
 
 

 تفسري القرطبي

 هودسورة 
 

áÈk‘Ñÿ^=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=
4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=

Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=
Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË=

                           

  املكان: هـ١٨/١١/١٤٣١ اتريخ احملاضرة:

 



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJ==ÉÈ‰=ÓáÈãF۰۰۳E ٢ 

 
هلل، لكن قد �كون العمل ظاهره  اكون خالًص ألن من متطلبات السنة أن � ؛أن �كون على السنة

، »ِإنََّما األْعَماُل ِ�النِّیَّاِت «، ا، فالبد من ذ�ر الشرطین معً وهو في الحقیقة لیس هلل  ،على السنة
 .»لیَس علیه أمُرنا هذا فهو َردٌ  َمْن َعِمَل َعَمال«
َم َمْعَنى اِالْبِتَالءِ "  ."َوَقْد َتَقدَّ

 االمتحان، نعم. االبتالء هو االختبار،
َوَذَكْرَت َذِلَك  }ِمْن َ�ْعِد اْلَمْوتِ { َأْي َدَلْلَت َ�ا ُمَحمَُّد َعَلى اْلَبْعِث، }َوَلِئْن ُقْلَت ِإنَُّكْم َمْبُعوُثونَ {"

 ، و�سرت إن".ِلْلُمْشِرِ�یَن َلَقاُلوا: َهَذا ِسْحٌر 
.   و�سرت إنَّ

 . "ِل ُمْبَتَدَأٌة، َوَحَكى ِسیَبَوْ�ِه اْلَفْتحَ ِألَنََّها َ�ْعَد اْلَقوْ  ؛ َوُ�ِسَرْت ِإنَّ "
 .}ِإنَُّكْم َمْبُعوُثونَ {مبتدأة، وُ�سرت إن  "ِإنَّ "
ٌم َال َضِمیَر ِفیِه، َوَ�ْعَدُه  }َلَیُقوَلنَّ الَِّذیَن َ�َفُروا{" ُم ِألَنَُّه ِفْعٌل ُمَتَقدِّ ِألَنَّ ِفیِه  }َلَیُقوُلنَّ {ُفِتَحِت الالَّ

 ."َضِمیًرا
 .}َلَیُقوُلنَّ َما َ�ْحِبُسهُ {   :َقْوُلُه َتَعاَلى، في اآل�ة التي تلیها، }َیُقوُلنَّ {لَ 
 ."َأْي ُغُروٌر َ�اِطلٌ  }{ِسْحرٌ َو "

 ؟ }َلَیُقوُلنَّ {، و}َلَیُقوَلنَّ  {الفرق بین  ما
 طالب:......

 .نعم
 طالب:.....

 نعم.
 طالب:.......

 ؟نون النسوة
 التو�ید.نون  ،انون النسوة عفوً  لیست

كالهما مسَند إلى نون التو�ید، �الهما فیه نون التو�ید، �الهما مضارع فیه نون التو�ید، هذا 
 ؟}َلَیُقوُلنَّ {، وذا }َلَیُقوَلنَّ {

 لما ُأسندت لنون التو�ید، أصبح �قوُلن. اواوً  ُقلَبت ،هذا �ا شیخ أحسن هللا إلیكطالب: 
�صیر ماذا دة، المضارع إذا اقترنت �ه نون التو�ید ما فیه واوات هنا، �لها صورة واح ،ما فیه

 حكمه؟ 
 ؟ ماذاإن عرَي عن نون تو�ید، ُیبنى على  االمضارع إذا اقترنت �ه نون التو�ید؟ ُ�عرب مضارع

 طالب:.........
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ألنه اتصلت �ه  ؛مبني على الفتح }َلَیُقوَلنَّ {إذا ُأسند لنون التو�ید، إذا اقترن بنون التو�ید؟ هذا 
 ؟ }َلَیُقوُلنَّ {ن التو�ید، والثاني نو 

 َوِمْن ُنوِن ِإَناٍث َ�َیُرْعَن َمْن ُفِتنْ            ِمْن ُنوِن َتْوِ�یٍد ُمَباِشٍر                
 �األنها مفصولة بواو الجماعة المحذوفة،  ؛فنون التو�ید في األول مباشرة، والثاني لیست مباشرة

 هشام؟ 
 نعم. نعم.

