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خالد بن عثمان السبت/ الشيخ    

آله وصحبه  عليه وعلى مدنبينا مح ،أشرف األنبياء والمرسلينعلى م سالال والصالةالحمد هللا رب العالمين، و
   .بعد و،أفضل الصالة وأتم التسليم

 تعالى قدرته على الدليل تعالى ذكر للمعاد، المنكر للبعث، المخالف تعالى ذكر لما: -رحمه اهللا -قال المؤلف   
 شك في: أي ]٥:لحجسورة ا [ }ريٍب ِفي كُنْتُم ِإن النَّاس َأيها يا{: فقال للخلق، بدئه من يشاهد بما المعاد، على

}ِث ِمنعفَِإنَّا{ القيامة يوم واألجساد األرواح وقيام المعاد وهو }الْب خَلَقْنَاكُم اٍب ِمنـ  أصل: أي }تُر  لكـم  هبرِئ
 مـاء  مـن  ساللة من نسله جعل ثم: أي }نُطْفٍَة ِمن ثُم{ -السالم عليه- آدم منه خلق الذي وهو تراب، من

  .مهين
  :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، ن الرحيمبسم اهللا الرحم

 ،ناه وهذا تفسير له بما يقرب من مع،هو الشكالريب  }الْبعِث من ريٍب ِفي كُنتُم ِإن{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
  .]٢:البقرة سورة[ }ِهِفي ريب الَ الِْكتَاب ذَِلك{ :-عز وجل-كما قال اهللا  ،ن الريب هو شك مع قلقإإال فو

هو  ن اإلشفاقإ :مثالً  ولهذا يقولون؛ يفسرون الشيء بما يقرب من معناه-مرضي اهللا تعالى عنه-والسلف 
 ، مع أن الرأفة هي رحمةالرأفة هي الرحمةو ،علم بالمخوف منهال مع الخوف مع أن اإلشفاق هو ،الخوف

  . النفسالريب شك مع قلق يساورف ،رقيقة أحض من مطلق الرحمة
يقال للقطرة من  كما أنه ، لقلتها؛ نطفة: قيل لها، هي الماء المهين}نُّطْفٍَة ِمن ثُم{: -تبارك وتعالى-وقوله 

   .واهللا أعلم ،؛ لقلتها نطفة:الماء
 ربعينأ مكثت المرأة، رحم في النطفة استقرت إذا أنه ذلك }مضغٍَة ِمن ثُم علَقٍَة ِمن ثُم{: -اهللا رحمه- قال 

  .اهللا بإذن حمراء علقة تنقلب ثم إليها، يجتمع ما إليه يضاف كذلك، يوما
}لَقٍَة ِمنعز - فهذا كله يبين اهللا ، علقة:ألنها تعلق بجدار الرحم يقال لهاو ؛ قطعة من الدم جامدة: يعني}ع

  ثم من علقة،،ة فهو الذي خلق اإلنسان من هذا الخلق الضعيف من نطف، فيه كمال قدرته وعظمته-وجل
   . وقادر على البعث والنشور،عادته ثانياًإقادر على وهو  ،عله بهذه الهيئةوج

 وال فيها شكل ال لحم من قطعة مضغة فتصير تستحيل ثم يوما، أربعين كذلك فتمكث: -اهللا رحمه- قال 
  .تخطيط
 ثم ،هو أربعون يوماً نطفة ثم بعد ذلك يبدأ التشكيل ف، تكون صغيرة، ألنها بقدر ما يمضغ؛ مضغة:قيل لها

 وإنما يكون ،وال يتشكل الجنين وال يتصور قبل الثمانين ،مضغةيكون  فهذه ثمانون ثم بعد ذلك ،أربعون علقة



ذا إ ولهذا ، التخطيط والتشكيل-على تفاوت- ذلك والثمانين حينما يكون مضغة يبدأ بعد ذلك بعد الواحد
وإذا أسقطت بعد الواحد والثمانين نظر  ، تصوم وتصلي، ليس بنفاسنهإقبل الواحد والثمانين ف أسقطت المرأة

