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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 �سم هللا الرحمن الرحیم. 
وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه، قال اإلمام  ،الحمد هلل رب العالمین

 :-رحمه هللا تعالى -القرطبي
قوله  ،�سم هللا الرحمن الرحیم ،وهي تسع عشرة آ�ة ،سورة االنفطار مكیة عند الجمیع "

 3 2 1 0 /   . - , + * ( ) ' & % $ # " ! ]تعالى: 
4 5 6  Z :٥ - ١االنفطار " 

 ] :أي تشققت �أمر هللا بنزول المالئكة �قوله  ١االنفطار: Z  $ # " ! ]قوله تعالى:  "

T U V W X Y         Z [  Z :والفطر  ،تفطرت لهیبة هللا تعالى :وقیل  ٢٥الفرقان
وتفطر الشيء  ،فهو �عیر فاطر ،فطر ناب البعیر طلع :ومنه ،فطرته فانفطر :�قال ،الشق

 قال عنترة: ،شقق وسیف فطار أي فیه شقوق 
وســــــیفي �العقیقــــــة وهــــــي .....               

. 
            .................................       

. 
 كمعي.

ــــــي                ــــــي �مع ................. وه
. 

       ..........................            سالحي 
. 

 مالزم لها. الكمع الضجیع �عني أنه :�قول
ــــي                ــــة وهــــي �مع وســــیفي �العقیق

. 
                 " اســــــــــالحي ال أفــــــــــل وال فطــــــــــارً  

. 
لیس فیها فطور وال   ٣الملك: H I J K     L  Z ]أما �النسبة للدنیا  ،وهذا �كون یوم القیامة

 ا في سورة االنشقاق.�ما سیأتي أ�ًض  ،لكن في یوم القیامة تنفطر وتتشقق ،شقوق وال شيء

" [ % & ' (  Z :واالسم النثار  ،ا فانتثرنثرت الشيء أنثره نثرً  ،أي تساقطت  ٢االنفطار

أي   ٣االنفطار: Z  , + * ( ] .ودر منّثر شدد للكثرة ،والنُّثار �الضم ما تناثر من الشيء
فجرت ذهب ماؤها  :قال الحسن ،ا على ما تقدما واحدً فصارت �حرً  ،ر �عضها في �عضفجّ 

وهذه األشیاء بین یدي  ،فذهب ماؤها ،فإذا فجرت تفرقت ،راكدة مجتمعة وذلك أنها أوالً  ،و�بست

أي   ٤االنفطار: Z  0 /   . - ] . ١التكو�ر: Z  $     # " ! ]الساعة على ما تقدم في 
و�عثرت الحوض  ،�عثرت المتاع قلبته لبطن :�قال ،ما فیها من أهلها أحیاء جلبت وأخر قُ 

 " و�حثرته إذا هدمت..
ولذا �فرق �عض أهل العلم  ،وأسفله أعاله ،�صیر أعاله أسفله ،طبیعة القبر إذا نبش یتبعثر ترا�ه

فیمنع إذا �انت المقبرة منبوشة  ،في الصالة في المقبرة بین ما إذا �انت منبوشة أو غیر منبوشة
وهذا  ،و�ذا �انت غیر منبوشة فلیس فیها شيء من ذلك ،ألنه �ختلط فیها صدید األموات ودماؤهم
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و�نما هو لسد ذر�عة  ،ولیس األمر �ذلك ،جاستهالن ؛منهم أن النهي عن الصالة في المقبرة ظنّ 
 ،المؤمن ال ینجس ،ا من بني آدم محكوم �طهارتهاواألموات أ�ًض  ،و�ال فالمقبرة طاهرة ،الشرك

 وابن آدم طاهر حي ومیت.
 " و�عثرت الحوض و�حثرته إذا هدمُته وجعلت. ،ا لبطن�عثرت المتاع قلبته ظهرً  :�قال "

 هدمَته.

أخرجت ما   ٤االنفطار: Z  0 / ] :وقال قوم منهم الفراء، علَت أسفله أعالهإذا هدمَته وج "
 "وذلك من أشراط الساعة أن تخرج األرض ذهبها وفضتها.  ،في �طنها من الذهب والفضة

 �ستخدمون  و�ان الناس ،األرض إذا حرثت و�عثرت وقلب أعالها وأسفلها خرج ما فیها ،نعم
فإذا �عثرت  ،و�نما �نوزهم تحت األرض ،ما عندهم أماكن �خزنون فیها األموال ،خزائناألرض 

 خرج ما فیها من �نوز.