ْحِر ِعْنَدُهْم، َوَقَرَأ َحْمَزُة َواْلِكَساِئيُّ  }{ِسْحرٌ وَ " {ِإْن َهَذا ِإالَّ َساِحٌر َأْي ُغُروٌر َ�اِطٌل، ِلُبْطَالِن السِّ
 ."-صلى هللا علیه وسلم -ِ�َناَ�ٌة َعِن النَِّبيِّ  }ُمِبینٌ 

  }َذا ِإالَّ َساِحرٌ {ِإْن هَ ، و-علیه الصالة والسالم-�عني ما جاء �ه النبي  }{ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسِحرٌ 
 .-علیه الصالة والسالم-المقصود �ه النبي 

ْرَنا َعْنُهُم اْلَعَذاَب ِإَلى ُأمٍَّة َمْعُدوَدةٍ {َقْوُله: " ُم ِفي  }َوَلِئْن َأخَّ  }{َلَیُقوُلنَّ ِلْلَقَسِم، َواْلَجَواُب  }{َلِئنْ الالَّ
ُة، َقاَلُه اْبُن َعبَّاٍس َوُمَجاِهٌد ِإَلى َأَجٍل َمْعُدوٍد َوِحینٍ  }{ِإَلى ُأمَّةٍ َوَمْعَنى   َمْعُلوٍم، َفاْألُمَُّة ُهَنا اْلُمدَّ

ِر�َن، َوَأْصُل اْألُمَِّة اْلَجَماَعُة، َفَعبََّر َعِن اْلِحیِن، ِنیَن ِ�اْألُمَّةِ  َوَقَتاَدُة َوُجْمُهوُر اْلُمَفسِّ ِألَنَّ اْألُمََّة  ؛َوالسِّ
َلى َحْذِف اْلُمَضاِف، َواْلَمْعَنى ِإَلى َمِجيِء ُأمٍَّة َلْیَس ِفیَها َمْن ُیْؤِمُن َتُكوُن ِفیَها، َوِقیَل: ُهَو عَ 

وَن اْلَهَالَك، َأْو ِإَلى اْنِقَراِض ُأمٍَّة ِفیَها َمْن ُیْؤمِ  ُن َفَال َیْبَقى َ�ْعَد اْنِقَراِضَها َمْن ُیْؤِمُن، َفَیْسَتِحقُّ
 ."َواْألُمَُّة اْسٌم ُمْشَتَرٌك ُ�َقاُل َعَلى َثَماِنَیِة َأْوُجهٍ 
و�راد �ه الجیل، ُ�طلق  ،ُ�طلق و�راد �ه الحین والوقت ي�عني ُ�طلق و�راد �ه أحد ثمانیة أشیاء، أ
 ین إلى آخره، نعم.وُ�طلق و�راد �ه الملة والدِّ �ه،  و�راد �ه الرجل الذي جمع الخیر وُ�قَتدى

َواْألُمَُّة َأْ�ًضا أَتَباُع اْألَْنِبَیاِء  }{َوَجَد َعَلْیِه ُأمًَّة ِمَن النَّاسِ  َفاْألُمَُّة َتُكوُن اْلَجَماَعَة، َ�َقْوِلِه َتَعاَلى:"
ُجُل اْلَجاِمُع ِلْلَخْیِر  َالُم، َواْألُمَُّة الرَّ  ."الَِّذي ُ�ْقَتَدى ِ�هِ َعَلْیِهُم السَّ
، و�ن �انت تنقسم إلى أمة -علیه الصالة والسالم-�عني أمة محمد، أمة محمد �عني أتباعه 

 ، نعم.-علیه الصالة والسالم-إجا�ة وأمة دعوة ممن لم یتبعه 
ُجُل اْلَجاِمُع ِلْلَخْیِر الَِّذي ُ�ْقَتَدى ِ�ِه، َ�َقْوِلِه َتَعاَلى: " ِ {َواْألُمَُّة الرَّ ِإنَّ ِإْبَراِهیَم َ�اَن ُأمًَّة َقاِنًتا هللَِّ

