14: القيامة] {َعىَل َأن  ُُي 

َتى}: َوَمن  َقَرأَ  ،(2)(«ُسب َحاَنَك » ِيَي امل َو   َعىَل َأن  ُُي 
، [14: القيامة] {َأَلي َس َذلَِك بَِقاِدر 

َيُقل    .ْلن هذا من تصديق خرب اهلل تعاىل .(1)(َبىَل : َفل 

 

 

 :الفوائد امْل ستنبطة

 .إقسام اهلل بام شاء من اْلزمنة واْلمكنة واْلشياء: الفائدة اْلوىل

 

                                                           

 (.331)أخرجه أبو داود رقم ( 2)

 (.7832)أخرجه امحد رقم ( 1)
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قسم عليه أو سياقه : الفائدة الثانية  .مناسبة امل قسم به للم 

نتفيا  جاز اإلتيان بالم القسم لتأكيد النفي :الفائدة الثالثة  .امل قسم عليه إذا كان م 

 .إثبات املعاد وتأكيده والقطع بوقوعه: الفائدة الرابعة

 .تصاف املعاد بالقياما :اخلامسة الفائدة

 .بيان حال من أحوال النفس اإلنسانية: الفائدة السادسة

 .أن التلّوم يكون عىل اخلري والرش واهلدى والضالل :الفائدة السابعة

ستعامل االستفهام االنكاري لدحض الشبهات الباطلة وإتباعه ا: الفائدة الثامنة

 .باجلمل التقريرية اجلازمة

الطبيعة اإلنسانية املنحرفة بالكفر والفجور ، أو طول اْلمل ، أو  :التاسعةالفائدة 

 .تعمد الكذب وغمط احلق

 .تشبّث املنكرين للحقائق بأمور خارجة عن حمل النزاع  :الفائدة العارشة

بيان جانب من أحوال يوم القيامة وأهواهلا يف النفس و  : الفائدة احلادية عرشة

 .اْلفاق

  .ثاحلرج العظيم واملأزق الفظيع الذي ينتظر منكر البع :ية عرشةالفائدة الثان

 }َكَلَّ اَل َوَزرَ {:  استحالت الفرار والنجاة وامللجأ من عذاب اهلل : الفائدة الثالثة عرشة

 .]22:القيامة[
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 إحاطة علم اهلل بجميع أعامل بني آدم  :الفائدة الرابعة عرشة

 .واحلساب إثبات العرض : الفائدة اخلامسة عرشة

 .استيقان اجلاحد من كذب نفسه وبصريته هبا رغم املامطلة : الفائدة السادسة عرشة

 .أن من املعاذير منها حق ومنها باطل : الفائدة السابعة عرشة

 .حرص النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل البالغ :الفائدة الثامنة عرشة

 .ومعنى تكّفل اهلل بحفظ وحيه لفظ ا : الفائدة التاسعة عرشة

 .الرد عىل شبهات الطاعني يف القرآن : الفائدة العرشون

 .الرد عىل شبهات أهل التأويل والتجهيل والتخييل : الفائدة احلادية والعرشون

الذين يقولون ليس املراد بقوله كذا كذا، بل املراد :  أهل التأويلهذه طوائف ثَلثة ، 

الذين يقولون : وأهل التجهيل، ن املجازيّدعووأنفسهم،  عند من تقواًل به كذا وكذا 

سبحان ، {( 3) ُثمَّ إِنَّ َعَلي نَا َبَياَنهُ } : كيف وقد قال اهللال أحد يعلم باملعنى إال اهلل ، 

أأنتم أحسن من اهلل حديًثا حتى تقولوا بالتأويل ! .. أأنتم أصدق من اهلل قيًَل ! .. اهلل 

اهلل قد تكّفل ببيان ما أنزل ، ونبينا صىل ف..  !واملجاز أو تقولوا بالتجهيل والتفويض 

الزنادقة الذين : همو أهل التخييلاهلل عليه وسلم بّلغ ما ُنّزل إليه من ربه ، و

أهل  بخَلفيزعمون أن للنصوص ظهًرا وبطنًا وهؤالء ليسوا من أهل اْلسَلم، 

ا ، أما من أهل اْلسَلم ومن أهل القبلة لكنهم ضّلو فهم التأويل وأهل التجهيل
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لنصوص وخيرتعون من عند أنفسهم با يتَلعبونأهل التخييل فهم زنادقة قرامطة 

 .دعاوى بَل دليل 

 

الطبيعة اإلنسانية بالتعلق بالشهوات الدنيوية العاجلة  :الفائدة الثانية والعرشون

 .وإنكار اآلخرة

أثره عىل كامل نعيم املؤمني يوم القيامة حتى يظهر  : الفائدة الثالثة والعرشون

  .وجههم

 .إثبات رؤية املؤمني لرهبم يوم القيامة :الفائدة الرابعة والعرشون

 .وظهور أثره عىل وجوههم، استحكام قنوط الكافرين: الفائدة اخلامسة والعرشون

  .أن الظن يأيت بمعنى اليقي : الفائدة السادسة والعرشون

 .من البدن احللقوم والرتاقي أن منتهى منازل الروح : الفائدة السابعة والعرشون

 .تشّبث اإلنسان باحلياة ونفاذ قدر اهلل فيه : الفائدة الثامنة والعرشون

 .شدة االحتضار والنزع وكرب املوت واجتامع الشدائد : الفائدة التاسعة والعرشون

  .التالزم بي التصديق والعمل :الفائدة الثالثون

 .مسمى اْليمن فهو مرجئرد عىل املرجئة، فمن أخرج العمل عن الو

 .ترك الصالة منايف لإليامن ، خمرج من املّلة ، موجب للنار : الفائدة احلادية والثالثون
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 .التصديق والصالة قسيامن للتكذيب والتوّل  : الفائدة الثانية والثالثون

يالئه  : الفائدة الثالثة والثالثون عدم مباالت الكافر بكفره واستصغاره لذنبه وخ 

 .كربهو

 .الدعاء عىل الكافر : الفائدة الرابعة والثالثون

نكِر البعث : الفائدة اخلامسة والثالثون  .االستدالل العقيل عىل م 

نكِر البعث : الفائدة السادسة والثالثون  .االستدالل احلّّس عىل م 

عظمة خلق اهلل وبديع صنعه ، وكامل حكمته يف وصفه : الفائدة السابعة والثالثون

 .انه لتخليق اجلني سبحانه وبحمدهسبح

 .تنزيه اهلل سبحانه وتعاىل عن العبث ونفي احلكمة: الفائدة الثامنة والثالثون

 


