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 2 (003غافر ) -تفسري القرطيب

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  
وصلى وهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله   ، رب العالمينالحمد هلل  ، هللا الرحمن الرحيم  مبس

 . وصحبه
}َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا َهاَماُن اْبِن ِلي َصْرًحا قوله تعالى:  "  :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام القرطبي   

َمَواِت َفَأطَِّلَع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى َوِإن ِ   َلَعلِ ي َأْبُلُغ اأَلْسَبابَ  ُظنُُّه َكاِذًبا َوَكَذِلَك ُزيِ َن ِلِفْرَعْوَن  ي أَلَ َأْسَباَب السَّ
ِبيِل َوَما َكْيُد ِفْرَعْوَن ِإَّلَّ ِفي َتَباٍب{  . [37  -36]غافر:ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ َعِن السَّ

فِ :  قوله تعالى  ِلي}َوَقاَل  اْبِن  َهاَماُن  َيا  قال،  36]غافر: {ْرَعْوُن  قال مؤمن آل فرعون ما  [ لما 
يمتحن ما جاء به موسى  ، أوهم أنه  ن كالم هذا المؤمن في قلوب القوميتمكعون أن  وخاف فر 

، فأمر وزيره  من التوحيد، فإن بان له صوابه لم يخفه عنهم، وإن لم يصح ثبتهم على دينهم
}َأْسَباَب  [ 36]غافر:}َلَعلِ ي َأْبُلُغ اأَلْسَباَب{  .ذكره[ . وقد مضى في ]القصصهامان ببناء الصرح

 ."{تِ َمَواالسَّ 
اإليهام سبيل  على  هذا  كل  يعلم  ف  ،نعم  فرعون  حق  أ إن  موسى  إله  ِبَها  ن  َواْسَتْيَقَنْتَها  }َوَجَحُدوا 

  على لكنه لن يضيع هذا الشرف الذي هو فيه من استعباده لهؤالء األقوام،    ،[14]النمل: {َأْنُفُسُهمْ 
ففرعون في إيهامه    ،نلق له اإلنسا وتحقيق ما خُ   ،شرف عبادة هللاالمه، وإال فليس بشرف،  عحد ز 

وإال   ،إن كانت صحيحة صدقهبر هذه الدعوى التي جاء بها موسى، فهذا ببناء الصرح أنه يخت
دينه ثب   على  قومهم  كان  ت  اإليهام،    ،كذًبا  إن  باب  من  هذا  َأْسَباَب  كل  اأَلْسَباَب  َأْبُلُغ  }َلَعلِ ي 

َمَواِت َفَأطَِّلَع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى   ايعني يحتمل أن يكون صادقً [  37  -36]غافر: {نُُّه َكاِذًباَوِإنِ ي أَلَظُ   السَّ
، فالذي يغلب على ظنه أنه كاذب، يحتمل من بعد أنه صادق، يريد أن يتحقق من  اوأظنه كاذبً 

عالي الذي أمر وزيره ببنائه، ووزيره سوف يأمر من يبنيه من  ال  البناءهذه الدعوى ببناء الصرح،  
 . رهمع وغيالصناو  لاالعم
 : ....... لبطا

 . هيعني إلى السماء، ارتفاع شاهق بإمكان
 : .......  طالب

 ما الذي يمنع؟ 
 : ........ طالب
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 عندهم أسباب، يبني الصرح ثم ماذا؟ على كل حال عندهم من القدرة، عندهم من أسباب الدنيا،  
دقه ال يصا شيء  الدني  رفعندهم من أمو   ، ال يخطر على بال  يءشالناطحات عند الكفار    انظر

 العقل، ثم ماذا؟ 
 :....... طالب

   ومع ذلك ال يعلمون.
 : ......... طالب
  ألنهم يعلمون ظاهًرا   ؛منوا وأسلموا وصدقواال يعلمونها، ولو علموها على حقيقتها آلأمور دنيا  و 

 . من الحقيقة لكن الباطن ال، ال يعلمون ذلك
 طالب: .....................

 ال.  ال ألهرامات.الموجود اآلن من ا
والسدي  " والزهري  قتادة  قول  في  أبوابها  السماء  وأسباب  األول.  من  بدل  السماوات  أسباب 

 واألخفش، وأنشد:  
 ومنننننن هننننناب أسنننننباب المناينننننا ينلننننننه

  
 ولننننننننو رام أسننننننننباب السننننننننماء بسننننننننلم

   
  . وكرراألمور التي تستمسك بها السموات  :أبو صالح : أسباب السماوات طرقها. وقيلوقال  
 . ". وهللا أعلما لشأنهبهم ثم أوضح كان تفخيمً ا أُ ألن الشيء إذ ؛تفخيًما أسباب
ضممث ثبممت فممي القلمموب، إذا وضممث بحيمم  إذا وُ  ،بهم أواًل ليحممرع علممى حقيقتممه ويبحمم  عنممهنعممم. يممُ 

 .وهللا المستعان ،ثبت في القلوب 
ن األمنانن. وكنام أننه جسنم تحوينه هَّ فأطلع إلنى إلنه موسنى فنأنلر إلينه نلنر مشنرف علينه. تنو "

 " فنأطلع " :العامنة وقنراءة ويرى تحقيقها بالجلوس فني مكنان مشنرف. ،فرعون يدعي األلوهية
 "بالرفع
وصممب بأنممه جسممم وال يوصممب بأنممه ال يُ  -جممل وعمما-م أنممه جسممم تحويممه األممما ن، فمما  تمموه   :قولممه

إن األمما ن  تحويمهص بنفيهما وال إثباتهما، كمذلك لم يرد المن ،عنها ت هذه األمور مسكو ليس بجسم،  
همذا التعبيمر فمي  مثمل هأما إن كان المراد به نفي الجهة، باسمتعمالو تحيط به فا،  ان معناها أنها   

  خلقه. منبائن  ه،عرشعلى  بجهة العلو، مستو   -جل وعا-فا   نفي الجهة،
 ".أبلغ " ل:ا على قونسقً بالرفع  " فأطلع: " العامة وقراءة" 
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 طالب: .......
بممد أن  ألنممه ال ؛مكممان مرتفممع أن تحقيقهمما يكممون بممالجلو  فممييممرى و  ،دعي األلوهيممةرعممون يمموكمان ف

  .مرتفع ال يساويه غيره من رعيته عال  يكون في مكان مشرف 
 طالب: ..........

 ة.عاق ما له ،الال 
  لعنل " : علنى جنواب، قنال أبنو عبيندةبالنصنب ،فأطلع :والسلمي وعيسى وحفصوقرأ األعرج "

 ."بالفاء
  .مضمرة بمعنى الترجي بأن افيكون منصوبً  ،نعم
 ألن معنننى النصننب متننى بلبنن  األسننباب ؛النصننب خننالف معنننى الرفننعاس: ومعنننى قننال النحنن"

ا منن أشند تراخينً  اطلعن . ومعننى الرفنع لعلني أبلنغ األسنباب ثنم لعلني أطلنع بعند ذلنك، إَّل أن ثنم
 ا دوني، وإنماا في ادعائه إلهً ألظن موسى كاذبً إني أي و  [36]غافر:}َوِإنِ ي أَلَُظنُُّه َكاِذًبا{ .الفاء

 . "العلة أفعل ما أفعل إلزاحة
 .وهللا المستعان يريد إزالتها.ف صدق،التي يدعيها، شبهة يخشى أن تُ  ةلمجرد إزالة هذه الشبه

اللن بمعنى اليقين أي: وأنا أتيقن أنه كناذب،  وهذا يوجب شك فرعون في أمر هللا. وقيل : إن"
 . "الشبهة عمن َّل يتيقن ما أتيقنه إلزالة ؛أقول ما أقوله وإنما

قد تيقن، لكمن ف، أما هو يزيل الشبهة عن غيره هنأل ؛عمن ال يتيقن ول إلزالة الشبهإنما أقول ما أق
ألظنممه، الظممن يممأتي بمعنممى المموهم، ويممأتي بمعنممى الشممك، ويممأتي بمعنممى غلبممة الظممن، ويممأتي  :قولممه

 .بمعنى اليقين
تعالى" بِ }:  قوله  السَّ َعِن  َوُصدَّ  َعَمِلِه  ُسوُء  ِلِفْرَعْوَن  ُزيِ َن  ِفي َوَكَذِلَك  ِإَّلَّ  ِفْرَعْوَن  َكْيُد  َوَما  يِل 

له الشيطان أو زين هللا سوء عمله أي:  أي كما قال هذه المقالة وارتاب زين  [37]غافر:َتَباٍب{
 ."الشرك والتكذيب

يضره في    ، وكثير من النا  تجده في عمل}َرآهُ َحَسًنا{،  [8ا{]فاطر:}ُزيِ َن َلُه ُسوُء َعَمِلِه َفَرآهُ َحَسنً 
العمل، زُ أمر   بهذا  النا   أسعد  فيراه من  ودنياه  لهم سوء عملهدينه  المهلكات،  ين  يرتكبون  و ، 
 . احسنً فرآه ن له سوء عمله ي ِزُ  هذا ممن، ويرونه سعادة، ن الضاراولو نت ي

 طالب: .......
 .أسمعك حتىقرب قرب 
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 لب: ............ اط
 ؟ هذا، كونه بمعنى اليقينتريد  أنت  { َوِإنِ ي أَلَُظنُُّه َكاِذًبا}اليقين  بمعنىالظن هنا اليقين، يأتي 
 . طالب: ............. 

