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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 �سم هللا الرحمن الرحیم.
قال اإلمام  ،وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه ،الحمد هلل رب العالمین

 :-رحمه هللا تعالى-القرطبي 

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ( ) ' & ]قوله تعالى:  "
9 : ; < = ?> @ A B C D  Z :قوله تعالى:   .٥٣ – ٤٩المدثر[ & ' ( ) 

* +  Z :أعرضوا وولوا عما جئتم �ه، وفي تفسیر مقاتل:  قدأي فما ألهل مكة   ٤٩المدثر
 " اإلعراض عن القرآن من وجهین.

 جئتم؟ أمجئتم؟ جئتهم  أمعند�م جئتهم  ماذا ،جئتهم
 طالب: .............

 ما فیه هاء؟ أملكن هل فیه هاء  ،على الوجهین هین الجیم مكسورة
 طالب: .............
 ؟ -علیه الصالة والسالم-ما هو الخطاب للنبي 
 طالب: .............

 ال ال، جئتم �ه معاشر األنبیاء أو جئتهم �ه �ا محمد.
 طالب: .............

 جئتم؟
 طالب: .............
 شيء؟ طبعات جدیدة.. أوما فیه نسخ محققة 

أحدهما: الجحود واإلنكار، والوجه  اإلعراض عن القرآن من وجهین :وفي تفسیر مقاتل "
اآلخر: ترك العمل �ما فیه، ومعرضین نصب على الحال من الهاء والمیم في لهم وفي الالم 

أي �أن هؤالء الكفار في   ٥۰المدثر: Z  , ]معنى الفعل فانتصاب الحال على معنى الفعل. 

قال ابن عباس: أراد الحمر   ٥۰المدثر: Z  . - ] -صلى هللا علیه وسلم-فرارهم من محمد 
الوحشیة، وقرأ نافع وابن عامر �فتح الفاء أي منّفرة مذعورة، واختاره أبو عبید وأبو حاتم، 

جبت وسخرت واستعوالباقون �الكسر أي نافرة �قال: نفرت واستنفرت �معنى مثل عجبت 
 وأنشد الفراء: ،واستسخرت

 أمســـــــــــــــك حمـــــــــــــــارك إنهـــــــــــــــم مســـــــــــــــتنفر
 

ــــــــــــر أحمــــــــــــرة عمــــــــــــدن لغــــــــــــرب  ــــــــــــي إث  ف
 " نفرت وهر�ت. أي  ٥۱المدثر: Z  0 ] قوله تعالى: 
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ألن الحمر األهلیة هي  ؛والواضح أنه أراد الحمر الوحشیة �ما قال ابن عباس ،الحمر جمع حمار
لما  ؛الحمر األهلیة یندر أن تنفر من شيء ،فما �مكن أن �ضرب بها المثل ا،أقل الحیوانات نفورً 

ر �ضم المیم مُ حُ  .فالمراد بها حمر الوحش �ما قال ابن عباس ،جبلت علیه من شيء من البالدة
ا  واحدً ألن یهدي هللا �ك رجًال «و�خطئ �عض من ینطق بـ ،جمع أحمر وحمراء ْمر�خالف حُ 

والمراد  ،�قول (من حُمر النِّعم) هذا �له خطأ (حُمر) جمع حمار (والنِّعم) جمع نعمة »خیر لك
وهذا اللون منها أنفس  ،والمراد بها اإلبل ،واحدة األنعام »النَّعم« ،جمع أحمر وحمراء »حْمر«

وقد �كون  ،و�ونها مستنِفرة أو مستنَفرة اإلسناد �كون للشيء حقیقة ،وألوانها عند العربأنواعها 
 رجلوالرجل �ما �قال له  ،امستنَفر أ�ًض  :و�قال له ،فالنافر �قال له مستنِفر ،اإلسناد إلى السبب

ا �سند إلى غیره من فأحیانً  ،ا محَصن�قال له أ�ًض   ٢٤النساء: Z  98 7 6 ]محِصن 

ي المتوفِّ   ٤٢الزمر:  Z   9 8 ]هللا  ،وأحیانا �كون من �اب التسبب مثل الوفاة ،الحقیقة�اب 

 :و�قال ،ألنهم وسائط في هذا  ٦١األنعام: F   G  Z ]في اآل�ة األخرى و  ،في الحقیقة هو هللا
وال اختالف بین القراءتین مستنِفرة  ،فاإلسناد �حصل لمثل هذه المال�سات ،مات فالن فُأسند إلیه

 لكن نفرت �سبب من نّفرها. ،هي نافرة على �ل حال ،أو مستنَفرة
 طالب: ..............