" [ 1 2 3 4 5 6  Z :¹ ]مثل   ٥االنفطار º » ¼ ½ ¾ ¿  Z :١٣القیامة،  

ألنه قسم في قول الحسن وقع على قوله  ؛ ١االنفطار: Z  $ # " ! ]وهذا جواب  ،وتقدم

إذا بدت هذه األمور من أشراط الساعة ختمت  :�قول ، ٥االنفطار: Z  2 1 ] :تعالى
 " وقیل. ،فإنها ال ینفعها عمل �عد ذلك ،فعلمت �ل نفس ما �سبت ،األعمال

 بل هي جملة شرطیة. ،فهذا لیس �ظاهر ،أما �ونها قسم
وأوتیت �تابها  ،فحوسبت �ل نفس �ما عملت ،أي إذا �انت هذه األشیاء قامت القیامة :وقیل "

وهو  ،هو خبر ولیس �قسم :وقیل ،فتذ�رت عند قراءته جمیع أعمالها ،بیمینها أو �شمالها
 " إن شاء هللا تعالى. ،الصحیح

ولیس فیه حتى معنى القسم  ،لعدم وجود أي حرف من حروف القسم ؛ال �ظهر �عني �ونه قسم
 لیس فیه شيء من ذلك. ،الذي هو إما للحث و�ما للمنع

  : ..............طالب
 ال.فمادام ما فیه قبور 

اإلنسان  :وقال ابن عباس ،خاطب بهذا منكري البعث  ٦االنفطار: Z  8 7 ]قوله تعالى:  "
نزلت في أبي األشد بن َ�َلَدة  :وقیل ،أبي بن خلف :وقال عكرمة ،هنا الولید بن المغیرة

 " ا.الُجَمِحّي عن ابن عباس أ�ًض 

Z  =   > ; : 9 8 7 ]عموم الناس أي  ،اإلنسان أنها للجنسواألصل في (ال) في 

وقد ینسى  ،و�نسى فضله علیه فال یؤمن ،فاإلنسان قد �غتر بر�ه ،إلى آخر اآل�ات  ٦االنفطار: 
وأنه هو الخالق  ،وأنه هو الموجد له ،ولو استحضر اإلنسان فضل هللا علیه ،فضله علیه فیعصیه
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فیحصل منه ما  ،لكنه قد �غتر و�نسى ،وأن أموره �لها بیده ما عصاه ،والرازق والمنعم والمتفضل
 �حصل.

" [ 9 : ; <   =  Z :أي ما الذي غرك حتى �فرت   ٦االنفطار[ ; <   =  Z :االنفطار

غره شیطانه  :وقال الحسن ،غره شیطانه المسلط علیه :قال قتادة ،أي المتجاوز عنك  ٦
وروى غالب الحنفي  ،-رضي هللا عنه -رواه الحسن عن عمر ،حمقه وجهله :وقیل ،الخبیث

  ٦االنفطار: Z  =   > ; : 9 8 7 ] -صلى هللا علیه وسلم-لما قرأ رسول هللا  :قال

 ] :قرأ -صلى هللا علیه وسلم-بلغنا أن رسول هللا  :وقال صالح بن مسمار ،غره الجهل :قال

7 8 9 : ; <   =  Z :رضي هللا عنه -وقال عمر ،غره جهله :فقال  ٦االنفطار-." 
 التخر�ج.

  طالب: ..............
 .اجمیعً خرج الخبر�ن 

 :وقیل ، ٧٢األحزاب: À Á       Â Ã Ä  Z ]�ما قال هللا تعالى:  -رضي هللا عنه -وقال عمر "
لو  :قیل للفضیل بن عیاض :قال إبراهیم بن األشعث ،غره عفو هللا إذ لم �عاقبه في أول مرة

ماذا �نت  ٦االنفطار: Z  =   > ; : 9 ] :أقامك هللا تعالى یوم القیامة بین ید�ه فقال لك
 نظمه ابن السماك فقال:  ،ألن الكر�م هو الستار؛ �نت أقول غرني ستورك المرخاة :قال ؟تقول

ـــــذنب أمـــــا تســـــتحي                ـــــا �ـــــاتم ال �
. 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــوة ثانیك ـــــــــــــي الخل                   �هللا ف
. 

