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 سم. السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله  ،هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين بسم
 .وصحبه

 : -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام القرطبي 
مِ ِإنَّا َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِريًحا َصْرَصًرا ِفي َيوْ * }َكذََّبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَن َعَذاِبي َوُنُذِر َقْوُلُه َتَعاَلى: "

ْرَنا  * َفَكْيَف َكاَن َعَذاِبي َوُنُذرِ  * َتْنِزُع النَّاَس َكَأنَُّهْم َأْعَجاُز َنْخٍل ُمْنَقِعرٍ * َنْحٍس ُمْسَتِمرٍ   َوَلَقْد َيسَّ
ِكٍر{ ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ َكْيَف }فَ  ،ُهْم َقْوُم ُهودٍ  {}َكذََّبْت َعادٌ َقْوُلُه َتَعاَلى: [ 22-18]القمر: اْلُقْرآَن ِللذِ 

 "َكاَن َعَذاِبي َوُنُذِر{.
 [ في مواضع.65]األعراف:}َوِإَلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا{ :يعني كما جاء التصريح بذلك في القرآن

وَرِة ِفي ِستَِّة َأَماِكَن َمْحُذوَفَة اْلَياَء ِفي َجِميعِ  }َفَكْيَف َكاَن َعَذاِبي َوُنُذِر{"  َوَقَعْت "ُنُذِر" ِفي َهِذِه السُّ
 .."اْلَمَصاِحِف، َوَقَرَأَها َيْعُقوُب ُمْثَبَتًة ِفي اْلَحاَلْيِن.

في المواطن  عذابي ونذري، هذا األصل لكنها :وإال فاألصل أنها مضافة إلى ياء المتكلم مثل
 الستة محذوفة الياء.

َر، َوَحَذَف اْلَباُقوَن. َوََل ِخََلَف ِفي َوَقَرَأَها َيْعُقوُب ُمْثَبَتًة ِفي اْلَحاَلْيِن، َوَوْرٌش ِفي اْلَوْصِل ََل َغيْ "
 .."َواْلَواُو ِمْن َقْوِلِه. }َفَما ُتْغِن النُُّذُر{َحْذِف اْلَياِء ِمْن َقْوِلِه: 

 ألن ياء المتكلم ال تجتمع مع أل.
اعِ )َفَأمَّا اْلَياُء ِمَن  (َيْدعُ )َواْلَواُو ِمْن َقْوِلِه: " ي اْلَحاَلْيِن اْبُن ُمَحْيِصٍن َوَيْعُقوُب َفَأْثَبَتَها فِ  اْْلُول (الدَّ

.  .."َوُحَمْيٌد َواْلَبزِ يُّ
هي موافقة للرسم فقط، وإال ال يوجد عامل مؤثر يؤثر حذف  (يدعو)وعرفنا أن حذف الواو من 

 سابًقا. ه[ كما قررنا64]الكهف: }َذِلَك َما ُكنَّا َنْبِغ{مثل: الواو، 
اعِ )ْمٍرو ِفي اْلَوْصِل، َوَحَذَف اْلَباُقوَن. َوَأمَّا َوَأْثَبَتَها َوْرٌش َوَأُبو عَ " الثَّاِنَيُة َفَأْثَبَتَها َيْعُقوُب َواْبُن  (الدَّ

اا ُمَحْيِصٍن َواْبُن َكِثيٍر ِفي اْلَحاَلْيِن، َوَأْثَبَتَهاا َأُباو َعْماٍرو َوَنااِفٌع ِفاي اْلَوْصاِل، َوَحاَذَفَها اْلَبااُقوَن.  }ِإنَّ
اُك. َوِقيلَ َأْي َشِديَدَة اْلَبْرِد; َقاَلُه قَ  ْيِهْم ِريًحا َصْرَصًرا{َأْرَسْلَنا َعلَ  حَّ ْوِت. وَ َتاَدُة َوالضَّ َقاْد : َشِديَدُة الصَّ

ْجَدةِ  اًُوًما َعَلاْيِهْم. َوَقااَل اْباُن  {ِفاي َياْوِم َنْحاٍس ُمْساَتِمر ٍ }، َمَضى ِفي حم السَّ ُْ َأْي ِفاي َياْوٍم َكااَن َم
اَءُمونَ  َأْي ِفي: َعبَّاسٍ  َُ  ..".َيْوٍم َكاُنوا َيَت

لقد "يقول الشاعر:  .د الشديد، يطلق أيًضا على الصوتيعني كما يطلق على البر  (ًراصرص)
 ؛ يعني كاماًل."اأكتعً  حوالً "يعني صوتت  "ت البكرةصر  
اَءُموَن ِبِه." َُ  .."َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َأْي ِفي َيْوٍم َكاُنوا َيَت
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ألن  ؛يوصف يوم من أيام هللا بأنه شؤم أو نحس هم كانوا يتشاءمون به وإال فالأن واقعللحكاية 
 ذم الدهر.و  ذمه، ولقد جاء النهي عن سب الدهرهذا من سبه و 