قومه أنه ليس هناك    عإلقنا   ؛ل األمر أنه بنى هذا الصرحذكرنا هذا في أو {  َوِإنِ ي أَلَُظنُُّه َكاِذًبا} 
 به، لكنه يجحده بلسانه.  نفسه موقن قرارةفهو في إله، وإال 

 ... طالب: ......
 ؟ماذا

 طالب: .......
 ؟ نعم 

 طالب: .......
صرح   ،ال بناء  يبني  أن  يريد  ش  عال    هو  كل  إلى  تحتهيينظر  قال:  دعواه هذه    ،ء   َأْسَباب }، 

َمَواِت{ السماء،  السَّ أن هللا موجود   وهو  أسباب  الجملة  ال  ،يعرف في  الخالق  وأنه رازق وأنه هو   ،
 . ولكن ما يعرف التفاصيل ،وأنه في جهة العلو ،رمدب ِ 

 طالب: ........... 
 يصوبون سهاًما إلى السماء سدون في األرض،يف عندما ما يفعل في آخر الزمان يأجوج ومأجوج  

 .  يظنون أنهم يدركون شيًئا
 طالب: ............. 

هذا    يرى   اطن،عنده والتناقض بين الظاهر والبهذه الجملة المركبة الموجودة    يعني عمله مع يقينه  
 . على النا  المجموع، يرى أن هذا ضحك في  ،ملةجال ، يعني فياحسنً 

 طالب: ............. 
لأتيق  يتيقن أن موسى كاذب ن،  الكام في كونه  إلهوأ  موجود،  استيقن أن هللا  وقد   ،كن  وأنه    ،نه 

 .بها نفسه، وجحد بها لسانه  قناستي ،موجود 
 ..... ......طالب: 

يقول النا ،  بعض  هذا  بشيء  :يقول  أن أجزم  أستطيع  الحقيقة، ال  من  التجرد  باب  من   ؛ هذا 
إال   بشيء  أتكلم  أن  أستطيع  ال  السامع،  الصرحتي وقد  ليملك  هذا  أبني  يعني  منه،  لكي    ؛قنت 

ما  ث،  صحي  ليسهذا    حد زعمه، وأرد نفيها فقال: أبًدا  بيقين، ولذا وجدت هذه الشبهة على  أخبركم
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بكاهذا مجرب   قوله،قبل  يُ  تكلم شخص  ولو  نُ ،  أو  بكام  م،   ليسهذا    أبًدا  فقال:وقش شخص 
يأتي على هذه الموافقة فينقضها،    من الموافقة، ثم  ائً بد أن يبدي شي  ال ،  النا   ما يقبلهصحيث،  ب

 .نعم. هذا من أساليب اإلقناع 
ِبيِل{]غافر: " ، وهو اختيار أبي  وصد على ما لم يسم فاعله  :لكوفيينقراءة ا [37}َوُصدَّ َعِن السَّ

الصاد نقل  كسرة الدال على الصاد،  بكسر   "دوِص  "ة:ويجوز على هذه القراء عبيد وأبي حاتم،
وصد عن  ":. وقرأ ابن أبي إسحاق وعبد الرحمن بن بكرة لقمةوهي قراءة يحيى بن وثاب وع

: صد فرعون الناس عن  أي .  الداللصاد و بفتح ا {َ د  }َوَص  :الباقون و .  بالرفع والتنوين   "السبيل
 . السبيل

إَّل    " فرعون  كيد  تبابوما  ومنه  "في  وضالل،  خسران  في  َلَهٍب  :  أي  َأِبي  َيَدا  }َتبَّْ  
} فهد    ،غير تخسير  :وفي موضع  [101]هود:َما َزاُدوُهْم َغْيَر َتْتِبيٍب{}وَ وقوله:    [1]المسد: َوَتبَّ

 . دموقومه على ما تق وغرقه هو ،هللا صرحه
تعالى الَّذِ :  قوله  اتَِّبُعونِ }َوَقاَل  َقْوِم  َيا  آَمَن  آل  [38]غافر: {ي  مؤمن  قاله  ما  تمام  من   هذا 

 . "ينار فرعون، أي: اقتدوا بي في الد
 طالب: .......

 . نعم
 طالب: .......

 في الدين.
 ماذا عندك؟  

 ن.داريفي ال
من قول  :  وقيل.  وهو الجنة  ،دىاله  أي طريقالرشاد  أهدكم سبيل  " أي اقتدوا بي في الدين،  

ألنه    ؛وهو لحن عند أنثر أهل العربية  ،ينبتشديد الش " الرشاد " : . وقرأ معاذ بن جبلموسى
 ، إنما يكون من الثالثي ، فإن أردت التكثير منوَّل يكون فعال من أفعل ،أرشد يرشد :إنما يقال

 . "مفعال: الرباعي قل 
، من رشاد  :عفت، قلت اد ومرشد، وإن أردت المبالغة ضراشهو  ف  ،نعم. تقول: رشد الثاثي، يرشد 

 الثاثي. 
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آلل   :، ولكن كما يقالأنه مشتق منه : يجوز أن يكون رشاد بمعنى يرشد َّل علىقال النحاس"
 ". ويجوز أن يكون رشاد من رشد يرشد. ا عليهوليس جاريً  ،فهو بمعناه ،من اللؤلؤ

اللؤلؤ  أي   فعل  ألن  لماذاال  يقول،  فعال، من  ،  مثاً   خياط،  الق  وماآلل    :قال  له، وقد  خياط، 
لؤلؤ، وليس من فعله،  ال  من يجتني ويقتنييعني    ،خاط، يخيط، لكن آلل من اللؤلؤمن  المبالغة  
يألموليس   آلل،  ن آلل  مشتق  ل،  ليس  فعله،  من  الصنعة،    اليس  من  منحوت  يعني  فعله،  من 

 .أصل الكلمة الذي هو وليس من الفعل
 .. .: ......طالب
 ؟ أيهم

 طالب: .......
 . ، هذا اسم جامد هما في 

 ... طالب: ....
  : ، فيقال لهيغوع في البحار من أجل اللؤلؤوهو فيها أ ثر من غيره،    ،يعاني هذه المهنةهو  
 من المهنة.    الكن ال فعل له، منحوت نحتً  ،مثل الخياط وغيره ،آلل

تنحت ما لها فعل،    وتر مثاً ت كمبيمهنة من المهن الحاضرة مثًا شخص يبيع آال  انظريعني  
لكن  ة،يشتغل معه أم  يعنيأ ثر من غيره،   ،منها صيغة مبالغة لشخص لزم هذه المهنة ليل نهار

لكن هو أنهك حياته كلها في هذه المهنة، كيف تصوغ صيغة مبالغة من    ،عمل معروف عادي
   ؟هذه المهنة التي ال فعل لها مثل آلل

 طالب: ............. 
 ؟ م نع

   طالب: .......
 .فعلليس له  هألن ؛شب، خشاب من الخ

 : ةالنابب : صاحب رشاد ، كما قالويجوز أن يكون رشاد من رشد يرشد أي"
 نليني لهم يا أميمة ناصب 

أو من رشد بالفتح كعباد. وقيل:    ،نعالم فعال من رشد بالكسر  " الرشاد " قال الزمخشري: وقرئ 
 :جئ إَّل في عدة أحرف، نحومن أفعل لم ي  ألن فعاَّلً   ؛اكمن أرشد كجبار من أجبر وليس بذ

إلى .  دراك وسئار وقصار وجبار نسبته  يكون  أن  القليل. ويجوز  القياس على هذا  وَّل يصح 
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. وقرأها  ببير ياء"  اتبعون "  : وبتات غير منلور فيه إلى فعل. ووقع في المصحف الرشد كعواج
وأثبتوها    ،فعمرو ونافع في الوق  وحذفها أبويعقوب وابن كثير باإلثبات في الوصل والوقف.  

ألنها وقع  في المصحف ببير   ؛وكذلك الباقون  حذفها في الحالين،  اورشً أن  في الوصل، إَّل  
  .ومن أثبتها فعلى األصل ،ياء

ْنَيا َمَتاع  }َيا َقْوِم ِإنََّما َهِذهِ : قوله تعالى    ".[39]غافر:{ اْلَحَياُة الدُّ
في   اااألصل  هو  قومه    ؛لياءتبعوني  يأمر  محبهاألنه  في  فالياء  مفعول،  نصب  النون و   ،ل 

َنْبِغ{، مثل  متباع للرساللواقعية، حذف الياء     م تباعًا للرسا حذفت الياء    [64]الكهب:}َذِلَك َما ُكنَّا 
 .ت الياء من أجلهفحذ  :ن أجل أن يقالال يوجد جازم مو ال فاألصل نبغي، وإ
تعالى" ِإنَّمَ :  قوله  َقْوِم  َهِذهِ }َيا  َمَتاع  ا  ْنَيا  الدُّ اْلَحَياُة  ثم[  39فر:]غا {  قليال  بها  يتمتع  تنقطع  أي 

اْلَقَراِر{.  وتزول َداُر  ِهَي  اآلِخَرَة  والخلود  [39]غافر:}َوِإنَّ  اَّلستقرار  ومرادهأي  اآلخر  .  ة  بالدار 
والنار يفنيان  ؛الجنة  بقولهألنهما َّل  ذلك  بين  يج  : .  فال  الشرك  يعني  إَّل من عمل سيئة  زى 