 فإن ، يكون لها حكم النفاسه فهذ،رجل ونحو ذلكو ،رأسو ،الذي سقط منها بصورة إنسان له يدهل هذا 
ن خرج الدم من غير آالم فليس بنفاس إذا إ و،م الوالدة أو اإلجهاض فهذا نفاسخرج الدم قبل سقوطه مع آال

 ،حد وثمانين يوماً بعد واالإوهذا ال يكون  ،ليق بعد التشكيل والتخ،التشكيل وليس بعد نفخ الروحكان بعد 
ثقيل من أجل أن يسقط أو تقفز من مكان مرتفع شيء تعمد حمل كأن توهكذا اإلسقاط إذا تسببت في إسقاطه 

ال ترث منها شيء إنما و ،مشر دية األ وهي ع، بصورة إنسان فعليها الدية فإن خرج منها ما هو ،ونحو هذا
 فيكون له حكم النفاس  وإذا كان الذي سقط منها ليس بصورة إنسان فإن كان فيه بداية تخطيط،ألبيه تكون

 خلق إنسان من اء أصالً لكن القوابل ذوات الخبرة يعرفن أن هذا ابتدالتخطيط وإن لم يكن في صورة والدية،
 وفيه ،يه الدية ف: ومنهم من يقول، ليس فيه حكم:منهم من يقولف :لم أهل العبينفهذا فيه خالف خالل الخبرة 

 وأما إذا لم يظهر فيه شيء ولم يعرف القوابل ذلك إنما هي مجرد قطعة لحم فال يتعلق بها ،أيضاً حكم النفساء
   .حكم
 وفخذان وبطن، وصدر ويدان، رأس منها فيصور والتخطيط، التشكيل في يشرع ثم: -رحمه اهللا-قال 

 شكل ذات صارت وقد تلقيها وتارة والتخطيط، التشكيل قبل المرأة تُسقطها فتارة. األعضاء وسائر ورجالن،
  .تشاهدونها كما: أي }مخَلَّقٍَة وغَيِر مخَلَّقٍَة مضغٍَة ِمن ثُم علَقٍَة ِمن ثُم{: تعالى قال ولهذا وتخطيط؛

 يعني قبل ،المصورة في صورة إنسان سواء سقطت قبل التمامقة ب يفسر المخلّ-رحمه اهللا-كالم ابن كثير 
هي التي ليس عليها تصوير وال  }مخَلَّقٍَة وغَيِر مخَلَّقٍَة{ : وقيل،أو بقيت حتى يولد اإلنسانالوالدة حين 
   .رحمه اهللا-ر المفسرين أبو جعفر بن جرير اختاره كبي وهو أيضاً ما ،تشكيل
 ال الرحم في تستقر وتارة: أي }مسمى َأجٍل ِإلَى نَشَاء ما األرحاِم ِفي ونُِقر لَكُم ينِلنُب{: -رحمه اهللا-وقال 
 مخلوق السقط هو: قال }مخَلَّقٍَة وغَيِر مخَلَّقٍَة{: تعالى قوله في مجاهد قال كما تسقطها، وال المرأة تلقيها
  .مخلوق وغير

كون المضغة هذه عليها صورة إنسان أو تا أن إمالذي تسقطه المرأة السقط مخلوق وغير مخلوق يعني هذا 
 المخلقة هي : فمن أهل العلم من يقول، لكن ليس هذا محل اتفاق في التفسير،ليس عليها صورة إنسان

 هذا ذهب ،مخلقة هو ما سقط قبل ذلكال وغير ،لدوأي  ، وخرج إلى الدنيا،ملة التي نفخت فيها الروحالمكت
  وهذا يختلف، ما ولد بتمامه فهو مخلقة وما ولد قبل تمامه فغير مخلقة،فة من أهل السلف ومن بعدهمإليه طائ

هذه  باعتبار ما في إنما يكون ،الوالدة وال بنفخ الروحبقول الذي قبله ال يرتبط الو ،عن القول الذي قبله
ما بالمقصود و ، فهو غير مخلقةقبل تمامهن ما سقط أ :القول الثانيو ،النطفة من تشكيل وتصوير وتخليق

