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نعم.
ِ ِ ِ ُّ ِ
ِ
ِ ِ
آيةًِ ،هي { ُق ْل
عَّب ٍ
ال ْاب ُن َ
اس َوَق َت َاد ُةِ :إََّّل َ
اْل َجاثَية َمكَّي ٌة ُكل َها في َق ْول اْل َح َس ِن َو َجاب ٍر َوع ْك ِرَم َةَ .وَق َ
َ
ِ ِ ِ ِ
آم ُنوا ي ْغ ِفروا لَِّلِذين ََّل يرجو َن أََّيام َّ ِ
عمَر ْب ِن اْل َخ َّط ِ
اب -
َ َْ ُ
َ َ ُ
ّللا} [الجاثيةَ ]14 :نَزَل ْت باْل َمديَنة في ُ َ
َ
ِ
ِ
ِي َو َّ
ع َمر-
ال اْل َم ْهَدو ُّ
اس َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
اسِ :إَّن َها َنَزَل ْت في ُ
الن َّح ُ
ّللا َع ْن ُهَ ،-ذ َكَرُه اْل َم َاوْرد ُّيَ ،وَق َ
َّ ُ

ورُة
ُس َ
ِِ
ين
لَّلذ َ
َر ِضي
َ
ِ
ّللا َع ْن ُه،-
َرض َي َّ ُ
ِِ
ين
َو َج َّلُ { -ق ْل لَّلذ َ

ِ
ّللاَُ -عَّز
ش ِب ِهَ ،فأَ ْنَز َل َّ
َن َي ْب ِط َ
ين ِب َم َّك َة قَْب َل اْل ِه ْجَرِةَ .فأََرَاد أ ْ
َش َت َم ُه َر ُج ٌل م َن اْل ُم ْش ِرِك َ
آم ُنوا ي ْغ ِفروا لَِّلِذين ََّل يرجو َن أََّيام َّ ِ
ّللا} [الجاثية ،]14 :ثُ َّم ُن ِس َخ ْت ِبَق ْولِ ِهَ { :فا ْق ُتلُوا
َ َْ ُ
َ َ ُ
َ
وه ْم} [التوبة.]5 :
ين َح ْي ُث َو َج ْد ُت ُم ُ
اْل ُم ْش ِرِك َ
فَ .وِهي َس ْب ٌع.
ورُة ُكُّل َها َم ِكَّي ٌة َعَلى َه َذا ِم ْن َغ ْي ِر ِخََل ٍ
َف ُّ
الس َ
َ