غـــــــــرك مــــــــــن ر�ـــــــــك إمهالــــــــــه               
. 

                  وســــــــــــــتره طــــــــــــــول مســــــــــــــاو�ك 
. 

تر وهو ال �شعر وأنشد أبو �كر بن طاهر  ،وقال ذو النون المصري: �م من مغرور تحت السَّ
 األبهري:

�ـــا مـــن غـــال فـــي العجـــب والتیـــه               
. 

                  وغـــــــــــــــــره طـــــــــــــــــول تماد�ـــــــــــــــــه 
. 

ـــــــــــــه                ـــــــــــــك هللا فبارزت ـــــــــــــى ل أمل
. 

                  ولـــــــــم تخـــــــــف غـــــــــب معاصـــــــــیه 
. 

 " أنه صاح �غالم. -رضي هللا عنه -وروي عن علي
 ،�مهل للظالم -جل وعال -ولكن لحكمة إلهیة أن هللا ،اإلنسان �لما أذنب عوقب لما عادأن لو 

وأما إذا وافاه على  ،فیتاب علیه ،عله أن یرجع ،عله أن �ستعتب ،عله أن یتوب ؛و�مهل العاصي
 -فاهلل ،و�ن �انت �الشرك أو الكفر ،فهو تحت المشیئة ،فإن �انت دون الكبرى  ،ظلمه ومعاصیه

 ال �غفر أن �شرك �ه. -جل وعال
فنظر فإذا هو �الباب  ،أنه صاح �غالم له مرات فلم یلبه -رضي هللا عنه -وروي عن علي "

 .فأعتقه ،فاستحسن جوا�ه ،لثقتي �حلمك وأمني من عقو�تك :فقال ؟بنيمالك لم تج :فقال
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وقال  ؟ما خدعك وسول لك حتى أضعت ما وجب علیك  ٦االنفطار: Z  : 9 ] :وناس �قولون 
ماذا غرك  ،�ا ابن آدم :فیقول له ،ما منكم من أحد إال وسیخلو هللا �ه یوم القیامة :ابن مسعود

 "بي؟! �ا ابن آدم ماذا عملت فیما علمت؟ �ا ابن آدم ماذا أجبت المرسلین؟.
وأنها عامة للكافر  ،یرجح أن (ال) جنسیة في اإلنسان ،ما منكم من أحد :قول ابن مسعود
 والمؤمن وغیرهم.

" [ > ?  Z :أي قدر خلقك من نطفة  ٧االنفطار. [ @  Z :وجعل  ،في �طن أمك  ٧االنفطار
هذا  :�ما �قال ،سوي الخلق فجعلك معتدالً  }فعدلك{ ،لك یدین ورجلین وعینین وسائر أعضائك

یدل  :اء وأبو عبیدوهي اختیار أبي عبید وأبي حاتم قال الفرّ  ،وهذه قراءة العامة ،شيء معّدل

وقرأ الكوفیون عاصم وحمزة   ٤التین: Z  1  0 / . - , + ]علیه قوله تعالى: 

ا إما حسنً  ،ا أي أمالك وصرفك إلى أي صورة شاءمخففً   ٧االنفطار: A B  Z ] :والكسائي
 " وقال موسى بن َعلي. ،او�ما قصیرً  ا و�ما طو�الً و�ما قبیحً 

 ُعَلّي.
صلى هللا -قال لي النبي  :وقال موسى بن ُعلي بن أبي ر�اح اللخمي عن أبیه عن جده قال "

أما  ،الرحم أحضرها هللا �ل نسب بینها و�ین آدمإن النطفة إذا استقرت في « :-علیه وسلم

وقال عكرمة  ،»فیما بینك و�ین آدم  ٨االنفطار:  C D E F G H I Z ] :قرأت هذه اآل�ة

و�ن شاء في  ،إنسان ةإن شاء في صور   ٨االنفطار:  C D E F G H I Z ] :وأبو صالح
، اإن شاء ذ�رً  :وقال مكحول ،و�ن شاء في صورة خنز�ر ،و�ن شاء في صورة قرد ،صورة حمار

أي في أي شبه من أب أو أم أو عم أو   ٨االنفطار: C D E  Z ] :قال مجاهد ،و�ن شاء أنثى
عدلت  :ألنك تقول ؛وال تتعلق �عدلك على قراءة من خفف ،وفي متعلقة بر�بك ،خال أو غیرهم