 متعلقها أین هو؟ لها متعلق؟ تقدیره؟  ٤٩المدثر: Z  + * ( ) ' & ]الالم 
 طالب: فأي شيء لهم.

 نعم. 
 طالب: فأي شيء لهم.

فانتصاب الحال على معنى الفعل  ،لكن المتعلَّق هو قال وفي الالم معنى الفعل ،أي شيء لهم
أنها ال تحتاج إلى متعلَّق من الفعل هي العامل في  اللما قال الالم في معنى الفعل لیبین أنه 

وفي الالم معنى  ،والحال معرضین نصب على الحال من الهاء والمیم في لهم ،الحال معرضین
كیف �قدر متعلق الجار والمجرور؟ طیب أي فال الحال على معنى الفعل و� فانتصاب الفعل

ر (ما) �أي شيء (ما لهم) وما  ،شيء �ائن لهم؟ �عني ما �كفي تقدیر �ائن أو مستقر حتى تفسَّ

هل   ٨٢القصص: Z  ے ] ،ا �كون الكلمة مر�بة من شیئین �مكن انفصالهمالهم ما لز�د أحیانً 
وأن �لمة مثل هذه األمور  ،و�كأن أو �لمتین وي �لمة و�أن �لمة أو و�ك �لمة ،هي �لمة واحدة

ولكل حال �ما  ا،�بیرً  اوتجد المفسر�ن �ختلفون في هذا اختالفً  ،تحتاج إلى دقة في التأمل
فیه شوب التبعیض أو العكس إذا  ،�ختلفون في (من) هل هي بیانیة أو تبعیضیة أو فیها بیان

هذه من تبعیضیة �اعتبار أن الخاتم �عض  ،»ا من حدیدالتمس ولو خاتمً « خاتم من حدید :قلت
 وأنه حصل من هذا الجنس الذي هو الحدید. ،معدن الخاتم البیانأن  و�یانیة �اعتبار ،من الحدید
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أي من رماة   ٥١المدثر: Z  3 2 1 ]أي نفرت وهر�ت   ٥١المدثر: Z  0 ]قوله تعالى:  "
 جبیر یرمونها وقال �عض أهل اللغة: إن القسورة الرامي وجمعه القسورة، و�ذا قال سعید بن

والضحاك وابن �یسان: القسورة هم الرماة والصیادون، ورواه عطاء  وعكرمة ومجاهد وقتادة
عن ابن عباس وأبو ظبیان عن أبي موسى األشعري وقیل: إنه األسد، قاله أبو هر�رة وابن 
عباس أ�ًضا قال ابن عرفة: من القسر �معنى القهر أي إنه �قهر السباع والحمر الوحشیة 

ن عباس قال: ما أعلم القسورة األسد في لغة أحد تهرب من السباع. وروى أبو جمرة عن اب
 وأنشد:من العرب، ولكنها عصب الرجال قال: فالقسورة جمع الرجال، 

ــــــــــــــرة  �ــــــــــــــا بنــــــــــــــت �ــــــــــــــوني خیــــــــــــــرة لخیِّ
 

 أخوالهــــــــــــــــا الجــــــــــــــــن وأهــــــــــــــــل القســــــــــــــــورة 
 ،فرت من قسورة أي من حبال الصیادین :اوعنه أ�ًض  ،ر�ز الناس أي حسهم وأصواتهم :وعنه 

و�لسان  ،و�لسان فارس شیر ،و�لسان الحبشة الرماة ،القسورة بلسان العرب األسد :اوعنه أ�ًض 
 " رابي: القسورة أول اللیل..وقال ابن األع ،النبط أر�ا
عنه من طر�ق أبي جمرة نصر بن عمران  وسبق ،القسورة بلسان العرب األسد :اوعنه أ�ًض 