اُج: ِقيَل ِفي َيْوِم َأْرِبَعاَء. "قال  ْهِر َأْفَنى َصِغيَرُهْم قال الزَّجَّ َُّ اْبُن َعبَّاٍس: َكاَن آِخُر َأْرِبَعاَء ِفي ال
}ِفي في حم السجدة َوَقْد َمَضى اْلَقْوُل ِفيِه  ،َنِحٍس" ِبَكْسِر اْلَحاءِ َأ َهاُروُن اْْلَْعَوُر "َكِبيَرُهْم. َوَقرَ وَ 

{وَ َأيَّاٍم َنِحساٍت{.  ْؤِم اْسَتَمرَّ َعَلْيِهْم ِبُنُحوِسِه، َواْسَتَمرَّ َعَلْيِهْم  }ِفي َيْوِم َنْحٍس ُمْسَتِمرٍ  ُُّ َأْي َداِئُم ال
َم.فِ   .."يِه اْلَعَذاُب ِإَلى اْلَهََلِك. َوِقيَل: اْسَتَمرَّ ِبِهْم ِإَلى َناِر َجَهنَّ

 نسأل هللا السالمة والعافية. ،يعني بدأهم بالعذاب في الدنيا ثم بعد ذلك لم يفيقوا إال وهم في جهنم
اُك: َكاَن ُمرًّا َعَلْيِهْم." حَّ  .."َوَقاَل الضَّ

 ستمر يعني من المرارة، فهو مر.مستمٌر يعني من المرورة، م
ْيِء  :َوَكَذا َحَكى اْلِكَساِئيُّ َأنَّ َقْوًما َقاُلوا" َُّ ْيُء َوَأَمرَّ َأْي َكاَن َكال َُّ ُهَو ِمَن اْلَمَراَرِة; ُيَقاُل: ُمرَّ ال

 .."اْلُمرِ  َتْكَرُهُه النُُّفوُس.
 صار حلًوا. ييعني مثل قولهم استحلى الشيء أ

 "َوالَِّذي ُيَذاُق َقْد َيُكوُن ُمرًّا. َوَقْد ِقيَل: ُهَو ِمَن اْلِمرَِّة ِبَمْعَنى اْلُقوَِّة. (َفُذوُقوا)َوَقْد َقاَل: "
 نعم. من خصائص الطعوم، والمرارة من الطعوم.نعم ألن الذوق 

ْؤِم.َوَقْد ِقيَل: ُهَو ِمَن اْلِمرَِّة ِبَمْعَنى اْلُقوَِّة. َأْي ِفي َيْوِم َنْحٍس ُمْسَتِمر ٍ " ُُّ  " ُمْسَتْحِكِم ال
 يعني ذي قوة. [6]النجم:{ُذو ِمرٍَّة َفاْسَتَوى  }يعني كما تقدم 

ْيِء اْلُمْحَكِم اْلَفْتِل الَِّذي ََل ُيَطاقُ  {ِفي َيْوِم َنْحٍس ُمْسَتِمر ٍ }َأْي " َُّ ْؤِم َكال ُُّ َنْقُضُه. َفِإْن  ُمْسَتْحِكِم ال
َعاُء؟ َوَقْد َجاَء َأنَّ النَِّبيَّ َكاَن َيْوُم اْْلَْربِ  نِقيَل: َفإِ  -َعاِء َيْوَم َنْحٍس ُمْسَتِمرٍ  َفَكْيَف ُيْسَتَجاُب ِفيِه الدُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ( َحِديُث . َوَقْد َمَضى ِفي )اْلَبَقَرةِ ا َبْيَن الظُّْهِر َواْلَعْصرِ اْسُتِجيَب َلُه ِفيِه ِفيمَ  -َصلَّى َّللاَّ
 ..".َجاِبٍر ِبَذِلكَ 

عليه -في حديث جابر فيما رواه البخاري في األدب واإلمام أحمد في المسند وغيرهما أن النبي 
دعا يوم االثنين فلم يجب، ودعا الثالثاء فلم يجب، ودعا األربعاء بين  -الصالة والسالم

يوم من الوقت بين الصالتين الظهر والعصر  هذاتين فأجيب، وكان جابر يتحرى الصال
عليه الصالة -أنه ال خصيصة له، وإنما النبي  :منهم من يقولو  ،اه مظنة إجابةاألربعاء، فير 

، وعلى كل حال الحديث تقدم ،أجيبت دعوته ةلما كرر الثالثفكان إذا دعا دعا ثالًثا،  -والسالم
 .وإيش الجزء الثاني؟ خالد يعرف مكانه القرطبي الثاني، ترى مع األول

مسجد الفتح ثالثًا، يوم في  -صلى هللا عليه وسلم–هللا  رسولدعا وقال جابر بن عبد هللا: 
قال  .في وجهه سرورربعاء بين الصالتين، فعرفت الاالثنين، ويوم الثالثاء فاستجيب له يوم األ