يعني َّل إله إَّل هللا.  :  أو أنثى قال ابن عباس  ،رذك مل صالحا منمثلها وهو العذاب. ومن ع 
 ". هلل ولألنبياء وهو مؤمن مصدق بقلبه

 مؤمًنا.  ه، يعني حال كونحالالجملة وهو مؤمن 
ببير حساب " فيها  يرزقون  الجنة  يدخلون  الياء ع  "فأولئك  فاعله. وهي  بضم  لم يسم  ما  لى 

وأبي عمروقراءة   وابن محيصن  كثير  يرزقون  ويعقوب وأبي بكر عن عاصم ابن  يدل عليه   ،
 ء.بفتح اليا باقون يدخلون الو  ،فيها ببير حساب

أي إلى طريق اإليمان الموصل إلى  [41]غافر:}َوَيا َقْوِم َما ِلي َأْدُعوُكْم ِإَلى النََّجاِة{: قوله تعالى
النَّارِ الجنان   ِإَلى  قولهبيَّ   [41]غافر:{}َوَتْدُعوَنِني  من  فرعون  قال  ما  أن  ِإَّلَّ  :  ن  َأْهِديُكْم  }َوَما 

َشاِد{ الرَّ اسبيل    [29:]غافرَسِبيَل  عاقبته  دعو البي  وكانوا  اتباعه  هلنار،  ولهذا  إلى   :قال. 
ِ َوُأْشِرَك ِبِه َما َلْيَس ِلي ِبِه ِعْلم { َنا َأْدُعوُكْم ِإَلى  أَ }وَ   [ وهو فرعون 42]غافر:}َتْدُعوَنِني أِلَْنُفَر ِباَّللَّ

اِر{    ."اَّل جرم تقدم الكالم فيه، ومعناه حقً  [42]غافر:اْلَعِزيِز اْلَبفَّ
 ال محيض، وال محيص، وال مفر.   وأ

 طالب:................ 
 ؟ نعم 

 طالب: .......
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فين، فيه إغراء للطر نعم  لكن هذا فيه إغراء للطرفين،    ،من تعم الذكر واألنثى، تعم الذكر واألنثى
إذا نصَّ  ي   ألنه  أن  ينبغي  أنه  يدل على  الشيء،  ليعمل صالًحا،  على  األمر  هذا  مثل  ستحضر 
  ، درجت مع غيرهاوأُ  دمجت أُ إذا   ،المرأة إذا مرت بهذه اآلية أو أنثى، لكن قد تغفل سواء كان ذكًرا

هذا  لنشط  من أجل أن ت   ؛ذكرها  راستحضلكن لما كان العمل الصالث له األثر الكبير في اإليمان  
 يشمل الذكر واألنثى.  ،ن صيغ العموممِ  " نمَ "وشقائق الرجال، ن أنهالعمل الصالث، وإال فاألصل 

 طالب: ........... 
في أنثى،  ه ما  الذكر واألنثى    ال ذكر وال  لما ينص على    من أجل الح  على العمل الصالحات 
فا  منار  كثاالست السيئة،  لألعمال  بالنسبة  وأما  الصالحة،  المؤمن  األصل  ألعمال  يفعلها  أن  ال 

 . ولذلك لم يذكر
 طالب: .......... 

 ؟في العطب
 طالب: ......... 

 . نعم
   طالب: .......
 . من عمل صالًحا
   طالب: .......

 . ليس بقيد و الحالة الكاشفة  
   "له دعوة ما بمعنى الذي ليس "نني إليهأنما تدعو "

، وإن  رط لقبولهاقبول األعمال الصالحة، شمؤمن، لكن اإليمان شرط لب وهو ليس    ا قد يعمل صالحً 
بدون عمل،   ايكون مصدقً   تنفك الجهة،ألنه قد    ؛من هذا اإليمان  ا انت األعمال الصالحة جزءً 

ال يعمل بدون تصديق،   مع تصديق، فكما أن الذي  بدون تصديق، ويكون عامًا   يكون عامًا و 
 بد من األمرين.   كذلك، فا يمة له، والذي يصدق با عمل أيًضاهذا ال ق

توجب   قال الزجاج: ليس له استجابة دعوة تنفع، وقال غيره: ليس له دعوة  "ليس له دعوة"
. الدنيا وَّل في اآلخرة وقال الكلبي: ليس له شفاعة في   .له األلوهية في الدنيا وَّل في اآلخرة

عبد ما  ، فكان  تُ دعاهم إلى عبادة البقر يدعو الناس إلى عبادة األصنام، ثم  وكان فرعون أوَّلً 
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أنا   :ثم دعا بأخرى لتعبد، ثم لما طال عليه الزمان قال نان  شابة، فإذا هرم  أمر بذبحها،
   ."وأن المسرفين هم أصحاب النار. ربكم األعلى

ال مخالفة    م، رأى أنهدة هذه ثم تذبث، ثم هذه ثم تذبثباألنه لما رأى تقلبهم في طاعته يأمرهم بع 
 ؟ نفسهما المانع أن يدعوهم إلى عبادة عندهم وال معارضة، ف

 يعني المشركين. وقال  :. قال قتادة وابن سيرين[43}َوَأنَّ اْلُمْسِرِفيَن ُهْم َأْصَحاُب النَّاِر{]غافر:"
بب للدماء  والسفانون  السفهاء  هم  والشعبي:  الجبارون  مجاهد  عكرمة:  وقال  حقها.  ير 

تعدوا حدود هللا.   الذي  ذكروالمتكبرون. وقيل: هم  لما  في   "أن"و  ،وهذا جامع  المواضع  في 
الجر. وعلى ما حكاه سيبويه عن الخليل من أن َّل جرم رد لكالم   موضع نصب بإسقاط حرف

يكون  أن  كأنه  رفعً   "أن"موضع   يجوز  إليه،  تدعونني  ما  أن  وجب  تقدير:  على  وجب ا  قال: 
 . اب النارما تدعونني إليه، والمرد إلى هللا، وكون المسرفين هم أصح بطالن

يجوز أن تكون بمعنى  " ما "تهديد ووعيد. و  [44]غافر: }َفَسَتْذُنُروَن َما َأُقوُل َلُكْم{:  قوله تعالى
 فستذكرون قولي لكم إذا حل بكم ي:  الذي أي: الذي أقوله لكم . ويجوز أن تكون مصدرية أ

 العذاب.  
ُض َأْمِري ِإَلى َّللاَِّ{ . وقيل: هذا يدل على أنهم وأسلم أمري إليه أي أتوكل عليه  [44]غافر:}َوُأَفوِ 
مقاتل وقال  قتله.  الجبل :أرادوا  إلى  المؤمن  هذا  القائل   ،هرب  قيل:  وقد  عليه.  يقدروا  فلم 

 . "واألظهر أنه مؤمن آل فرعون ، وهو قول ابن عباس  .موسى
ن األظهممر مممن حيمم  السممياق، وال يمتنممع أاألظهممر مممن حيمم  السممياق، ، يمم  السممياقاألظهممر مممن ح

  .ما أقول لكم ون ذكر تيقول موسى مثل هذا الكام، س
 ........قال طالب:  
 نعم؟

 طالب: .......
ألنهما فمي حكمم المفمرد، ألنهما فمي حكمم المفمرد  ؛ولؤ تمُ مما دخلمت عليمه و   "أن"ما دخلمت عليمه،  و   "أن"

 هي جملة. ف اسرت همزتهوإذا كُ  ا،زتهمتحت هإذا فُ 
تعالى:  " ُ سَ قوله  َمَكُروا}َفَوَقاُه َّللاَّ َما  به   [45]غافر:َوَحاَق{  يِ َئاِت  العذاب  أنواع  إلحاق  أي من 

ا فنجاه هللا مع بني إسرائيل.  ألنه فوض أمره إلى هللا. قال قتادة: كان قبطي    ؛ فطلبوه فما وجدوه
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وحاق بآل  "ى ما تقدم من الخالف.  فالهاء على هذا لمؤمن آل فرعون. وقيل: إنها لموسى عل
 ا إذا نزل ولزم. ا وحيوقً قال الكسائي: يقال حاق يحيق حيقً  "بفرعون سوء العذا

البدل   ا عنوفيه ستة أوجه: يكون رفعً   [ 46]غافر:}النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها{ن العذاب فقال:  ثم بيَّ 
ء: ا باَّلبتداء. وقال الفراعً من "سوء". ويجوز أن يكون بمعنى هو النار. ويجوز أن يكون مرفو 

: النار عليها يعرضون، فهذه أربعة أوجه في الرفع ، وأجاز  بالعائد على معنى  ايكون مرفوعً 
  ".ا وقبلها ما يتصل بهألن بعدها عائدً  ؛الفراء النصب

ا{فمرق بمين ال مماعرضمون، يكون مرفوًعا بالعائد، على معنى النار عليهما يُ  وَن َعَلْيهنَ اُر ُيْعَرضنُ ، }الننَّ
العمممذاب همممو النمممار، ويجممموز أن يكمممون  ة ممممن سممموءواًل: البدليمممأوجمممه الرفمممع أوالنمممار عليهممما يعرضمممون، 

اويجمموز أن بمعنممى هممو النممار، يعنممي خبممر لمبتممدأ محممذوف، سمموء العممذاب هممو النممار،   يكممون مرفوعممً
ليهما بالعائد، على معنى النار ع يجوز أن يكون مرفوًعاوقال الفراء:  ،والجملة بعده خبر  ،باالبتداء

 ره المذكور. بفعل يفس ِ  ايعرضون، يكون مرفوعً 
ا وقبلها ما يتصل به، وأجاز األخفش الخفض على البدل ألن بعدها عائدً   ؛وأجاز الفراء النصب"

تثبي    في  العلم  أهل  بعض  واحتج  البرزخ.  في  العرض  هذا  أن  على  والجمهور  العذاب.  من 
بقوله:   القبر  َعَليْ عذاب  ُيْعَرُضوَن  َوَعِشي ا}النَّاُر  ُغُدو ا  دام   {َها  مجاهد  الدنيا  ما  قال  كذلك   .