ورِة .و" تَ ْن ِزيل اْل ِك ِ
تاب" ُم ْب َتَدأٌ.
اس ُم ُّ
ال َب ْع ُ
الس َ َ
ض ُه ْم ":حم" ْ
ُ
يل} َخَبُرُهَ .وَق َ
َق ْولُهُ َت َعاَلى{ :حم} ُم ْب َتَدأٌ َو{تَ ْن ِز ُ
ِ
و َخبره" ِمن َّ ِ
ّللا" .والكتاب القرآن .و"اْل َع ِز ِ
يع " .اْل َح ِكيمِ" ِفي ِف ْعلِ ِهَ .وَق ْد َتَقَّد َم جميع هذا".
َ َُ ُ َ
يز" اْل َمن ُ
طالب..... :
نعم.
طالب :أحسن هللا إليك.......بعض  ....يشككون في القرآن  ....وهذه اآلية وهللا أعلم مثل القسم
بعض الصحابة...
في ماذا؟
طالب..... :
ار أن مرده في جعل بعض اآليات آيتين كما
هذا يذكر في االختالف في عدد اآليات ،هذا كررناه مر ا
في الفاتحة ،من حيث إن القرآن مصون من الزيادة والنقصان ،هذا ما أجمع عليه الصحابة ،وكتبوه
بين الدفتين ،هذا محل إجماع واتفاق ،لكن كون المؤلف يقول :سبع وثالثين أو ست وثالثين على
اختالف في عد البسملة وعدم عدها من جهة ،وبعض اآليات قد تكون آية أو آيتين عند بعض القراء،
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قر العشر آيات من سورة آل عمران{ :إن في
ليس محل النظر ،كما قيل في الحديث الصحيح ،ثم أ
خلق السموات }...إلى آخر السورة ،وإذا نظرت في المصحف وجدتها إحدى عشرة آية ،هل نقول :إنه
زيد فيها آية؟ مستحيل ،القرآن مصون من الزيادة والنقصان ،لكن السبب في هذا جعل اآليتين آية،
والعكس.
طالب..... :
عند بعض القراء.
طالب .... :اختصار..
أو اختصار على العقد؛ ألنه قد يترك الكسر ما فوق العشر والعشرين والثالثين ،وهكذا.
طالب..... :
نعم.
طالب :أو الحروف المقطعة يا شيخ؟
يعني ما تعد؟
طالب..... :
يعني هل هي بعدها تابع لها فتعد ءاية واحدة أو آيتين ،يعني مثل ما مضى في كهيعص آية واحدة،
وحم عسق آيتان ،فهذا محل نظر واختالف بين القراء.
طالب..... :
في العدد نعم.
ِ
ِ
ض} أَي ِفي َخْل ِق ِهما {َآل ٍ ِ
ينَ .وِفي َخْل ِق ُك ْم َوما َي ُب ُّث ِم ْن
" َق ْولُ ُه َت َعاَلىِ{ :إ َّن ِفي َّ
يات لْل ُم ْؤ ِمن َ
السماوات َو ْاْلَْر ِ ْ
َ
الس ِ
اخ ِت ِ
َلف َّ
الن ِ
اللْي ِل َو َّ
ماء ِم ْن ِرْز ٍق} َي ْع ِني اْل َم َطَر
َّ
ّللا ِم َن َّ
آيات لَِق ْو ٍم ُيوقِ ُنو َنَ .و ْ
داب ٍة ٌ
هار َوما أَ ْنَز َل َّ ُ
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ِ
ض بعد موِتها وَتص ِر ِ
يف ِ
آيات لَِق ْو ٍم َي ْع ِقلُو َن} َتَقَّد َم َج ِميعُ ُه ُم ْستَ ْوًفى ِفي "اْلَبَقَرِة"
الر ِ
ياح ٌ
{ َفأ ْ
َحيا ِبه ْاْلَْر َ َ ْ َ َ ْ َ ْ
َو َغ ْي ِرَها".
في األول قال :آليات للمؤمنين ،والثاني :لقوم يؤمنون ،والثالث :لقوم يعقلون ،خلق السماوات واألرض
أمر ظاهر ،يشاهده كل أحد ،فالمؤمنون يشتركون في االعتبار بهذا اآليات الكبار ،ما بعدها أدق ،من
خلق السموات واألرض ،في خلقكم ،في أنفسكم ،اإلنسان يتأمل في نفسه ،لكنه قد يغفل عن نفسه،
بينما السماوات واألرض ما يمكن أن يغفل عن مشاهدته ،نعم قد يغفل عن االعتبار ،عن االتعاظ،
عن االدكار ،لكن ما يمكن أن يخفى عليه جزء من السماء ،جميع السماوات واألرض تخفى عليه؟ ما
يمكن ،بل البد أن ينظر إلى شيء منها بحيث ال تخفي على أحد؛ لعظم حجمها وكبره ،فقال :للمؤمنين،
يعني لعموم المؤمنين ،بينما في خلقكم هذه أمور دقيقة ،وما يبث من دابة ،النظر في مخلوقات هللا
الصغيرة والكبيرة ،يعني ما دون السماوات واألرض فيها آيات لقوم يوقنون ،وهم أخص من المؤمنين،
مرور من غير أن يشعر
ا
ثم بعد ذلك أمور تمر ،األولى محسوسة ،والثانية غير محسوسة ،يعني تمر
بها اإلنسان ،اختالف الليل والنهار وما أنزل هللا من السماء من رزق فأحيا به األرض بعد موتها ،فيها
شيء محسوس ،لكنه في غاية الدقة ،وتصريف الرياح ءايات لقوم يعقلون ،من ينتبه لهذه األمور إال
أصحاب العقول؟
ولذا جاء التفاوت بين المؤمنين الذين هم العموم ،والموقنين والذين هم أخص ،وأصحاب العقول وهم
أيضا أخص ،العقول التي تنفع أصحابها ،وليس كل عقل ينغي أن يسمى عقال ،إذا كان ال ينتفع به
صاحبه فال يسمى عقال في الحقيقة.
آيات}{ ،وَتص ِر ِ
ِ
الرْف ِع ِف ِ
يف ِ
الر ِ
آيات} ِب َّ
ام ِةَ { :وما َي ُب ُّث ِم ْن َّ
اءةُ اْل َع َّ
يه َماَ .وَقَأَر َح ْمَزةُ
ياح ٌ
داب ٍة ٌ
َ ْ
" َوقَر َ
السماو ِ
ِ
ف ِفي ْاْل ََّو ِل أََّن ُه ِب َّ ِ
الت ِاء ِف ِ
َواْل ِك َس ِائ ُّي ِب َك ْس ِر َّ
ات".
اسمِ " ِإ َّن" َو َخَب ِرَها " ِفي َّ
يه َماَ .وََّل خََل َ
الن ْصب َعَلى ْ
ات" َّ ِ
ِ
ف على ما عملت فيه .التقدير :وإن ِفي َخْل ِق ُك ْم َو َما َي ُب ُّث ِم ْن
آي ٍ
الثاني اْل َع ْط ُ
َوَو ْج ُه اْل َك ْس ِر في " َ
ِ ِ
اتَ .فأ َّ َّ ِ ِ
يلِ :إ َّن َو ْج َه َّ
ولَ :ضَرْب ُت
آي ٌ
آي ٌ
الن ْص ِب فيه َت ْك ِر ُير " َ
َد َّاب ٍة َ
ال اْل َكََل ُمَ ،ك َما َتُق ُ
ات" َل َّما َط َ
َما الثال ُث َفق َ