 .ألنه قدر في متعلقة �عَدلك ؛ولذلك منع الفراء التخفیف ،وال تقول عدلت في �ذا ،إلى �ذا
دة أي في أي صورة شاء.  " و(ما) �جوز أن تكون صلة مؤ�ِّ

وعرفنا أن التشدید  ،ألنه قدر في متعلقة �عّدلك على منعه التخفیف ؛ولذلك منع الفراء التخفیف
أما قراءة الكوفیین �التخفیف عاصم وحمزة والكسائي �لهم  ،قراءة األكثر ،هي قراءة العامة

 ،عَدلك إلى �ذا :إنما تقول ،عَدلك في �ذا :ولذا ال تقول ،وما عداهم �لهم �التشدید ،�التخفیف
 ،عَدل عن الطر�ق �عني انحرف ومال عنه :إذا قال ،لهفرق بین عَدله وعدَّ  ،�عني أمالك إلیه

والتعدیل �أنه من حیث المعنى خلقك فعدلك  ،والعدل والمعّدل الذي هو المستقیم الذي في طر�قه
 العدل المستقیم هذا أحسن تقو�م. ،�كون فیها معنى في أحسن تقو�م

دة أي في أي صورة شاء ر�بك زو(ما) �جو  " و�جوز أن تكون شرطیة أي  ،أن تكون صلة مؤ�ِّ
فما �معنى الشرط  ،نسان من صورة قرد أو حمار أو خنز�رإن شاء ر�بك في غیر صورة اإل 
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  ٩االنفطار: J    K L M N  Z ] :قوله تعالى .بكبك ر�َّ والجزاء أي في صورة ما شاء یر�ِّ 
ن وو�جوز أن تكون �معنى (ال) على أن �ك ،وأال فیبتدأ بها ،ا�جوز أن تكون �ال �معنى حق� 

 " لیس األمر �ما تقولون من أنكم في عبادتكم غیر هللا محقون. :المعنى
 كال في الغالب تأتي للزجر والردع.

�صیر  :و�ذلك �قول الفراء  ٦االنفطار: Z  =   > ; : 9 ]یدل على ذلك قوله تعالى:  "
هو  :وقیل ،أي لیس األمر �ما تقولون من أنه ال �عث :وقیل ،المعنى لیس �ما غررت �ه

قال ابن  :�معنى الردع والزجر أي ال تغتروا �حلم هللا و�رمه فتتر�وا التفكر في آ�اته قال

االنفطار: K L  Z ] .والوقف على �ال قبیح ،وعلى ر�بك ،الوقف الجّید على الدین :األنباري 

 ،و�ل لنفي شيء تقدم وتحقیق غیره ،أي �الحساب  ٩االنفطار: M N  Z ]�ا أهل مكة   ٩

 O P ] :قوله تعالى .و�ن لم �جر له ذ�ر في هذه السورة ،او�نكارهم للبعث �ان معلومً 
Q R  Z :أي رقباء من المالئكة  ١٠االنفطار. [ S Z  :أي َعلي �قوله  ١١االنفطار: [ ]      

^       _  Z :صلى هللا علیه وسلم-روي عن رسول هللا  :األولى ؛وهنا ثالث مسائل ، ١٦عبس-: 
فإذا  ،أكرموا الكرام الكاتبین الذین ال �فارقونكم إال عند إحدى حالتین الخراءة أو الجماع«

رضي هللا  -وروي عن علي ،»اغتسل أحد�م فلیستتر �جرم حائط أو �غیره أو لیستره أخوه
إن العبد إذا دخل الحمام  :وروي  ،ا عن العبد مادام �ادي العورةقال ال یزال الملك مولیً  :-عنه
 " هل علیهم حفظة. ،واختلف الناس في الكفار :الثانیة .یر مئزر لعنه ملكاه�غ

ا ال شك أنه إن �ان ینظر إلیه أحد فهو محرم ال بد من االستتار عن أنظار االغتسال عر�انً 
 ،ا للكرام الكاتبین والحفظةإكرامً  ؛ا فبعض أهل العلم �قول �كراهتهو�ن �ان في محل خالیً  ،الناس

علیه  -واغتسل موسى ،نه مادام ما ینظر إلیه أحد فال مانع منه وال �أسإ :ومنهم من �قول
المقصود أن هذا أمره سهل إذا �ان في مكان مغلق  ،ا فانطلق الحجر بثو�ه فلحقهعر�انً  -السالم

 و�ن استتر فهو أكمل. ،وال ینظر إلیه أحد
  طالب: ...............