سبعة  لكن لو أنها ولدت ل،ربعة أشهر ونحو هذاألسقط كمن  ،قبل تمامه يعني ما ال يعيش معه الجنين سقط
 هذا كله في :قالو وبعض أهل العلم ذهب إلى غير هذا ،هذه مخلقةف ،شكال في هذاإأشهر فعاش الجنين ال 

خَلَّقَ{ لكن هؤالء على نوعين ،لدمن وِر ٍةمغَيخَلَّقٍَة وليس :يعني ، مخلقة يعني تامة الخلق كاملة األعضاء،}م 
خلق من غير   أنهة ونقص بمعنىه هي التي فيها عا: وغير المخلقة قالوا،عاقات وال تشوهات وال نقصإفيها 



 اختاره الشيخ  وهذا الذي، غير مخلقةهذه : قالوا، أو يد صغيرة أو نحو ذلك، أو رجل واحدة،واحدة يد أو بيد
       وصفها اهللا هذه المضغة التيمن وحجته في ذلك هي أن مأخذ هذا القول  - اهللاهرحم-محمد أمين الشنقيطي 

 نِم ثُم نُّطْفٍَة ِمن ثُم تُراٍب من خَلَقْنَاكُم فَِإنَّا الْبعِث من ريٍب ِفي كُنتُم ِإن النَّاس َأيها يا{ خاطبناو -عز وجل-
 فال يمكن أن ،نا منهيخاطبنا اهللا بما أوجد هذه المضغة :فيقول ،}مخَلَّقٍَة وغَيِر مخَلَّقٍَة مضغٍَة ِمن ثُم علَقٍَة

إما أن  لكن ، هي التي وجد منها الناس:يقولف ،يكون بما سقط قبل تمامه فنحن لم نوجد منه ولم نخلق منه
إلمكانية ك  وذل،شكال لكنه ال يخلو من اإل،القول مأخذهذا ف ،ن يكون ناقصاًما أإ و،يكون وجودهم وخلقهم تاماً

نطفة ثم من علقة ثم من  ثم من ، ذكر الخلق من تراب-عز وجل-إن اهللا  :-واهللا تعالى أعلم-يقال أن 
 والذي خلق من ،وأصل خلق اإلنسان من تراب ، هذه األشياء هي األطوار التي يمر بها اإلنسان،مضغة

خالصة أن أصل هذه النطفة يقول بعضهم بكما لتكلف لال حاجة و -صلى اهللا عليه وسلم-ب هو آدم ترا
 ولربما ، وإذا كثر ذلك منه فإن ذلك يسلب عافيته،جهاداً وتعباًإخرجت من اإلنسان يجد إذا  ولهذا ،الغذاء

 أصل ،لتكلفال حاجة إلى هذا افوغير ذلك  ، الغذاء أصله من النباتات واألشياء:ويقولون ،خرجت دماً عبيطاً
 ، كالفخارثم بعد ذلك جف فصار صلصاالً ،ئاًم فترك فصار ح،بالماء فصار طيناً اإلنسان من تراب بل خلق

خلق الذرية من نطفة ثم  صار  بعد ذلك ثم،]١٤:الرحمن سورة[ }كَالْفَخَّاِر صلْصاٍل{ ،ن له صوتاكفإذا ضربته 
 يذكر أطوار الخلق فأصله من نطفة -عز وجل- واهللا ،األصل من الترابمن علقة وليس من تراب وإنما 

 ومنها ، ومنها ما يسقط وهو علقة،سقط وهو نطفة في األرحام وي منها ما تمجه،صل الخلقفهذه النطف هي أ
 قٍَةمخَلَّ{ ومنها ما يبقي حتى الوالدة ،نفخ فيه الروح وقبل تمامهتأن  ومنها ما يسقط بعد ،ط وهو مضغةما يسق
مروا بهذه وجدوا من وث ع وليس الحدي، يتحدث عن أصل خلق اإلنسان-عز وجل- فاهللا }مخَلَّقٍَة وغَيِر
 مخَلَّقٍَة مضغٍَة ِمن{ خلقنا هبأن -جلوعز - كيف يخاطبنا اهللا :يقال أو أنهم مروا ببعضها ف،وار جميعاًاألط
 أما ، فقط-صلى اهللا عليه وسلم-آدم والذي خلق من تراب هو  ،طوار خلقنا من هذه األفنحن ،}مخَلَّقٍَة وغَيِر