، أَّل تراه  : هذه اآلية تدل على عذاب القبر في الدنياكلهم قال  ،مة ومقاتل ومحمد بن كعبوعكر 
اآلخرة عذاب  عن  آ  :يقول  َأْدِخُلوا  اَعُة  السَّ َتُقوُم  َوَيْوَم  َوَعِشي ا  ُغُدو ا  َعَلْيَها  ُيْعَرُضوَن  َل  }النَّاُر 

اْلَعَذاِب  َأَشدَّ  ابن مسعود.  [46]غافر:{ِفْرَعْوَن  الحديث عن  فرعون ومن  »:  وفي  آل  أرواح  أن 
إن »:  ا. وعنه أيًض «: هذه داركمفيقال  ،على النار بالبداة والعشي  عرضنان مثلهم من الكفار تُ 

. وروى «، فذلك عرضهابدو على جهنم وتروح كل يوم مرتينأرواحهم في أجواف طير سود ت
يقولبة عن يعلى بن عطاء قال: سمع  مشع إذا أصبح  :  يمون بن مهران  أبو هريرة  »نان 

حمد هلل : أمسينا والفإذا أمسى نادى.  وعرض آل فرعون على النار  حمد هلل: أصبحنا والينادي
 .  "ذ باَّلل من النار«يرة أحد إَّل تعوَّ ، فال يسمع أبا هر وعرض آل فرعون على النار

ر غيممره، أن يممذك ِ  بهممذا الممذكر، وإنممما يريممد بممه م بالممذكر باعتبممار أنممه يتعبممد ن يلحممق هممذا الكمماال يممرد أ
 ر من يسمع بعذاب النار. يريد أن يذك ِ 

 طالب: ..........
 .مهرانبن اال الصواب 
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 طالب: .............
يب. ذ التهممعممن  التصممويب و  ،هممو تحريممفو ميمممون بممن ميسممرة فممي نسممص األصممل  :ي عنممدنا يقممولذ المم

 ،بمن ميسمرةايهما فكونه يرجع إلى كتب الرجال فما أ إذا خرج الحدي ،يعني حدي ، والعبرة بمحل ال
 د المطلوب تخريج الحدي .حد  يبن مهران، والذي اوفيها 

 ..طالب: ......
 احتمال نعم. 

 طالب: ...........
 ؟بن ميسرة عن أبي هريرةاعن 

 طالب: .......
 ، يراجع إن شاء هللا تعالى. هعنالكام  

   طالب: .........
 ؟ذلك العرض 

 نعم.:  طالب
 .حساب غير يعني من  ،حساب فقطعند العرض تقرير ال ،ال ال

 طالب: ..........
 .نعم

   طالب: .......
 .منه، هللا أعلم بكيفيته ًئالتزداد حسرتهم، أو يذاقون شي ؛طلعون عليهايُ  مالمقصود أنه

ه صلى هللا علي  -: قال رسول هللا  وفي حديث صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال"
ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها :  ثم تال  ،ى النار بالبداة والعشيعرض علإن الكافر إذا مات  »:  وسلم }النَّاُر 

وخرج البخاري   ،«وإن المؤمن إذا مات عرض روحه على الجنة بالبداة والعشيُغُدو ا َوَعِشي ا{  
ت عرض  ماإن أحدكم إذا  »:  قال  -صلى هللا عليه وسلم-ومسلم عن ابن عمر أن رسول هللا  

من أهل النار  ، وإن كان  فمن أهل الجنة، إن كان من أهل الجنة  لعشيعليه مقعده بالبداة وا
اة : في البدقال الفراء  .«: هذا مقعدك حتى يبعثك هللا إليه يوم القيامةفمن أهل النار، فيقال

 .  "يام الدنمن أيا: ا قالا وعشي  غدو  . قال : . وهو قول مجاهدوالعشي بمقادير ذلك في الدنيا
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يكون فمي  العرض  ألن هذا ؛الغداة والعشي هنا، حقيقة معروفةب، المراد  ياهذا العرض في الدنألن  
 .بعد فيما ال غداة وال عشي إذ الدنيا، ليس المراد به ما يكون بعد ذلك 

الفزاري " محمد  بن  حماد  لألوز وقال  رجل  قال  طيورً اعي:  :  ناحية    ارأينا  تأخذ  البحر  من  تخرج 
بيًض البرب فا صبارً ،  فوجً وجً ا  إَّل هللا ا َّل  ا  مثلها سودً ،  يعلم عددها  العشاء رجع   كان  .  ا فإذا 
، فترجع إلى اا وعشيً لطيور في حواصلها أرواح آل فرعون، يعرضون على النار غدوً : تلك اقال
،  وتتناثر السود  ،اا بيًض الليل رياشً ، فينب  عليها من  اها وقد احترق  رياشها وصارت سودً أوكار 
، ا، ثم ترجع إلى وكرها، فذلك دأبها ما كان  في الدنياوعشيً   اتبدو فتعرض على النار غدوً ثم  
. وهو الهاوية  ،[46]غافر:}َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب{:  كان يوم القيامة قال هللا تعالى  فإذا

 ."ألف : فبلبنا أنهم ألفا ألف وستمائةقال األوزاعي
 ؟عليه أو شيءأحد ق علَّ  هل ذكرهالخبر الذي  

 األوزاعي ........ س عنليطالب:  
 هذه األخبار تحتاج إلى ما يثبتها. مثل

 طالب: .............
 ؟رسيال

   طالب: .......
طبعموه فمي دار الكتمب، ليسموا ممن و حققوا كتاب التفسمير،  الذين ، لكنةنسص األصل كلها ابن ميسر 

الكتمممب  دار ممممن لقسمممم األدبمممي،وع ممممن ابمممطألن الكتممماب م ؛مرعي، كمممما همممو معلمممو أهمممل العلمممم الشممم
  المصرية.

 .....طالب: ........
أفضمممل ممممن طبمممع البيهقمممي، ومممما دام  قممماموا بعممممل جيمممد،عمممرف أ  أنممما ،ب األنهمممم حققممموا الكتممم ؛رالسمممي

او   ،مكنماألمر  فيسرة،  م  :األصول كلها بالقرطبي يب ، يعنمي كمون أنمي أبحم  فمي تهمذ يبحم  أيضمً
، ممما يمكممن التصممحيث أبممًدالمممروي، هممذا ال ، بغممض النظممر عممن افممي سممند  سممم راو  ا ثالتهممذيب وأصممح

عممممر قمممال: رجعمممت  عمممن ابمممنممممثًا جممماء مالمممك عمممن نمممافع  هيمكمممن التصمممحيث بهمممذه الطريقمممة، لمممو أنممم
 لميس، كمام المماذا ال يكمون سمالمً فمالك،  هيروي عن ابن عمر، ويروي عن اللتهذيب ووجدت سالمً 

 .واية الخبراألمر في ر  يقةحق فيبما صحيث، العبرة ب
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م وينوم تقنو  :، وتنم الكنالم ثنم تبتندئا عطنف علينهوعشنيً . ةا علنى السنععل ظرفنً ا مصدر جُ غدوً و "
يعرضنون علنى معننى ا بويجوز أن يكون منصنوبً  ،}َأْدِخُلوا{: ا بقولهالساعة على أن تنصب يومً 

خاء منن سر الوكقطع األلف : أدخلوا بة والكسائي. وقرأ نافع وأهل المدينة وحمز فال يوقف عليه
 المالئكننة أن ينندخلوهم، ودليلننه النننار يعرضننون : يننأمر هللاوهنني اختيننار أبنني عبينند، أي ،أدخننل
  .الباقون "ادخلوا "و . عليها

وا آَل{  هم، وكمونهم يممدخلون، نيعنمي يما آل فرعمون، فيكمون األممر لهمم ال للمائكمة، أي يمدخلو }َأْدِخلنُ
  .يدخل الجنة حين يؤمر بهم أن شك أنه دل على الذل والصغار فا
ْوَن " ينا ادخلنوا: "يقنال لهنم:  م الخناء منن دخنل أيالباقون "ادخلوا" بوصل األلف وضو " } آَل ِفْرعنَ

{ مفعنول أول و}آَل{ : في القراءة األولى: قالوهو اختيار أبي حاتم.   َأَشدَّ اْلَعَذاِب{ دَّ مفعنول }َأشنَ
منن كنان علنى : وآل فرعنون .  ء مضنافألنه ندا  ؛صوببحذف الجر، وفي القراءة الثانية من  ثانٍ 

أشند العنذاب كنان هنو أقنرب إلنى  ا كنان منن كنان علنى ديننه ومذهبنه فني، وإذدينه وعلى مذهبه
 ."ذلك

نما ه أمما ، في آله يدخل، يدخل في آله ما لم تمدل القرينمة علمى عمدم دخولمه،قومهوالمرء يدخل في  
 دخوله أولي في آل فرعون. ف
 ،اويحينا مؤمننً  ،اإن العبند يولند مؤمننً »:  -علينه وسنلم  هللا  صلى-عن النبي    وروى ابن مسعود"