ا القسورة بلسان وعنه أ�ًض  :ثم قال ،ما أعلم القسورة األسد في لغة أحد من العرب :بعي قالالض
 ،إما أن �كون النفي قبل االطالع على �عض لغات العرب ،العرب األسد هما قوالن متضادان

 القسورة بلسان العرب واضح أن من التعبیر أنه بلسان العرب �لهم. :لكنه قال
وقال ابن األعرابي: القسورة أول اللیل أي فرت من ظلمة اللیل، وقاله عكرمة أ�ًضا وقیل: هو  "

أول سواد اللیل، وال �قال آلخر سواد اللیل قسورة، وقال ز�د بن أسلم: من رجال أقو�اء، و�ل 
 لبید بن ر�یعة:قسورة وقسور، وقال شدید عند العرب، فهو 

 إذا مـــــــــــــا هتفنـــــــــــــا هتفـــــــــــــة فـــــــــــــي نـــــــــــــدینا
 

 أتانـــــــــــــا الرجـــــــــــــال العائـــــــــــــدون القســـــــــــــاورُ  
أي �عطى �تًبا مفتوحة، وذلك   ٥٢المدثر: Z  = > ; : 9 8 7 6 5 4 ]قوله تعالى:  

أن أ�ا جهل وجماعة من قر�ش قالوا: �ا محمد ائتنا �كتب من رب العالمین مكتوب فیها إني قد 

Z  ¥¦      ¤ £ ¢ ¡ ے ~ { ]نظیره  -صلى هللا علیه وسلم-أرسلت إلیكم محمًدا 

وقال ابن عباس: �انوا �قولون: إن �ان محمد صادًقا فلیصبح عند �ل رجل منا   ٩٣اإلسراء: 
 " صحیفة فیها براءته وأمته من النار.

 براءته وأمنه.
 وأمنه؟

 وأمنه من النار.
فیها براءته وأمنه من النار قال مطر الوراق: أرادوا أن �عطوا �غیر عمل. وقال الكلبي: قال  "

المشر�ون: بلغنا أن الرجل من بني إسرائیل �ان �صبح عند رأسه مكتوً�ا ذنبه و�فارته فائتنا 
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إلى  -عز وجل-�مثل ذلك، وقال مجاهد: أرادوا أن ینزل على �ل واحد منهم �تاب فیه من هللا 
فالن بن فالن، وقیل: المعنى أن یذ�ر بذ�ر جمیل فُجعلت الصحف موضع الذ�ر مجاًزا وقالوا: 

 " إن �انت ذنوب اإلنسان تكتب علیه، فما �النا ال نرى ذلك.
 ،-علیه الصالة والسالم-ال شك أن هذا �له من تعنتهم من تعنت قر�ش و�رادتهم والتعجیز للنبي 

بلهم �ان لألمم السا�قة السیما الیهود شيء �ثیر من هذا طالبوا وله أمثلة ونظائر في القرآن وق
فینزل  ،اقد �ستجیب أحیانً  -جل وعال-األنبیاء �أنواع.. �ظنون أنهم �عجزونهم �ه وال شك أن هللا 

ا مطالبهم ال تستحق مثل هذه األمور وهذه من المعجزات ما �جیب على �عض أسئلتهم وأحیانً 
أن �كون المرسل إلیهم أحد رجلین من القر�تین إما أبو جهل و�ما عروة االقتراحات �ما اقترحوا 

أال  ،واألمر �له هلل ، ١٢٤األنعام: Ã Ä Å Æ ÈÇ  Z ]ابن مسعود الثقفي من الطائف 
اقترحوا أشیاء فجاءهم ما �ظنونه  ،وثمود وغیرها من األمم ا�خشون أن �صیبهم ما أصاب عادً 

بت �ه األمم السا�قة. ،نفس ما اقترحوا  فإذا �ه العذاب الر�ح وغیرها من صنوف العذاب الذي ُعذِّ

" [ ?>  Z :أي لیس �كون ذلك وقیل: حق�ا، واألول أجود؛ ألنه رد لقولهم:   ٥٣المدثر[ @ A B 
C D  Z :أي ال أعطیهم ما یتمنون؛ ألنهم ال �خافون اآلخرة؛ اغتراًرا �الدنیا، وقرأ   ٥٣المدثر

سعید بن جبیر صْحًفا مْنشرة �سكون الحاء والنون، فأما تسكین الحاء فتخفیف، وأما النون 
فشاذ، إنما �قال: نشرت الثوب وشبهه، وال �قال: أنشرت، و�جوز أن �كون شبه الصحیفة 

، فإذا نشرت حییت، فجاء على أنشر هللا المیت �ما شبه إحیاء المیت �المیت �أنها میتة �طیها
 " بنشر الثوب فقیل: فیه نشر هللا المّیت، فهي لغة فیه.