 ،مد اإلنسان إال إذا سكر �ل المناسوال �جتمع جه ،فیه تجو�ف الشعر ،ألن الشعر فیه نسم
 �قولون �ذا.

  طالب: ...............
 هذا الذي ذ�روه. ،هذه العلة ،ال

 طالب: الحدیث أحسن هللا إلیك.
 سم

 .»أكرموا الكرام الكاتبین« :طالبك: الحدیث
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 .روي أول واحد ،هذا مرفوع نعم،
  طالب: ...............

 ا �المرسل.یتقوى الضعیف إذا �ان مرفوعً  ،ى المرفوع �المرسلالشافعي یتقوّ وعند 
  طالب: ...............

المقصود  ،حمامات جماعیة ،الحمام ،معروف أنه إذا دخل الحمام صار �حیث یراه الناس نعم،
 بها.

 واختلف. :الثانیة
ابن القیم في المنار المنیف وغیره �ل ما ورد في  ،ضعیفام فهو �ل ما ورد في الحمّ  :�قولون 
 ال توجد في الحجاز. ،عند المخاطبین حماماتألنه لیس  ؛ام فهو ضعیفالحمّ 

ألن أمرهم  ؛ال :فقال �عضهم ،هل علیهم حفظة أم ال ،واختلف الناس في الكفار :الثانیة "
 " وعملهم واحد. ،ظاهر

نسأل  ،ألنها هباء منثور ؛م الطیبة ال تحتاج إلى �تا�ةحسناتهم ال تحتاج إلى �تا�ة �عني أعماله
 و�فرهم �قضي على �ل ما عندهم. ،هللا العافیة

 قال هللا تعالى..
  طالب: ...............

 معروف.
  طالب: ...............

 ال تخفى علیه خافیة. ًئاال �غادر شی
  طالب: ...............

ألن أمرهم والقول الثاني  ؛ال :فقال �عضهم ،هل علیهم حفظة أم ال ،اختلف الناس في الكفار
 �مكن یذ�ره المؤلف.

كال {لقوله تعالى:  ؛بل علیهم حفظة :قیلو   ٤١الرحمن:  Z # " ! ]قال هللا تعالى:  "
 ".}ابل تكذبون �الدین و�ن علیهم لحافظین �رامً 

 !علیهم؟
  طالب: ..................

 �ش؟ خطأ.أ
  ..................طالب: 

 إن علیكم.
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" [ O P Q R S T        U V W X Y  Z :² ± ° ̄ ] :وقال  ١٢ - ١٠االنفطار      

³  Z :وقال  ٢٥الحاقة: [ Z [ \ ]        ̂ _ ̀  Z :فأخبر أن الكفار �كون لهم   ١٠االنشقاق
 :قیل له ؟وال حسنة له ،الذي على �مینه أي شيء �كتب :فإن قیل ،كّتاب و�كون علیهم حفظة

 �هللا أعلم. " ،ا على ذلك و�ن لم �كتبو�كون شاهدً  ،الذي �كتب عن شماله �كون �إذن صاحبه
  طالب: ..................

 �جازى علیها في الدنیا.
  طالب: ..................

 فیه أسلمت على ما أسلفت.
  طالب: ..................

 ولعل المقصود من مات على �فره. ،أسلم بهذا الشرطفیها ألنه �حتفظ له إذا 
إذا هم العبد  :قال ؟�یف تعلم المالئكة أن العبد قد هم �حسنة أو سیئة :سئل سفیان :الثالثة "

 " وقد مضى في (ق).. ،و�ذا هم �سیئة وجدوا منه ر�ح النتن ،�حسنة وجدوا منه ر�ح المسك
أما ما قبله من مراحل أو  ،ذ علیه؟ العزم یؤاخذ علیهأو ال یؤاخ ،ألن الهم هل یؤاخذ علیه العبد

لكن الهم الذي یثاب علیه الهم الذي هو �سبب  ،من مراتب القصد فإنه ال یؤاخذ علیها حتى الهم
ومثله  ،حتى الهم یؤجر علیه ،فیؤجر على ذلك ،ما �صیبه من مصیبة أو ما یتوقعه من مصیبة

من ذلك الهم سواء  ،عظیم لو صار على �اله وشغلها من حمل هم الدین ال شك أن أجره أ�ًض 
لكن هذا لیس المراد �ه المرتبة  ،فإنه یؤجر علیه ،�سبب أمر دنیا أو �سبب أمر الدین اكان هم� 

الهاجس ثم الخاطر ثم حدیث النفس ثم الهم ثم  :ألن مراتب القصد ؛الرا�عة من مراتب القصد
 العزم آخر شيء �قول:

               هــــــــــــا رفعــــــــــــتكل................ 
. 