د ، وإن العبند يولناومنات مؤمننً  ،اوحيني مؤمننً   ،اولند مؤمننً مننهم يحينى بنن زكرينا    ،ات مؤمنً ويمو 
 ".ا«ومات كافرً  ،ايي كافرً وح ،الد كافرً وُ  ،، منهم فرعون اويموت كافرً   ،اويحيا كافرً  ،انافرً 

مما مممن »بعمد ذلمك،  عليمه الكفممرلمد علمى الفطمرة كغيممره، لكنمه طمرأ رة، وُ لمد علمى الفطممفرعمون كغيمره وُ 
 .«د على الفطرةمولود إال يول

 طالب: ...........
د علمى الفطمرة، فممالكام لمِ وُ  يعنممي كأنمه يقمول: همذا ممايعنمي كفمره ممن أول األممر، يعنمي ممن والدتمه، 

 .ليس بالصحيث
ُدو ا }النننَّ : ا مجننازها وتننأخيرً ء فنني اآليننة تقننديمً الفننرا. وجعننل ذكننره النحنناس"  ا غننُ وَن َعَلْيهننَ اُر ُيْعَرضننُ

اَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب{ ، وهنو خنالف فجعل العرض في اآلخرة َوَعِشي ا َوَيْوَم َتُقوُم السَّ
 ."وهللا أعلم سياقه على ما تقدم. ما ذهب إليه الجمهور من انتلام الكالم على
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يحتماج إلمى عمدم صمحة  مثمل همذا ،تقمديم وتمأخير هكونمه فيملقمرآن  ا،  األصل اتباع سياق القرآن  ألن
لمما همو  معارضمة مل على سياقه األصلي يكمون فيمه خلمل وفيمهالحمل على سياقه األصلي، إذا حُ 

موجممود فممي  التقممديم والتممأخيروهنمماك أسمملوب تممأخير و  ،تقممديم علممى أنممه فيممهأقمموى منممه، حينئممذ يحمممل 
األصمل، األصمل أن النسمق القرآنمي همو علمى ترتيبمه، فمإذا وجمد مما يمنمع ممن   هو  لكن ليس  ،القرآن

السميما وأن عاممة أهمل العلمم  ،فيمه تقمديم وتمأخير، وهنما ال يوجمد مما يمنمع  :حمله على األصل يقمال
ظمن بمه أنمه ينكمر يُ على إثبات عذاب القبر، وما يقول بالتقديم والتأخير إال ممن   أن فيها دليًا على  

  .، وال يصدقون بهبعذاب القبروالمعتزلة ال يؤمنون  فيه، صريحة يةألن اآل ؛عذاب القبر
تعالى" النَّاِر{:  قوله  ِفي  َيَتَحاجُّوَن  فيها  [ 47]غافر:}َوِإْذ  يختصمون  عَ }  أي  ِللَِّذيَن الضُّ َفاُء 

لألنبياء  {  اْسَتْكَبُروا اَّلنقياد  َلُكْم  عن  ُكنَّا  الشرك  {  َتَبًعا}ِإنَّا  من  إليه  الدنيا ففيما دعوتمونا  ي 
ا  ا من العذاب. والتبع يكون واحدً ا من النار أي جزءً أي متحملون عنا نصيبً }َفَهْل َأْنُتْم ُمْبُنوَن{  

ا في قول البصريين واحده تابع. وقال أهل الكوفة: هو جمع َّل واحد له كالمصدر  ويكون جمعً 
 ."تباعلذلك لم يجمع ولو جمع لقيل أف

همذا تقسمميم الطبقممات ثممم أتبماعهم، ثممم تبمع األتبمماع،  ،لتمابعون ثممم ا ،الصمحابة :قمال فممي طبقمات األمممة
 ثم التابعون، ثم أتباعهم، ثم تبع األتباع.  ،عند أهل العلم، الصحابة

باَّلبتداء.  [ أي في جهنم. قال األخفش: كل مرفوع  48]غافر: }َقاَل الَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ُكلٌّ ِفيَها{"
  ."بالنصب على النع  والتأنيد "  فيهاكالإنا  " وأجاز الكسائي والفراء
 ؟لكن جمع تبيع ،هذا بالنسبة لجمع تابع
 طالب: ............
 ؟تبيع، جمعه :في ولد البقر، قالوا
 طالب: ..........

 .بد من النظر إليه، ما أدري  ما أدري، ال
 .طالب: أتباع

 ة.ع فعيل على أفعليجمنعم يمكن أتبعة، 
 طالب: .......
 ؟كثرة إيشالأفعلة، لكن هذا جمع قلة، لكن جمع أتبعة على وزن  تبع،ال هذا جمع 

 ؟، بعير أم َّلأبعرةطالب: على وزن 
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 .بعير
 طالب: ...........

 ؟ ما هوهذا جمع القلة، لكن يبقى جمع الكثرة 
 .رطالب: أتابع أباع
 .قرأ، التابع للمعنىاول األمر مقروء أق الزم تراجع. تابع

وكنذلك قنرأ ابنن السنميقع  " إننا " بالنصنب علنى النعن  والتأنيند للمضنمر فني " هنافيإننا كنال  "
 ".. ومنع ذلك سيبويهامر والكوفيون يسمون التأنيد نعتً وعيسى بن ع

تممب ا فمي قممراءة كهممذا مهمم جممد   ،ة، والكوفيمون يسمممون التأ يممد نعتًمامثمل هممذا الكمام فممي غايمة األهميمم
  المتقدمين منهم.

 ....طالب: ...........
نعممت وهممو يقصممد التأ يممد، لممن يهتممدي القممارل إلممى الصممواب، لممن يهتممدي القممارل  :، نقممولايعربهمما نعتممً 

)جاء زيٌد نفسمه  نفسمه نعمت   :يقولون  وهي تأ يد، يعربون التأ يد نعًتا نعت  :للصواب، كيف يقول
لتممي اه األمممور ومثممل همذ  فيمون يسمممون التأ يممد نعتًما،د، والكو همذا كممام لميس بصممحيث، إنممما همو تأ يمم

ألن الطبممري  ؛ممما ينبممه عليهمما الشمميص محمممود شمما ر لتحقيقممه فممي تفسممير الطبممري  نحتمماج إليهمما كثيممًرا
، وهمذا نحتماج ةما يستعمل اصطاحات جديمد   يستعمل في االصطاحات األلفاظ العتيقة، القديمة،

يات مألن المسم ؛هاكتاب سيبويه، قد تمر بك أمور ال تفهم مثل  إليها إذا قرأنا في الكتب المتقدمة،
يفهمم،  م، والكوفيون يسمون التأ يد نعًتاالمتقدمين والمتأخرين، فإذا جاء مثل هذا الكا  بيناختلفت  

 ويدون، ويعلق على كتاب من الكتب القديمة.  ،ويعض عليه بالنواجذ 
ألن المخبنر  ؛. وَّل يجنوز البندل فينهعن  بهناَّل تنع  وَّل ين " نال " : ألنقالومنع ذلك سيبويه، "

 ألننه ؛َّل يجوز أن يبدل من المضمر هننا: منه غيره، وقال معناه المبرد قال بدل يعن نفسه َّل
هنذا ننص  ألنهمنا َّل يشنكالن فيبندل منهمنا، ؛ منن المخاطنبمخاطب وَّل يبندل منن المخاطنب وَّل

 ."نالمه
 يشكان؟ أمألنهما يشكان، 
 .طالب: يشكالن

 .منه والمبدلالبدل  ،بنفس الضبطيعني 
 ..وَّل من المخاطب، ألنهما طبطالب: َّل من المخا
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 .وال من المَخاطب  ،من المخاطب  وال يبدل
 .طالب: ألنهما َّل يشكالن

 ، الكام على أي لفظ في اآلية؟الكام الذي معنا
 .طالب: كالً 

بمدل  :ممن نما، إذا قلنما إن، أو يكمون بمدالً ، لماذا ال يكون خبر ، مرفوع باالبتداء، إنا كل   أو كل   ا  
منمه، يقمول بالنصمب  ألنه بمدل ؛كاً  :، ولذلك أجاز الكسائي والفراءمنصوًبا  كون من نا، فابد أن ي

ألن  ؛علمى النعمت، والنعممت هنما هممو التوكيمد، كأنممه قمال: إنما كلنمما، مما ينعممت بمه، ومنممع ذلمك سمميبويه
، اينعت بها، لكن على كام الكوفيون يسمون التأ يمد نعتمً  ال تنعت وال ينعت بها، ال تنعت وال  ا ً 
 .ألنها تأ يد وإن سميت نعًتا ؛بنعت ألنها ليست  ؛ب قول سيبويهخالال ي
ألن المخبممر عممن نفسممه ال يبممدل ألن المخبممر عممن نفسممه ال يبممدل منممه غيممره،  ؛وال يجمموز البممدل فيممه 

 . منه غيره
 طالب: .....

 ؟ يف
توكيد، بدل، ال يبدل الشميء عمن  يرغيد، صاروا هم أنفسهم، وإذا قلنا كل نها تأ إ  :يعني إذا قلنا 

بمد أن يكمون  افمغيره وال يبدل عنه غيره، إنما يبدل الشيء ممن نفسمه، إذا قلمت: جماء الرجمل زيمٌد، 
آخمر، فالبمدل ال  ائً ، وزيد المبدل منه تقصمد شميائً : جاء الرجل تقصد به شيإذا قلت الرجل هو زيد،  

بدل كله أو بعضه أو يء غيره، إنما يُ الشبدل عن حينئذ تنتفي التبعية، فا يجوز أن يُ   هألن  ؛يمكن
 ما يكون له به عاقة، ممن بمدل الكمل، وبمدل المبعض، وبمدل االشمتمال، أممايعني  ما يشتمل عليه،  

 .الشيء المغاير بالكلية، فا يجوز إبداله منه
 طالب: .............