ِ ِ ِ
ير ح ْذ ِ
ِ
ِ
ف" ِفي"َّ ،
التْقِد ُيرَ :وِفي
يلِ :إَّن ُه َعَلى اْل َح ْم ِل َعَلى َما َعمَل ْت فيه " ِإ َّن" َعَلى َتْقد ِ َ
َزْيًداَ ،زْيًداَ ،وق َ
اخ ِتََل ِ
ف اللَّْي ِل َو َّ
اتَ .ف ُحِذ َف ْت" ِفي" لَِتَقُّدمِ ِذ ْك ِرَها.
ْ
آي ٌ
الن َه ِار َ
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َوأَ ْن َشَد ِس َيب َوْي ِه في الحذف:
َك َّل امر ٍ ِ
ين ام أًر  ...وَن ٍار َتوَّق ُد ِب َّ
اللْي ِل
ِئ َت ْحسبِ َ ْ َ
َ
َ
أُ ْ
ورِة".
ف" ُك َّل" اْل ُم َض َ
َن َارا َف َح َذ َ
اف ِإَلى َن ٍار اْل َم ْجُر َ
عندنا آيات األولى منصوبة ،اسم إن مؤخر ،وهي تنصب بإيش؟
طالب..... :
بالكسرة ،جمع مؤنث ،وآيات الثانية يجوز فيها الوجهان الرفع والنصب ،والثالثة كذلك ،أما بالنسبة
للنصب فمن باب عطف الجمل ،معطوف على اسم إن السابق ،والرفع يجوز؛ ألنك إذا عطفت على
وعمر جالس ،يجوز وعمرو جالس ،لماذا؟
ا
اسم إن إذا استكملت إن خبرها جاز الرفع ،إن زيدا قائم،
ألن إن استكملت.
وجائز رفعك معطوفا على

منصوب إن بعد أن تستكمل

يعني إذا استكملت الخبر في اآلية األولى استكملت الخبر ،جملة كاملة ،وحينئذ ال تعطف عليها،
تستأنف؛ ألن الجملة استكملت أركانها ،لكن لو لم يوجد الخبر في الجملة األولى لتعين نصب المبتدأ
في الجملة الثانية عطفا على معمول إن في الجملة األولى.
ورِة؛ لِ َتَقُّد ِم ِذ ْك ِرَها.
ف" ُك َّل" اْل ُم َض َ
" َف َح َذ َ
اف ِإَلى َن ٍار اْل َم ْجُر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وِقيلُ :هو ِم ْن َب ِ
ش وجماعة من الكوفيين،
َج َازُه ْاْل ْ
َخَف ُ
اب اْل َع ْطف َعَلى َعاملَ ْي ِنَ .وَل ْم ُي ِج ْزُه س َيب َوْيهَ ،وأ َ
َ َ َ
ات}َ ،فيح َتاج ِإَلى اْلع ْط ِ
فعطف " واختَلف" عَلى َقولِ ِه{ :وِفي َخْل ِق ُكم}ُ ،ث َّم َقال{ :وَتص ِر ِ
يف ِ
ف
الرَي ِ
آي ٌ
َْ ُ
َ
اح َ
َ َ ْ
ْ
َ
َ
ف َت ُنوب مَناب اْلع ِ
َن حروف اْلع ْط ِ
ِ
ِ
يح؛ ِم ْن أ ْ ِ
ام ِلَ ،فلَ ْم َتْق َو
ف َعَلى َعامَل ْي ِن قَ ِب ٌ
َعَلى َعامَل ْي ِنَ ،واْل َع ْط ُ
ُ َ َ َ
َجل أ َّ ُ ُ َ َ
اص ٍب لَ َكان رافِعا َن ِ
افع وَن ِ
ِ
ِ
ِ
ال ،وأما قراءة
اصًبا ِفي َح ٍ
أْ
َ َ ً
اب َر ٍ َ
اب َمَن َ
اب َعاملَ ْي ِن ُم ْخَتلَف ْي ِن؛ ِإ ْذ َل ْو َن َ
وب َمَن َ
َن َت ُن َ
الرفع"..