 ، مخلقة وغير مخلقة-بخالف العلقة والنطفة-نحن فمن نطفة ثم علقة ثم مضغة وهذه المضغة لها حالتان 
وق فيها ولهذا فراألمين   أن يستشكل على ما ذكره الشيخ محمدهذا يمكنو ،ل لكنها أصل خلق اإلنسانفص
 يذكر في هذه اآلية أطوار -تبارك وتعالى- أن اهللا -واهللا تعالى أعلم- فالذي يظهر -رحمه اهللا-ي الشنقيط

 فتكون مخلقة بمعنى عليها صورة ،وعدمه هذه النطفة من تمام ما يكون من حالو ،الخلق من حيث هي
ود  المقصال أن ،-جلعز و- هكذا يبدو والعلم عند اهللا ، أو غير مخلقة ليس عليها صورة التخليق،التخليق

 سورة[ }الطَّيِر كَهيَئِة الطِّيِن ِمن تَخْلُقُ وِإذْ{ ،معنى التخليق  التصوير والتشكيلو ، الخلقةأنها ناقصة
 هذا ، بغض النظر عن هذا التشكيل هل هو ناقص أو كاملةل يعني مشكّ،تخلق بمعنى تشكلف ،]١١٠:المائدة

 فالذي خرج من بطن أمه وله يد واحدة أو رجل ،-رحمه اهللا- خر يجاب به عن كالم الشنقيطيآجانب 
 لكن غير ،مخلقةصورة إنسان يصدق عليها هذا الوصف أنها و ، مخلقةههذ و ليس له أرجل أصالً أ،واحدة

 مخَلَّقٍَة{ : وإنما قال،لم يقل ناقصة وكاملة و،فالوصف بالتخليق ،مخلقة لم يتحقق فيها هذا الوصف أصالًال
واهللا -ما كان قبل ذلك فهي غير مخلقة و ، مخلقةه فما كان عليه تصوير وتخطيط وتشكيل فهذ،}مخَلَّقٍَة وغَيِر

  .  والخالف فيها معروف ومشهور، كثير أظنه أقرب في تفسير اآلية وما ذكره ابن جرير وابن،-تعالى أعلم



 فيها فنفخ ملكا إليها تعالى اهللا أرسل مضغة، وهي يوما، أربعون عليها مضى فإذا: -رحمه اهللا-وقال 
 أو وشقي وأجلها، رزقها وكتب وأنثى، وذكر وقبيح، نحس من ،-وجل عز- اهللا يشاء كما وسواها الروح،
  .سعيد

كل   رزقه ذكر أو أنثى،وسعيدأ شقي ،-اًئة وعشرين يومام-ك عند تمام األربعة األشهر هذا ما يعرفه الملَ
ما عملوا، ولو عملوا  أو علقة،اء ال يعرفون هل هو ذكر أو أنثى حينما يكون نطفة  واألطب،هذه األشياء تكتب

من ، فبعد ذلك لم يكن كبعدما يعرف الملَإال ذكر أو أنثى الجنين وهو في بطن أمه هل هو وال يعرفون 
 نَفْس تَدِري وما الَْأرحاِم ِفي ما ويعلَم ثَالْغَي وينَزُل الساعِة ِعلْم ِعنده اللَّه ِإن{ اختص اهللا بعلمهاي تالخمس ال

 }الَْأرحاِم ِفي ما{: في قوله" ما"فـ ،]٣٤:لقمان سورة[ }تَموتُ َأرٍض ِبَأي نَفْس تَدِري وما غَدا تَكِْسب ماذَا
  والملك يطلعه اهللا ،- جلعز و -ها اهللا معلي األشياء سعيد أجله عمله كل هذهأو  شقي ، ذكر أو أنثىلعمومل