 نعم.
 طالب: .......

 ؟إنا كا  
 طالب: .......

 .يعني بدل من ضمير 
 طالب: ........
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بممدل منمه غيممره، عممن نفسمه ال يُ  المخبمرألن  ؛وال يجمموز البمدل فيممهت بهما، نعممنعمت وال يُ  ال تُ ألن كما  
 ؟بهمذا السمياق علمى سمبيل البمدل ءجميكما ت ؟المخبمر عنمه "نا"هي بمنزلة  إن كًا    :نقولهل  يعني  
 على البدل. ناتصر المبدل منه، واق احذفنيعني 

 طالب: ............
 ء؟جيكًا ت اإن
البمدل ووضمعت المبمدل منمه  حمذفت ئل لمو نماك مسماوعطب البيان بمعنمى واحمد، لكمن هالبدلية    ألن

ألن كممل بممدل يصمملث أن يكممون عطممب  ؛بممدل :وال يقممال ،عطممب بيممان :ال يصمملث، ولممذلك يقممال فيممه
 "نما" نحمذففمي األلييمة، فهمل همذا يصمث أن بمن مالمك اكمما نمص عليمه    ،بيان إال في ثما  مسمائل

 ؟ونضع كًا مكانها
 طالب: ...............

 ؟نعم
 طالب: .......

 ما يصث؟ أولت نكرة من معرفة، يصث فة، أبد اآلن أبدلت نكرة من معر 
 .ما يصث 
 . فكل منا كافر إن هللا قد حكم بين العباد أي َّل يؤاخذ أحدا بذنب غيره ،"

اللذون : من األمم الكافرة. ومن العرب من يقول [49َل الَِّذيَن ِفي النَّاِر{]غافر:}َوَقاقوله تعالى:  
  ".م معربعلى أنه جمع مسلَّ 

 سلمون والمؤمنون، اللذون، نحن اللذون صبحوا الصباح. الم :جمع مذكر سالم مثليعني 
 طالب: ...............

ب ب وال مممن ابممدل مممن مخاطممَ ب وال يُ ألنممه مخاطممَ  أدري؛ممما  ن، ألنهممما ال ألنهممما ال يشممكا ؛لمخاطممِ
 يشكان، لماذا؟ 

 ؟ ممما يحتمماج أن يوضممث.يحتمماج أن يوضممثلنمما  ليممتكلم ذي لمماو  ،حينممما تبممدل تريممد أن توضممث ألنممك
  .فا يشكل فيه ، يحتاج أن يوضثال اوالذي يخاطب أيًض 
 طالب: ..........

والمخاطمِب فيمه إشمكال  ب المخاطَ ، اشخًص  كلميألن اإلنسان المتكلم، شخص  ؛من اإلشكال  شكلي
 .ن، فا يشكاانال يلتبس؟ لتبس هذا بغيره وهذا بغيرههل ي ؟بينهم
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: ضنم  الننون إلنى األخفنش وقنال. االواحند مبنينً  ومن قال: الذين فني الرفنع بنناه كمنا كنان فني"
نََّم{. الفنتح فبنني علنى ،الذي فأشنبه خمسنة عشنر ِة َجهنَ زان خن: خزننة جمنع خنازن ويقنال }ِلَخَزننَ

 . "ن زَّ وخُ 
 خاشع وخشًعا. .ركعو مثل را ع، 

َذاِب{" َن اْلعننَ ا مننِ ا َيْومننً ْف َعنننَّ ْم ُيَخْننِ  وا َربَّكننُ ْف{ }اْدعننُ وإن كننان بالفنناء كننان  ،مجننزومجننواب  }ُيَخْننِ 
 ."امنصوبً 
إذا جاءه جواب الطلب، جمواب األممر، ادعمو ربكمم يخفمب، وإذا  ايكون مجزومً  اء،د عن الفتجرَّ إذا  

 فاء السببية في جواب الطلب.  المضمرة بعد نصب بأن ء فإنه يُ وجدت الفا
جناء  ، وعلنى هنذاألمر وما أشبهه أن يكنون ببينر فناءاألنثر في كالم العرب في جواب ا إَّل أن"

 :القرآن بأفصح اللبات كما قال
 

 " ذكرى حبيب ومنزل نبك منقفا 
 .يفنبك :ما قال

: ن أهل النار استباثوا بالخزنة، فقال هللا تعالىأ : بلبني أو ذكر لي قال محمد بن كعب القرظي "
ْف َعنَّا َيْوًما ِمَن اْلَعَذاِب{  ِْ فسألوا ،  [49]غافر: }َوَقاَل الَِّذيَن ِفي النَّاِر ِلَخَزَنِة َجَهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم ُيَخ

ِتيُكْم ُرُسُلُكْم ِباْلَبيِ َناِت َقاُلوا }َقاُلوا َأَو َلْم َتُك َتأْ   :ت عليهم، فردَّ عنهم فيه العذاب فخَّْ ا يُ واحدً   اومً ي
عن  وفي الحديث. الخبر بطوله[  50]غافر:َبَلى َقاُلوا َفاْدُعوا َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفِريَن ِإَّلَّ ِفي َضالٍل{

يعدل ما هم فيه من   لقى على أهل النار الجوع حتىيُ »  :أبي الدرداء خرجه الترمذي وغيره قال
منالعذاب فيستبيثون  وَّلفيُ   ، ه،  يسمن  َّل  بالضريع  يبني   باثون  َّل  فيأنلونه  جوع،  من  يبني 

شيً  فيستبيثون ئاعنهم  ذيفيُ   ،،  بطعام  به  ،غصة باثون  في فيبصون  كانوا  أنهم  فيذكرون   ،
، فإذا دنا من ميم بالكالليب لهم الحع  رففيُ   ،فيستبيثون بالشراب الدنيا يجيزون البصص بالماء،

 ، فيستبيثون بالمالئكةطونهم قطع أمعاءهم وما في بطونهم«فإذا وقع في ب وجوههم شواها،
ِمَن  :  يقولون  َيْوًما  َعنَّا  ْف   ِْ ُيَخ َربَُّكْم  اْدُعوا  َجَهنََّم  ِلَخَزَنِة  النَّاِر  ِفي  الَِّذيَن  }َوَقاَل 
َقاُلوا َبَلى َقاُلوا َفاْدُعوا َوَما   َقاُلوا َأَو َلْم َتُك َتْأِتيُكْم ُرُسُلُكْم ِباْلَبيِ َناتِ }  فيجيبوهم[،  49]غافر:اْلَعَذاِب{

 ."[ أي خسار وتبار50]غافر:ُدَعاُء اْلَكاِفِريَن ِإَّلَّ ِفي َضالٍل{
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جلودهم، بحي  لو مر بهم  ما جاء في بعض الروايات أنه إذا شوى وجوهم حر الماء، وسقطت  
 من يعرفهم في الدنيا، ال يعرفهم، ال يعرفهم من هذه الوجوه الساقطة. 

 مخرج؟ 
 طالب: ............... 

اللسان إذا غمص بالطعمام، فكيمف يسميغه؟ يشمرب عليمه مماًء، فيمذكرون أنهمم يفعلمون همذا فمي المدنيا 
 نعم.

والمراد  " رسلنا " ويجوز حذف الضمة لثقلها فيقال  [51]غافر:}ِإنَّا َلَننُصُر ُرُسَلَنا{"قوله تعالى:  
ْنَيا{}َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي الْ موسى عليه السالم.   عطف على   في موضع نصب  [51]غافر:َحَياِة الدُّ

الرسل في  عام  هو  وقيل:  وعظ.  الذي  المؤمن  والمراد  بإعالء  الرسل،  ونصرهم  والمؤمنين، 
باَّلنتقام من أعدائهم. قال السدي: ما قتل قوم قط  : الحجج وإفالحها في قول أبي العالية. وقيل

المؤمني نبي ا أو قوًما من دعاة ينتقم لهم، فصاروا    -عز وجل-ن إَّل بعث هللا  الحق من  من 
 ". فيها، وإن ُقِتلوا منصورين

ن ممن تبليمغ مما ُأممر بتبليغمه، بالشخص  اطً وال يلزم أن يكون االنتصار مرتب ، هو انتصر حي  تمكمَّ
ولو ُقتل في سمبيل هللا، فمإن مما لمه عنمد هللا أعظمم ممن المدنيا ومما فيهما، وممع ذلمك يترتمب علمى همذه 

ى وعلمممى همممذا الموقمممب وهمممذا القسمممم أضمممعاف أضمممعاف مممما لمممم يكمممن قمممد حصمممل، كمممما حصمممل المممدعو 
د ت لهممم األخاديممد، و  ُأقحممموا فممي النممار، وُأحرقمموا فيهمما، مممع ذلممك آمممن النمما  ألصممحاب األخممدود، خممُ

  لهم. 
تعالى:   اأَلْشَهاُد{"قوله  َيُقوُم  القيامة  [51]غافر:}َوَيْوَم  أسلم: األشهاد .  يعني يوم  زيد بن   قال 

 وقال مجاهد والسدي: األشهاد المالئكة".  .أربعة : المالئكة والنبيون والمؤمنون واألجساد
[، فتشهد عليهم أجسادهم، يقول اللسان: تًبا لكنَّ  65]يس:ْوَم َنْخِتُم َعَلى َأْفَواِهِهْم{}اْليَ األجساد تشهد  

أمرت، إذا أمرت فا بد أن   وُبعًدا، فإني عنكن  أدافع، لكن ال مفر، وال محيض من أنها تجيب إذا
 تجيب، فهي تشهد على أنفسها. 