ــــــــــــــــر                    .................... إال األخی
. 

 ي هو العزم.ذال
               ...............................

. 
       ففیــــــــه اإلثــــــــم قــــــــد وقعــــــــا            .......... 

. 
 ،»فالقاتل والمقتول في النار ،إذا التقى المسلمان �سیفیهما« :�ستدلون له �أن القاتل والمقتول

فعزم على قتله فأثم  ،»ا على قتل صاحبهكان حر�ًص « :فما �ال المقتول؟ قال ،هذا القاتل :قالوا
 وأما الهم الذي ال یؤاخذ علیه �خالف الهم الذي یؤجر علیه و�ثاب علیه. ،بذلك

  طالب: ..................
 لقد هممت؟

  طالب: ..................
 قبل العزم.هذا 
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  طالب: ..................
 ؟ ما �كتب علیه شيء.ولم �عملها  �كتب علیه شيء ، هلولذلك من هم �سیئة ،ما یلزم

  طالب: ..................
 وسفیان هذا من �المه أو مما یتلقى من بني إسرائیل.. ،سفیان

ز�ادة بیان لمعنى   ١٨ق: A B  Z @ ?  < = > ; : ] :وقد مضى في (ق) عند قوله "
لمفارقة الملك لمفارقة الملك العبد عند  ؛وقد �ره العلماء الكالم عند الغائط والجماع ،هذه اآل�ة

 " وقد مضى.. ،ذلك
لماذا ال أزاول ما حرم هللا علي من �الم في هذا الموضع �عني  :لكن قد �قول �عض الفسقة

 أال �مكن أن �خطر على �ال من رق دینه؟ ما �مكن �قول �ذا؟ ،فرصة أن الملك ما هو موجود
  طالب: ..................

�حسبون المسألة مقیسة �مقاییسهم أن هناك  ،ر�ح المالئكة ،نم �ا ابن الحالل :ال، �عضهم �قول
 ال، �هللا المستعان. ،من �ثرة الكتا�ة أو راحة من قلتها اتعبً 

وعن الحسن �علمون ال �خفى علیهم شيء من  ،لقول في هذاعمران ا وقد مضى في آخر آل "

 Z ]قوله تعالى:  .�هللا أعلم ،�علمون ما ظهر منكم دون ما حدثتم �ه أنفسكم :وقیل ،أعمالكم
[   \ ] ^ _ ...Z  :١٤ – ١٣االنفطار. " 
 نعم.

  طالب: ..................
 �كتبون؟ ماذا

  طالب: ..................
 ،هم خلق من خلق هللا ،-جل وعال -أنهم خلق من خلق هللا ال �علم الغیب إال هللاما فیه شك 

لكن قد تكون هناك عالمات  ،وما في القلوب ال �علمه إال عالم الغیوب ،والغیب ال �علمه إال هللا
ما هو خفي من هذه  افیكون ظاهرً  ،یدر�ون بها اإلخالص اوأن له نورً  ،تصاحب العمل الخالص

 الحیثیة.
  طالب: ..................

 قد أطلعهم �عالمة بّینة تظهر لهم. هللاأو �كون 

 ] :تقسیم مثل قوله  ١٤ - ١٣االنفطار: Z [   \ ] ̂ _ ̀      a b c  Z ]قوله تعالى:  "

p q r s t u v  Z :وقال  ٧الشورى: [ @ A B  Z :٤٣الروم  [ Å Æ 

Ç Z  :اآلیتین   ١٥الروم[ d  Z :أي �صیبهم لهبها وحرها.  ١٥االنفطار " 
 نعم.
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  طالب: ..................
 ؟ماذا

  طالب: ..................
 أي آ�ة؟

  طالب: ..................
 نعم..