 قبل النفخ في ي ال يمكن أن يطلع عليها الطبشهر على هذه األشياء التاأل عند تمام األربعة -تبارك وتعالى-
أن يعرف هل هذا شقي أو سعيد أو رزق هذا اإلنسان ما مقداره ونحو ذلك من والطب كذلك ال يمكن  ،الروح

   .جل جالله- هللابااألمور المختصة 
     اهللا رسول حدثنا: قال -رضي اهللا عنه– مسعود ابن عن الصحيحين، في ثبت كما: -رحمه اهللا- وقال

 ثم ليلة، أربعين أمه بطن في يجمع أحدكم قخلْ إن(( :-المصدوق الصادق وهو وسلم عليه اهللا صلى-
 رزقه بكتب: كلمات بأربع فيؤمر الملك إليه اهللا يبعث ثم ذلك، مثل مضغة يكون ثم ذلك، مثل علقة يكون
  .)١())الروح فيه ينفخ ثم سعيد، أو وشقي وأجله، وعمله
 اهللا يعطيه ثم ،وعقله وبطشه وحواسه، وبصره وسمعه بدنه، في ضعيفاً: أي }ِطفْال نُخِْرجكُم ثُم{: وقوله
  .فشيئاً شيئاً القوة
سم الجنس قد يعبر به عن الجمع وهو ا و،جنسسم ا }ِطفْال{قوله و أطفاالً،:  أي}ِطفْال نُخِْرجكُم ثُم{ :قوله

مع  }ِطفْال نُخِْرجكُم{ والسياق هو الذي يبين المراد ، وذلك كثير في القرآن،ن الجمعبصيغة المفرد يعبر به ع
     قوله  وكذلك في، أئمة: يعني]٧٤:الفرقان سورة[ }ِإماما ِللْمتَِّقين واجعلْنَا{ ، أطفال:التنكير منكراً منفرداً أي

 :-عز وجل- كما قال اهللا اً أنهار:يعني ]٥٤:القمر سورة[ }ونَهٍر جنَّاٍت ِفي الْمتَِّقين ِإن{ :-تبارك وتعالى-
 منْه شَيٍء عن لَكُم ِطبن فَِإن{ وهكذا ، هو بمعنى الجمع،]١٣٦:عمران آل سورة[ }اَألنْهار تَحِتها ِمن تَجِري{

هذا كله و ، رفقاء: يعني،]٦٩:النساء سورة[ }رِفيقًا ُأولَِئك وحسن{ ،يعني أنفساً وهكذا] ٤:النساء سورة[ }نَفْسا
نه قول  وهذا كثير في كالم العرب وم،سم جنسا ألنه ؛نكر الذي أريد به الجمعمن قبيل اللفظ المفرد الم

  :الشاعر
  خيناألا  بني كشرم لهوكنتُ  *** عم شرةَفزار وكان بنو

                                                             

 كتاب ومسلم، ،)٣٠٣٦ (برقم المالئكة، ذكر باب الخلق، بدء كتاب البخاري" يوما أربعين: "بلفظ الصحيحين في روي -  ١
: لمسلم رواية وفي ،)٢٦٤٣ (برقم وسعادته، وشقاوته وعمله وأجله رزقه وكتابة أمه بطن في اآلدمي الخلق كيفية باب القدر،

 .الرقم بنفس" ليلة أربعين"



شر أعمام:شر عم ،مفرد منكر عم .  
  : وهكذا في قوله

  منواتُائ إذا  وليس لهم عقٌلدين***   ثم ليس لهم صديٍق قوٍمما باُل
   :، وأيضاصديق يعني أصدقاء

   صديقُ وهن أعداٍءِنبأعي  ***نا قلوب الهوى ثم ارتمينصبننَ
  : وهكذا،يعني أصدقاء

   ما بي إنكم لصديقُبكم مثُل  ***وىالنَّي وأن كنتم على النئ ليلعمر
   : وهكذا،يعني أصدقاء

مالمتييا عاذالتي ال تزدن ***  لس العواذَلإن ي بأميِرل ن  
   .يعني بأمراء

 سورة[ }النِّساء عوراِت علَى يظْهروا لَم الَِّذين الطِّفِْل َأِو{ : مثل"لا"ـ وهكذا إذا جاء مع المفرد معرفاً ب
 كما ، يعني الغرف في الجنة،]٧٥:الفرقان سورة[ }صبروا ِبما الْغُرفَةَ يجزون ُأولَِئك{ ،يعني األطفال ]٣١:رالنو