بالتكنذيب. وقنال  ء بناإلبال  وعلنى األمنموقال مجاهد والسدي: األشهاد المالئكنة تشنهد لألنبينا "
مثنل شنريف وأشنراف. وقنال الزجناج:  قتنادة: المالئكنة واألنبيناء. ثنم قينل: األشنهاد جمنع شنهيد

النحاس: ليس باب فاعل أن يجمع على أفعال قال  . األشهاد جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب
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ى حنذف الزائند. وأجنناز وَّل يقناس علينه، ولكنن منا جناء مننه مسنموًعا أدي كمنا سنمع، وكنان علن
 بالتاء على تأنيث الجماعة".  " ويوم تقوم األشهاد " : األخفش والفراء

 اعة فُيؤن .نعم جمع تكسير يؤن  له الفعل ويذكر، على إرادة الجمع فيذكر، أو الجم
قال:    -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي   "وفي الحديث عن أبي الدرداء وبعض المحدثين يقول

أن يرد عنه نار جهنم ثم تال:    -عز وجل-على هللا   »من رد عن عرض أخيه المسلم كان حًقا
»من حمى مؤمًنا  قال:    أنه  -عليه السالم-وعنه   «[51]غافر:}ِإنَّا َلَننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا{  

يبتابه بعث النار، ومن ذكر مسلًما   يوم   -عز وجل-هللا   من منافق  القيامة ملًكا يحميه من 
 ".على جسر من جهنم حتى يخرج مما قال«  -عز وجل-يشينه به وقفه هللا   بشيء
 ج؟ مخرَّ 

 طالب: ............. 
 . لكن السياق األول في حدي  أبي الدرداء وبعض المحدثين يقول

 طالب: ........... 
 عن أبي الدرداء وبعض المحدثين. 

 ...... طالب: ....
 يرفعه.  -صلى هللا عليه وسلم–عن أبي الدرداء موقوًفا وبعض المحدثين يقولون عن النبي 

 طالب: ................ 
 نعم، لكن أصل السياق عند المؤلب الموقوف، ثم قال: وبعض المحدثين يرفعه. 

من " يوم  " ينف" يوم "بدل  والكوفيون  نافع  قرأ  معذرتهم،  اللالمين  ينفع  َّل  بالياء. األول.  ع 
 . الباقون بالتاء"و 

ألن المعذرة مؤن ، والحكم هو الجواز، جواز التذكير والتأني ؛ ألن المعنى ليست مؤنًثا حقيقي ا  
 من جهة، وفصل بينها وبين الفعل فاصل. 

اِر{"}َوَلُهُم اللَّْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء ا اللعنة البعد من رحمة هللا وسوء الدار جهنم. قوله    [52]غافر:لدَّ
واآلخرة أي:   هذا دخل في نصرة الرسل في الدنيا   [53]غافر:}َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلُهَدى{تعالى:  

ْلَنا }ِإنَّا َأنزَ   الهدى والنور، وفي التنزيل: آتيناه التوراة والنبوة. وسمي  التوراة هدى بما فيها من
} َوُنور  ُهًدى  ِفيَها  لهم    [44]المائدة:التَّْوَراَة  جعلناها  التوراة  يعني  الكتاب  إسرائيل  بني  وأورثنا 
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الكتاب.    . ميراثا ذلك  يعني  هدى،  هو  بمعنى  ويجوز  الكتاب  من  بدل  أِلُْوِلي  هدى  }َوِذْكَرى 
 أي موعلة ألصحاب العقول. [43]ص:اأَلْلَباِب{

{}َفاْصِبْر  :  قوله تعالى ِ َحقٌّ  أي فاصبر يا محمد على أذى المشركين،  [77]غافر: ِإنَّ َوْعَد َّللاَّ
إسرائيل. وقال   نما صبر من قبلك إن وعد هللا حق بنصرك وإظهارك، كما نصرت موسى وبني

 . الكلبي: نسخ هذا بآية السيف"
 .  -السامعليه الصاة و   -األمر بالصبر على أذاهم كان في أول األمر، قبل أن يؤمر بالقتال

 أمتك". قيل: لذنب "}َواْسَتْبِفْر ِلَذْنِبَك{
والسام -ألنه   الصاة  الذنوب،   -عليه  من  وهو معصوم  تأخر،  وما  ذنبه  من  تقدم  ما  له  غفر 

  بيرها وصغيرها، عند جمع من أهل العلم، ومن الكبائر اتفاًقا. 
جوز الصبائر على ي نفسك على من"حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: لذنب  

 بدعاء".  -السالم عليه-األنبياء. ومن قال: َّل تجوز قال: هذا تعبد للنبي  
عليه الصاة  -يدعو به ولو لم يكن واقًعا، ولو لم يكن واقًعا، يعني كما طلب أبو بكر من النبي  

ليس فيه    لًما كثيًرا«»رب إني ظلمت نفسي ظدعاًء يدعو به بعد الفراغ من التشهد قال:    -والسام
مستمسك أن هذا بيان واقع أبي بكر أنه ظلم نفسه ظلًما كثيًرا يحتاج إلى مثل هذا الدعاء كل  
بكر   أبا  يرمون  المبتدعة،  الطوائب من  تقول  أظلم، كما  لغيره  يكون  نفسه  إذا ظلم  وأنه  صاة، 

 . قع وما لم يقعأن يعفو عنه ما و  -جل وعا-بهذا، وإنما اإلنسان عليه أن يدعو هللا 
}َربََّنا َوآِتَنا َما بدعاء، كما قال تعالى:    -السالم عليه-"ومن قال َّل تجوز قال: هذا تعبد للنبي  

عمران:َوَعْدَتَنا{ الدرجات194]آل  زيادة  والفائدة  وقيل:  [  بعده.  لمن  سنة  الدعاء  يصير  وأن 
قبل  ِبَحْمدِ النبوة.   فاستبفر هللا من ذنب صدر منك  ِبالْ   }َوَسبِ ْح  َواإِلْبَكاِر{َربِ َك    [ 55]غافر:َعِشيِ  
الفجر وصالة العصر، قاله الحسن وقتادة. وقيل: هي صالة كان  بمكة قبل أن  يعني صالة 

الخمس الصلوات  الماوردي.  تفرض  ذكره  أيًضا  الحسن  عن  عشية.  وركعتان  غدوة  ركعتان 
 نسخ، وهللا أعلم".   فيكون هذا مما

 اإلسراء.   لتي فرضت ليلةأي نسص بالصلوات الخمس ا
 طالب: ........... 

 نعم؟ 
 طالب: ........... 
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  يف؟ 
 طالب: ...........  

أنه ُغفر    -جل وعا-نعم، لكن هل هذا من األحكام التي يدخل النسص، أو هذا إخبار من هللا  
وما    له، وأنه معصوم من األصل منذ أن ُكلِ ب بالنبوة، معصوم، وكونه يغفر له ما تقدم من ذنبه

يفعله مما هو خاف األولى، فليس بذنب على الحقيقة بالنسبة لغيره ليس بذنب، لكن    تأخر مما 
كما فعل في قصة األسرى،    -عليه الصاة والسام-باعتبار مقامه خاف األولى ُيعاَتب عليه  

إلى   يحتاج  الصغائر  منهم وقوع  ينتظر  إنه ال  يقول:  األمثلة معروفة، ومن  على كل حال هذه 
ول: إنهم معصومون من الصغائر والكبائر، فإن مثل هذا يكون من باب التعليم  مغفرة، ومن يق

 تدعو بهذا الدعاء.  -عليه الصاة والسام   -ألمته 
َربِ َك{"وقوله:   َربِ َك{بالشكر له والثناء عليه. وقيل:    }ِبَحْمِد  ِبَحْمِد  التسبيح    }َوَسبِ ْح  أي: استدم 

 . النصر ن استعجالالصالة وخارًجا منها لتشتبل بذلك عفي 
ِ ِبَبْيِر ُسْلَطاٍن{قوله تعالى:   }ِإْن أتاهم إن   أي حجة  [56]غافر:}ِإنَّ الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِت َّللاَّ

إَّل كبر ما   صدورهم قال الزجاج: المعنى ما في  [56]غافر:ِفي ُصُدوِرِهْم ِإَّلَّ ِكْبر  َما ُهْم ِبَباِلِغيِه{
المعنى ما هم ببالبي الكبر على غير :   . قدره على الحذف. وقال غيرههم ببالبي إرادتهم فيه

قل ارتفاعهم، ونقص     -صلى هللا عليه وسلم-اتبعوا النبي   حذف؛ ألن هؤَّلء قوم رأوا أنهم إن
 يرتفعون إذا لم يكونوا تبًعا".  أحوالهم، وأنهم