  طالب: ..................
لكن ما  ،�عني جاء بلفظ ما جاء �عد اآل�ة الثانیة ،وما �عدهما صالح ،أتي آیتان متقار�تانتا أحیانً 

إلى   ٦١النور: Q R S  T U V W   X  Z ] :هو سیاق الكالم مثل ؟الذي �حدد المراد

المقصود أن الحرج في موضع �ختلف   ٦١النور:  Z ̈ § ¦ ¥ ¤ ] ..... آخره
ا تكون وأحیانً  ،ا تكون المقصودة آ�ة النوروأحیانً  ،والسیاق �حدد هذا و�حدد هذا ،عنه في موضع
 الفتح.المقصودة آ�ة 

  طالب: ..................
 ؟ماذا

  طالب: ..................
 ؟ هذا ما �صلح.آ�ة الفتح�لي  وتأتي مثًال  في األكل ؟ هلالموضوع فیه ماالمقصود أن السیاق 

" [ d  Z :أي �صیبهم لهبها وحرها.  ١٥االنفطار " 
�خفى على �ثیر منهم مثل هذه  ،و�خرجون األحادیث ،و�رقمون اآل�ات ،�حققون الكتب نوالذی

 ،و�رقم لي من آ�ة المائدة ،ا �كون السیاق المناسب آ�ة النساءمثل آ�ة التیمم أحیانً  ،األمور
 والسیاق �أبى أن �كون المراد آ�ة المائدة.

 ؛و�رر ذ�ره ،أي یوم الجزاء والحساب  ١٥االنفطار: e f g  Z ]أي �صیبهم لهبها وحرها  "

 ١القارعة: Z  5 4 3 2 1 0 / . - , ] :نحو قوله تعالى ،ا لشأنهتعظیمً 

  ١٧االنفطار: m n  Z ] :�ل شيء من القرآن من قوله :وقال ابن عباس فیما روي عنه  ٣ -

z { | }  Z ] .فقد طوي عنه  ٦٣األحزاب:  Z - , ] :و�ل شيء من قوله ،فقد أدراه

 " .١٩االنفطار: 
 خبر �ه �خالف األول.�عني لم �ُ 

" [ z { | }  Z :یوُم {یوُم �الرفع على البدل من  :قرأ ابن �ثیر وأبو عمرو  ١٩االنفطار
 ،و�جوز أن یرفع �إضمار هو ،ا لیوم الدینفیكون صفة ونعتً  ،ا على الیوم األولأو رد�  }،الدین
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 :ألنه مضاف غیر متمكن �ما تقول ؛إال أنه نصب ،والباقون �النصب على أنه في موضع رفع
 " أعجبني یوَم �قوم ز�د.

 یوُم.
 " أعجبني یوُم �قوم ز�د. "

 ،و�ذا أضیف إلى جملة صدرها مبني بني ،ألنه إذا أضیف إلى جملة صدرها معرب أعرب
رجع من ذنو�ه �یوَم ولدته «�خالف ما �كون أعجبني یوُم �قوم  ،أعجبني یوَم قام ز�د :فیقول

 وأنشد المبرد: ".»أمه
ـــر                ـــومي مـــن المـــوت أف مـــن أي ی

. 
                  أیـــــــوَم لـــــــم �قـــــــدر أم یـــــــوم ُقـــــــدر 

. 
صبا في فالیومان الثانیان مخفوضان �اإلضافة عن الترجمة عن الیومین األولین إال أنهما نُ 

الیوم الثاني  :وقال قوم ،وهذا اختیار الفراء والزجاج ،ألنهما أضیفا إلى غیر محض ؛اللفظ
 �معنى إنما. :وقیل ،افي یوم ال تملك نفس لنفس شیئً  :�أنه قال ،منصوب على المحل

 معنى في.�واألصل أن الظرف مالحظ فیه الظرفیة التي  ،فنصب على نزع الخافض
ألن الدین یدل علیه أو  ؛یوَم أو على معنى یدانون یومَ ن هذه األشیاء تكون أ�معنى  :وقیل

 �إضمار اذ�ر.
 ألن الدین هو الجزاء.

[ ¢ £ ¤ ¥ Z  :ما قال ،ال ینازعه فیه أحد  ١٩االنفطار�: [ Ê   Ë  ÍÌ Î Ï Ð 
Ñ ! " #         $ % '& ( ) +*  Z :١٧ - ١٦غافر . 

 " تمت السورة والحمد هلل. 
 