تفسري القرطيب-سورة اجلاثية()001

أهل العلم يقررون أن العطف على نية تكرار العامل ،العطف على نية تكرار العامل" ،واختالف" العامل
في الجملة األولى "في" ،والجملة الثانية "في" ،فليكن العامل في الجملة الثالثة "في" أيضا؛ ألنهم قرروا
أن العطف على نية تكرار العامل مقتضاه أن نقول :اختالف الليل أي في اختالف الليل والنهار ،وفيما
أنزل هللا من السماء من رزق ،وفي تصريف الرياح آيات.
الرْف ِع َفحمًَل عَلى مو ِض ِع " ِإ َّن" مع ما ع ِمَلت ِف ِ
" وأ َّ ِ
يهَ .وَق ْد أَْلَزم َّ
الن ْح ِوُّيو َن ِفي َذلِ َك أ َْي ًضا
اء ُة َّ
ََ َ َ ْ
َ ْ َ َْ
َ
َما قَر َ
َ
ِ
اْلع ْطف عَلى عاملين؛ ْلنه عطف " و ْ ِ ِ
آيات" َعَلى َم ْو ِض ِع
ف " ٌ
اختََلف" َعَلى " َوِفي َخْلق ُك ْم"َ ،و َع َط َ
َ َ َ
َ
آيات" ْاْل ََّو ِلَ ،وَل ِكَّن ُه ُيَقَّدُر َعَلى َت ْك ِر ِ
ير " ِفي" .ويجوز أن يرفع َعَلى اْلَق ْط ِع ِم َّما َقْبَل ُه َف ُيْرَف ُع ِب ِاَّل ْب ِتَداء،
" ٌ
وما".

يجوز؛ ألن الجملة األولى استكملت أركانها.
" َو َما

َو َج َع َل

َقبلُه َخبره ،وي ُكو ُن ع ْطف جمَل ٍة عَلى جمَل ٍة .وحكى الفراء رفع" اختَلف" و " ٌ ِ
يعا،
َ ُ ُْ َ
ْ ُ َُ ُ َ َ
آيات" َجم ً
َ
ُْ
ِ ِ
ات.
ف ُه َو ْاآلَي ُ
اَّل ْختََل َ

ِِ
ّللا ،أَي حججه وبر ِ
ِ
َقوُله َتعاَلىِ { :تْلك آيات َّ ِ
ين ُه َّ
الدالَّ ُة َعَلى َو ْحَد ِانِيتِ ِه َوقُْدَرِت ِه.
اه ُ
آي ُ
ُ
َ
ات َّ ْ ُ َ ُ ُ َ ََ
َي َهذه َ
ْ ُ َ
ّللا} أ ْ
{ َن ْتلُوها َعَل ْي َك ِباْل َح ِق}".
أي اإلشارة آليات هللا الموجودة والقريبة مما يشار به إلى البعيد إنما هو بعد مكانه ومنزلة ورفعة؛ ألنه
قال :تلك آيات هللا أي هذه آيات هللا ،األصل أن يشار إليها بالقريب؛ ألنها قريبة من كل أحد ،السيما
اآليات التي تقدمت في متناول كل أحد ،واإلشارة إليها بما يشار إلى البعيد :تلك ،قالوا :بعد مكانة،
وإن لم يكن بعد مكان؛ ألن من اآليات ما هو أقرب إلى اإلنسان من كل شيء.
طالب..... :
نعم.
طالب :ك"ذلك الكتاب َّلريب فيه".
مثل ذلك الكتاب.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

"{ َن ْتلُوها عَليك ِباْلح ِق} أَي ِب ِ
الص ْد ِق َّالِذي ََّل باطل وَّل كذب فيه .وقرى " :يتلوها" بالياء ".فبأي حديث
ََْ َ
ْ
ِِ
ِ
ِِ ِ
بعد َّ ِ ِ
ام ِة ِباْلَي ِاء َعَلى اْل َخَب ِرَ .وَقَ أَر ْاب ُن ُم َح ْي ِص ٍن َوأ َُبو
اء ُة اْل َع َّ
يل َب ْعَد ُقْرآنهَ { .وآياته ُي ْؤم ُنو َن} َوقَر َ
ّللاَ ،وق َ
ب ْك ٍر عن ع ِ
اص ٍم َو َح ْمَزة َواْل ِك َس ِائ ِي " :تُ ْؤ ِم ُنو َن" بالتاء على الخطاب.
َ َْ َ
اللهم صلي على محمد.