ر لهما معنیان مختلفان م�عني هل نشر وأنشر من الثالثي والر�اعي � عنى واحد أو المنَشر والمنشَّ
فإذا نشرت من أنشر  ،و�جوز أن �كون شّبه الصحیفة �المّیت �أنها میتة أو میِّتة �طیها :فقال

نشر هللا قیل: فجاء على أنشر هللا المیت �ما شبه إحیاء المیت بنشر الثوب ف ،الر�اعي حییت
 المیت فعلى هذا هما لغتان �معنى واحد من الثالثي والر�اعي.

ا إن القرآن عظة، فمن شاء ذ�ره أي   ٥٤المدثر: E F      G   H  Z ]قوله تعالى:  " أي حق�
اتعظ وما یذ�رن أي وما یتعظون إال أن �شاء هللا أي لیس �قدرون على االتعاظ والتذ�ر إال 

 " �مشیئة هللا ذلك لهم.

ألنه هو  ؛هذا األصل  ٥٥الذار�ات: A B  Z @ ? < = ]لمن أراد هللا له الهدا�ة 
 ،-علیه الصالة والسالم-على لسان نبیه  -جل وعال-الذي یلقي السمع لما �أتیه من قبل هللا 

 ا فتح له هذا الباب.و�ذا أراد هللا �عبد خیرً 

A B C D  Z @ <? ]وقراءة العامة: یذ�رون �الیاء واختاره أبو عبید؛ لقوله تعالى:  "

 T U ]وقرأ نافع و�عقوب �التاء، واختاره أبو حاتم؛ ألنه أعم واتفقوا على تخفیفها   ٥٣المدثر: 
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V W X Y Z  :في الترمذي وسنن ابن ماجه عن أنس بن مالك عن رسول   ٥٦المدثر

  ٥٦المدثر:  T U V W X Y Z ]أنه قال في هذه اآل�ة:  -صلى هللا علیه وسلم-هللا 
: أنا أهل أن ُأتقى، فمن اتقاني فلم �جعل معي إلًها، فأنا أهل أن أغفر -تبارك وتعالى -قال هللا

له، هذا لفظ الترمذي، وقال: فیه حدیث حسن غر�ب، وفي �عض التفسیر: هو أهل المغفرة 
لمن تاب إلیه من الذنوب الكبار وأهل المغفرة أ�ًضا للذنوب الصغار �اجتناب الذنوب الكبار 

قال محمد بن نصر: أنا أهل أن یتقیني عبدي، فإن لم �فعل �نت أهًال أن أغفر له وأرحمه و 
 " وأنا الغفور الرحیم.

وأما الصغائر فتكفرها الصلوات والجمعة ورمضان  ،الذنوب الكبار والكبائر ال بد لها من تو�ة

النساء: b c d e f g h     i j  Z ]والعمرة إلى العمرة واجتناب الكبائر 

٣١. 
 والحدیث مخّرج؟ حدیث الترمذي.

 طالب: ...........
وال شك أن إسناده فیه من  ،من الضعف �الحسن والغرا�ة تعطي أن فیه شیًئا حكم الترمذي علیه

لكنه في هذا الباب في �اب التفسیر جماهیر أهل العلم یتسامحون في مثل هذا و�تلقونه  ،ُتكلم فیه
ا حتى في التفسیر اإلمام أحمد ل المحقق أن الضعیف ال �حتج �ه مطلقً و�ن �ان القو  ،و�قبلونه

 ا.في التفسیر والمغازي یتسامح في هذا �ثیرً 
 بر�ة �كفي حسبك.

 اللهم صل على محمد وعلى آله...
 