وهكذا  ،معنى الجمعب وهي ةغرف ،]٢٠:الزمر سورة[ }مبِنيةٌ غُرفٌ فَوِقها من غُرفٌ{ :-عز وجل-قال اهللا 
 ، أصدقائكم:يأ ،]٦١:ورالن سورة[ }صِديِقكُم َأو{ :-تبارك وتعالى-قوله  أيضاً باإلضافة إلى الضمير كما في

 : يعني، أيضاً مفرد مضاف"عدوكم"و ، مفرد مضاف"عدوي" ،]١:الممتحنة سورة[ }وعدوكُم عدوي تَتَِّخذُوا لَا{و
   :ومنه قوله ،كم وهكذاءأعدائي وأعدا

  ليبها فصدلوأما ج ض فبي ***هاما عظام فأىرسالح يفُِجبها 
   .يعني جلودها:  جلدها
 ِلتَبلُغُوا ثُم{: قال ولهذا النهار؛ وأطراف الليل آناء في والديه عليه ويحنن به، ويلطف: -رحمه اهللا -وقال 
كُمالقُ يتكامل: أي }َأشُدالمنظر وحسن الشباب عنفوان إلى ويصل ويتزايد، ىو.  
رحمهم - والعلماء ، أو بلوغ القوة في الجسم والعقل،منتهىال بلوغ األشد يعني بلوغ }مَأشُدكُ ِلتَبلُغُوا{: قوله
 ، وعشرين سنةىحدإ إذا بلغ : وبعضهم يقول، عشرةةاألشد يكون بعد الثامن بلوغ : بعضهم يقول-اهللا

 ِإذَا حتَّى{ : يقول-عز وجل-ن اهللا  أل،إذا بلغ األربعين:  وبعضهم يقول، وعشرين سنةاًوبعضهم يقول خمس
  :من الشعر يذكرون بيتاًو،  إذا بلغ الخمسين: وبعضهم يقول،]١٥:األحقاف سورة[ }سنَةً َأربِعين وبلَغَ َأشُده بلَغَ

أخو خمسينِمجتَ مشُأ عيد *** نيذَونج الشئوِن داورةُم  
إلنسان القوة في البدن وفي العقل  فإذا بلغ ا،كل هذا يصدق عليه بلوغ األشدأن  -علمأواهللا -واألقرب 

 ،ني وقوة العقل والنظر في األربع،القوة البدنية وهذا يتفاوت فيكون منتهاه اكتمال ،والتدبير فهذا بلوغ األشد
 ثم بعد ذلك الضعف حتى ،ثم بعد ذلك يبدأ الضعف في البدن ،الخمسينإلى  ربما حتى اًويبقى اإلنسان متماسك

 وهذا اإلنسان مهما بلغ من القوة البدنية أو ، فيذهب عنه ما كان يعلمه،ذل العمرأرفي العقل حتى يصير إلى 
 وقوة اإلدراك والفهم تكون عند اكتمال ،قوة الحفظ تكون قبل ذلك في الصغرفأنه ال يتغير والقوة العقلية 

 ويبدأ بعد ذلك ،عين األربال بعدإاإلنسان   ولذلك العلماء يحبون أال يؤلف،ربعين أو نحو ذلكفي األالعقل 



 ماو ، عن ظهر قلبى كان يكاد يحفظ المحلّ:ن أبيه يقول عأحد المشايخو ،ثم بضعف العقل ، البدنبضعف
 صار إذا أراد أن يقوم هعمرخر وفي آ ،نظر السطر الفالنيوافتح صفحة كذا ا :يقولوال إنسأله عن شيء 