للم بالنسبة  عموًما  التبع  أألن  في  أنه  نظر  وإذا  درجة،  أنزل  من تبوع  كغيره  يتبعه  لم  األمر  ول 
الفترة مع ضعاف   هذه  لوائه  بانضوائهم تحت  أنهم  النا ، ال أشرافهم، رأوا  األنبياء إال ضعاف 
النا  رأوا أنهم يضعفون مثلهم، فهم يستكبرون عن هذا التصوُّر، وعن هذا الواقع، هذا كبر ال 

جل  -إسامه أو بعده، إال أن هللا  تعان، فالوضيع وضيع سواء أ ان قبل  يبلغون مثله، وهللا المس 
 يرفعه باإلسام ال يرفعه بذاته، إنما يرفعه بدينه.   -وعا

اَّلرتفاع الذي أملوه بالتكذيب. والمراد المشركون. وقيل:   أنهم َّل يبلبون   -عز وجل -"فأعلم هللا  
 . ورة"مدنية على هذا كما تقدم أول الس اليهود، فاآلية

،  لمسلمين، المتِبع المقتِدي المؤتِسي، تجده متواضع في أموره كلهاهذا التصور موجود حتى بين ا
وبعض أهل الكبر والغطرسة يظن هذا التواضع دعة، وأن ما هم عليه هو العزة واألنفة، وهو في  

يسخر من  الحقيقة كبر، ولن يصلوا إلى العزة واألنفة من خال هذا الكبر، تجد بعض العصاة  



 

 

 
24 

 24 (003غافر ) -تفسري القرطيب

أنهم ضعاف، السيما إذا كان الوضع العام يساعد على مثل هذا، لكن  المتدينين وأنهم مسا ين، و 
الحقيقة أن العزة هلل ورسول والمؤمنين، والكبر هذا ال ينفع صاحبه شيًئا، إنما هو كالدخان يعلو  

 وهو وضيع. 
 طالب: ............. 

 نعم. 
 طالب: ........... 

.. سماهم  حتى  لموجود  على شيء  فتطاولوا  أنفسهم  رأوا  يعني  ..  يبلغوه،  ولن  بالغيه،  يكونوا  م 
وضعوا أنفسهم في مواضع، أو تصوروا أنهم في مواضع، تجد إنساًنا يرى في نفسه، ويخيل إليه  

 أنه واصل لمرحلة ال يصل إليها وهو وضيع في الحقيقة، ال شيء عنده وال شيء له.
 طالب: .............. 

طالب   أبي  بن  علي  المستعان،  عن-هللا  هللا  النا    -ه رضي  فظروف  يسأل،  أن  المقداد  أمر 
 . -جل وعا-تختلب، وأحوالهم، وعلى كل حال هذا أمر قلبي ال يعلمه إال هللا 

وقالوا: إن الدجال سيخرج عن    -صلى هللا عليه وسلم-محمد   "والمعنى: إن تعلَّموا عن اتباع
 وتسير معه األنهار". إلينا، قريب فيرد الملك

الد  ينتظرون  اليهود  يهود  نعم  من  ألًفا  سبعون  معه  ويخرج  التباعه،  الدجال  ينتظرون  جال، 
 أصفهان. 

فنزل  اآلية فيهم. قاله أبو العالية وغيره. وقد   "وهو آية من آيات هللا، فذلك كبر َّل يبلبونه،
 ينة. وقد ذكرنا خبره مستوفى فيأنه يخرج ويطأ البالد كلها إَّل مكة والمد آل عمران تقدم في

 .  نتاب التذكرة"
 طالب: ........... 

نعم يتبعه كثير، فئام من أهل اإلسام، يصدقونه، لكن كونه يخرج من بادهم يكون لهم النصيب  
 الوافر، نسأل هللا العافية.

كفر"وهو   من  كل  وقيل:  يوسف.  أبا  ويكنى  صاف  واسمه  عليه -بالنبي   يهودي  هللا  صلى 
معناه  -وسلم مجاهد:  وقال  يعمُّ.  ألنه  حسن؛  وهذا  ببالبيها.   في .  هم  ما  علمة  صدورهم 

األمر بالكبر  المراد  وقيل:  واحد.  به   والمعنى  يصلون  كبيًرا  أمًرا  أو  النبوة  يطلبون  أي:  الكبير 
 ه". إليك من القتل ونحو 
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 [. 11]النور:}َوالَِّذي َتَولَّى ِكْبَرُه{: -جل وعا-يدل عليه قول هللا  
 طالب: .............. 

 السامري 
 ..... طالب: ........ 

هذا الدجال مسيحي يخرج من أصفهان، ويتبعه من يتبعه من اليهود، وغيرهم، وابن صياد منهم  
  الذي أقسم جمع من الصحابة أنه هو الدجال.، من اليهود 

أو  " ذلك.  يبلبون  وَّل  ونحوه،  القتل  من  إليك  به  يصلون  كبيرا  أمًرا  أو  النبوة  يطلبون  أي: 
ِ{تعالى:   يبلبونه قوله  يتمنون موتك قبل أن يتم دينك وَّل قيل: من فتنة الدجال   }َفاْسَتِعْذ ِباَّللَّ
قيل: من في اليهود. وعلى القول اآلخر: من شر الكفار. و  على قول من قال: إن اآلية نزل 

 من الكفر والكبر. إنه هو السميع البصير هو يكون فاصاًل ويكون مبتدأ وما مثل ما ابتلوا به
 . إن على ما تقدمبعده خبره، والجملة خبر 

َمَواِت َواأَلْرِض َأْنَبُر ِمْن َخْلِق النَّاِس{قوله تعالى:   مبتدأ وخبره. قال أبو   [57]غافر:}َلَخْلُق السَّ
لم من خلق الدجال حين علمته اليهود. وقال يحيى بن سالم: هو احتجاج  العالية: أي: أع

اعتقدوا عجزي عنها؟ ولكن أنثر  على منكري البعث، أي: هما أنبر من إعادة خلق الناس فلم  
 الناس َّل يعلمون ذلك".

ُأ ِ دت الجملة بإن   التوكيد، واألصل أنها تقترن بالمبتدأ، لكن إذا  مثًا  الام في "لخلق" هذه الم 
اقترنت بالخبر، ولذا يسمونها المزحلقة، فاألصل أن تكون مقارنة للمبتدأ، فإذا ُأ ِ دت الجملة بإن 

 الخبر، مثل: إن خلق السموات واألرض أل بر من خلق النا .    زحلقت وُأخِ رت إلى
تعالى:   َواْلَبِصيُر{"قوله  اأَلْعَمى  َيْسَتِوي  األَ   [58]غافر: }َوَما  َيْسَتِوي  َواْلَبِصيُر{}َوَما  أي   ْعَمى 

والمهتدي.   والضال،  والكافر،  اِلَحاِت{المؤمن،  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  وَّل أ  [58]غافر:}َوالَِّذيَن  ي: 
السيئات.   يعمل  الذي  المسيء  وَّل  للصالحات  العامل  َتَتَذنَُّروَن{يستوي  َما    [ 58]غافر:}َقِلياًل 

بيد وأبو حاتم، ألجل ما قبله من الخبر وما بعده.  قراءة العامة بياء على الخبر واختاره أبو ع
 وقرأ الكوفيون بالتاء على الخطاب".
 الثانية تتذكرون يخاطب الذين نزل عليهم القرآن. قليًا ما يتذكرون في اآلية األولى، و 

اَعَة آَلِتَية {"قوله تعالى:   بر  إن الساعة آلتية هذه َّلم التأنيد دخل  في خ  [59]غافر:}ِإنَّ السَّ
 إن، وسبيلها أن تكون في أول الكالم ; ألنها توكيد الجملة إَّل أنها تزحلق عن موضعها". 
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َمَواِت َواأَلْرِض َأْ َبُر{لخلق،  يعني مثل ما كان بالجملة األولى   ، ولو دخلت [57]غافر:}َلَخْلُق السَّ
اَعَة آَلِتَيٌة{}ِإنَّ عليها إن كما هنا لزحلقت الام إلى الخبر،   [. 59غافر: ]السَّ

رت عن موضعها؛ لئال يجمع بينها وبين إن؛   "نذا قال سيبويه. تقول: إن عمًرا لخارج، وإنما ُأخِ 
 عنى واحد". ألنهما يؤديان عن م

 نعم هذه تأ يد وهذه تأ يد، فُيكتفى بأحدهما.  
 "وكذا َّل يجمع بين إن وأن عند البصريين". 

  يدخل على الحرف. يعني ما تدخل إن على أن، وال العكس، الحرف ال
 "وأجاز هشام إن أن زيًدا منطلق حق". 

منطلق   الجملة، أن زيدً يعني إن هذه الجملة حق؛ ألن إن ما دخلت على أن، وإنما دخلت على ا
حق، إن هذه الجملة حق، فلم تدخل إن على أن، لم تدخل إن على أن، وإنما دخلت على الجملة  

 منطلق حق، هذا كام حق.  ابكاملها، إن زيدً 
 "فإن حذف  حًقا لم يجز عند أحد من النحويين علمته".  

 ال يجوز؛ ألن إن دخلت على أن، وال يجوز أن تدخل إن على أن.  
أي: َّل   [59]غافر:}َوَلِكنَّ َأْنَثَر النَّاِس َّل ُيْؤِمُنوَن{"قاله النحاس. َّل ريب فيها َّل شك وَّل مرية.  

 بين فرق ما بين الطائع والعاصي".يصدقون بها، وعندها ي
 اللهم صلِ  وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

 طالب: الجمعة فيه شيء. 
 ال ما فيه شيء.

 إن هذه الجملة حق ولهذا حذفها، ما دخل  على أن.  طالب: 
 