یُن َواْلِملَُّة، َ�َقْوِلِه َتَعاَلى:  ]،١٢٠[النحل:}َحِنیًفا  }{ِإنَّا َوَجْدَنا آَ�اَءَنا َعَلى ُأمَّةٍ َواْألُمَُّة الدِّ
ٍة َوَلِئْن َأخَّ {]، َواْألُمَُّة اْلِحیُن َوالزََّماُن، َ�َقْوِلِه َتَعاَلى: ٢٢[الزخرف: ْرَنا َعْنُهُم اْلَعَذاَب ِإَلى ُأمَّ

َكَر َ�ْعَد ُأمَّةٍ {َوَ�َذِلَك َقْوُلُه َتَعاَلى:  }َمْعُدوَدةٍ  ْنَساِن ٤٥[یوسف: }َوادَّ ]، َواْألُمَُّة اْلَقاَمُة، َوُهَو ُطوُل اإلِْ
ُجُل اْلُمْنَفِرُد ِبِدیِنِه َوْحَدُه َال َواْرِتَفاُعُه، ُ�َقاُل ِمْن َذِلَك: ُفَالٌن َحَسُن اْألُمَِّة َأِي اْلَقاَمِة، وَ  اْألُمَُّة الرَّ

 ."ُ�ْشِرُ�ُه ِفیِه َأَحدٌ 
 لعله ال َ�ْشَرَكه، ال ِ�ْشَرَكه �عني ال �شار�ه.
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 َواْألُمَُّة اْألُمُّ، ،»ُیْبَعُث َزْ�ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن ُنَفْیٍل ُأمًَّة َوْحَدهُ « :-صلى هللا علیه وسلم-َقاَل النَِّبيُّ 
 .ُ�َقاُل: َهِذِه ُأمَُّة َزْ�ٍد ، َ�ْعِني ُأمَّ َزْ�دٍ 

رِِه َعْنُهْم، َأِو اْسِتْعَجاًال  }َلَیُقوُلنَّ َما َ�ْحِبُسهُ {  َ�ْعِني اْلَعَذاَب، َوَقاُلوا َهَذا ِإمَّا َتْكِذیًبا ِلْلَعَذاِب ِلَتَأخُّ
ِقیَل: ُهَو َقْتُل  }ْوَم َ�ْأِتیِهْم َلْیَس َمْصُروًفا َعْنُهمْ َأَال یَ {َواْسِتْهَزاًء، َأْي َما الَِّذي َ�ْحِبُسُه َعنَّا، 

 . َوَقْتُل ِجْبِر�َل اْلُمْسَتْهِزِئیَن َعَلى َما َ�ْأِتي اْلُمْشِرِ�یَن ِبَبْدٍر،
 .شاء هللا تعالى ]، وهذا سیأتي إن٩٥[الحجر: }ِإنَّا َ�َفْیَناَك اْلُمْسَتْهِزِئینَ {

 
، ا َ�اُنوا ِ�ِه َ�ْسَتْهِزُئونَ َأْي َجَزاُء مَ  }َما َ�اُنوا ِ�ِه َ�ْسَتْهِزُئونَ { َزَل َوَأَحاَط،َأْي نَ  }َوَحاَق ِبِهمْ {"

 ".َواْلُمَضاُف َمْحُذوٌف، قوله تعالى
�قي نصف ساعة، اآلن نهینا الدرس عشر صفحات من الكتاب، و�ذا  اآلن�كفي �كفي 

ن ننهي عشر�ن صفحة، �عني ضعف ما ، فالبد أاقررنا وعزمنا على أن ننجز في �ل فصل جزءً 
سنین  قتصر على العشر ونمد في المدة بدل ستن أن ترون هذا أو ترون  تمقرأناه الیوم، و�ن �ن

 .نمد عشر سنة
 طالب: و�هذا �طول.

 یطول لكن مع ذلك احتجنا إلى ...س
  التعلیق مهم التعلیق.طالب: 

 عبد هللا. االعلم ما ینتهي �ا أ�

 