   .ذهب إلى مكان ينسى لماذا قاميلمن سريره 
  .وقواه شبابه حال في: أي ،}يتَوفَّى من وِمنْكُم{: -اهللارحمه -وقال 
 من وِمنْكُم{ أراد -رحمه اهللا-كأن ابن كثير ، ففي حال شبابه وقواه: أي : هنا قال}يتَوفَّى من وِمنْكُم{ :وقوله
 ولكن أكثر ،إلى ظاهر القرآن هو األقرب -واهللا أعلم- وهذا يبدو ، قبل أن يرد إلى أرذل العمر: يعني}يتَوفَّى

 ِإلَى يرد من وِمنكُم{ ،}يتَوفَّى من وِمنْكُم{ ، يعني من قبل بلوغ األشد}يتَوفَّى من وِمنْكُم{ :المفسرين يقولون
  .]٧٠:النحل سورة[ }شَيًئا ِعلٍْم بعد يعلَم الَ ِلكَي الْعمِر َأرذَِل
 والفهم، والعقل القوة وضعف والهرم الشيخوخة وهو ،}الْعمِر َأرذَِل ِإلَى يرد من نْكُموِم{ :-رحمه اهللا-قال 

 اللَّه{: تعالى قال كما ،}شَيًئا ِعلٍْم بعِد ِمن يعلَم ِلكَيال{: قال ولهذا الفكر؛ وضعف الخَرف من األحوال وتناقص
 وهو يشَاء ما يخْلُقُ وشَيبةً ضعفًا قُوٍة بعِد ِمن جعَل ثُم قُوةً ضعٍف بعِد ِمن َلجع ثُم ضعٍف ِمن خَلَقَكُم الَِّذي
ِليمالْع ٥٤:الروم سورة[ }الْقَِدير[.  
 ،]٣٩:المعارج سورة[ }يعلَمون مما خَلَقْنَاهم ِإنَّا كَلَّا{أطوار هذا الخلق القرآن  يذكر كثيراً في -عز وجل-اهللا 

هذه ف ،]١٤-١٣:نوح سورة[ }َأطْوارا خَلَقَكُم وقَد * وقَارا ِللَِّه تَرجون لَا لَكُم ما{ ،من النطفة هذا الخلق الضعيف
 من لَكُم وَأنزَل زوجها ِمنْها جعَل ثُم واِحدٍة نَّفٍْس من خَلَقَكُم{ : هنا-عز وجل-هي األطوار التي فصلها اهللا 

 وهكذا ،]٦:الزمر سورة[ }ثَلَاٍث ظُلُماٍت ِفي خَلٍْق بعِد ِمن خَلْقًا ُأمهاِتكُم بطُوِن ِفي يخْلُقُكُم َأزواٍج ثَماِنيةَ الَْأنْعاِم
 ثُم * مِكيٍن قَراٍر ِفي نُطْفَةً اهجعلْنَ ثُم * ِطيٍن من سلَالٍَة ِمن الِْإنسان خَلَقْنَا ولَقَد{ :-تبارك وتعالى-قوله في 
 ،]١٤- ١٢:المؤمنون سورة[ } لَحماًالِْعظَام فَكَسونَا ِعظَاما الْمضغَةَ فَخَلَقْنَا مضغَةً الْعلَقَةَ فَخَلَقْنَا علَقَةً النُّطْفَةَ خَلَقْنَا

رضي اهللا - وما ذكره ابن عباس ، األطوار هذها فيه-عز وجل-إلى غير ذلك من اآليات التي يذكر اهللا 
 من قرأ القرآن يعني ،)٢("ن من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمرإ" : وهو في الصحيح قال-امتعالى عنه

، وال يعرف عن  وهذا مشاهد،حال الهرمي  ف لم يرد إلى أرذل العمر بمعنى أنه ال يذهب عقله،حفظ القرآن
   . وصل إلى هذه المرحلة أنه-مرضي اهللا عنه- من الصحابة أحٍد

                                                             

 لم و اإلسناد صحيح حديث هذا: وقال ،)٣٩٥٢ (برقم التين سورة تفسير التفسير، كتاب في المستدرك، في الحاكم رواه - ٢
 ). ١٤٣٥ (برقم والترهيب، الترغيب صحيح في األلباني وصححه ،)٢٧٠٦ (برقم اإليمان، شعب في والبيهقي يخرجاه،