على كل  .غليظ إال توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف اإلجابةمهم جابر: ما نزل بي أمر 
 .نعم يرجى إن شاء هللا. ا فيهاودع تعرض لهذه الساعة،حال اإلنسان 
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ُ َأْعَلمُ -اْلَجَواُب فَ " ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َما َجاَء ِفي َخَبٍر َيْرِويِه َمْسُروٌق َعِن النَِّبيِ   -َوَّللاَّ َأنَّهُ  -َصلَّى َّللاَّ

َ َيْأُمُرَك َأْن َتْقِضَي ِباْلَيِميِن مَ »َقاَل:  اِهدِ َأَتاِني ِجْبِريُل َفَقاَل: ِإنَّ َّللاَّ َُّ َوَقاَل: َيْوُم اْْلَْرِبَعاِء َيْوُم  ،َع ال
اِلِحيَن. «َنْحٍس ُمْسَتِمر ٍ  ُه َنْحٌس َعَلى الصَّ  .."َوَمْعُلوٌم َأنَُّه َلْم ُيِرْد ِبَذِلَك َأنَّ

أيًضا  والسعادة أمور نسبية يوصف بها من اتصف بها، كما أن الشقاوة السعادة والنحوسة
-هللا وهذا سعيد وعكسه الشقي،  ق لألعمال الصالحةف ِ وره في الدنيا ووُ متقابالن، فمن تيسرت أم

فريق في السعير، ومنهم شقي وسعيد، ومنهم قسم الناس إلى فريقين فريق في الجنة و  -جل وعال
نسبة النسبة لعباده، ف -جل وعال-حسب ما قسم هللا على ومنهم ومنهم السعيد،  أيًضا التعيس

سبة لهم، بار أهله، الذين عذبوا فيه هو نحس عليهم، هو يوم النحس بالنالنحس لهذا اليوم باعت
 نحس مطلًقا.بالوال يوصف 

اِر َواْلُمْفِسِدينَ َبْل َأَراَد َأنَُّه َنْحٌس َعلَ " ; َكَما َكاَنِت اْْلَيَّاُم النَِّحَساُت اْلَمْذُكوَرُة ِفي اْلُقْرآِن ى اْلُفجَّ
اِر ِمنْ  ِهمْ  َنِحَساٍت َعَلى اْلُكفَّ َك َلْم َيْبُعْد َأْن ، َوِإَذا َكاَن َكَذلِ َواْلُمْؤِمِنيَن ِبِه ِمْنُهمْ  َقْوِم َعاٍد ََل َعَلى َنِبيِ 

ْمُس، َفِإَذا َأْدَبَر النََّهاُر َوَلْم ُيْحِدْث َرْجعَ  ُيْمَهلَ  َُّ ِل َيْوِم اْْلَْرِبَعاِء ِإَلى َأْن َتُزوَل ال ًة الظَّاِلُم ِمْن َأوَّ
ُ َعَلْيِه -َب ُدَعاُء اْلَمْظُلوِم َعَلْيِه، َفَكاَن اْلَيْوُم َنْحًسا َعَلى الظَّاِلِم; َوُدَعاُء النَِّبيِ  اْسُتِجي َصلَّى َّللاَّ
اِر، -َوَسلَّمَ  ا. " ِإَشاَرٌة ِإَلى َهذَ ْم َيْنِزْل ِبي َأْمٌر َغِليظٌ لَ : "َوَقْوُل َجاِبٍر ِفي َحِديِثهِ  ِإنََّما َكاَن َعَلى اْلُكفَّ

ُ َأْعَلمُ  يِح َأْي َتْقَلُعُهْم ِمْن َمَواِضِعِهْم. ِقيَل:  }َتْنِزُع النَّاَس{ قوله تعالى: .َوَّللاَّ َفِة ِللرِ  ِفي َمْوِضِع الصِ 
اْْلَْرِض، : َكاَنْت َتْقَلُعُهْم ِمَن ْن َأْصِلَها. َوَقاَل ُمَجاِهدٌ َقَلَعْتُهْم ِمْن َتْحِت َأْقَداِمِهُم اْقِتََلَع النَّْخَلِة مِ 

: َتْنِزُع النَّاَس ِمَن ُرُءوُسُهْم َعْن َأْجَساِدِهْم. َوِقيلَ  َفَتْرِمي ِبِهْم َعَلى ُرُءوِسِهْم َفَتْنَدقُّ َأْعَناُقُهْم َوَتِبينُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اْلُبُيوِت. َوَقاَل ُمَحمَُّد ْبُن َكْعٍب َعْن َأِبيِه َقاَل النَِّبيُّ  يُح »: -َصلَّى َّللاَّ اْنَتَزَعِت الرِ 

 "...ُروا ُحَفًراَوِقيَل: َحف، «النَّاَس ِمْن ُقُبوِرِهْم.
 ماذا يقول؟ ج الخبر؟خر  : الُيخ
 : يقول: ذكره البعض في تفسيره بال إسناد.طالب
 ما له إسناد وال أصل.: الُيخ

يُح َتْنزُِعُهْم ِمنْ  َوِقيَل: َحِفُروا ُحَفًرا" َها َوَتْكِسُرُهْم، َوُتْبِقي ِتْلَك اْلُحَفَر َكَأنََّها ُأُصوُل َوَدَخُلوَها َفَكاَنِت الرِ 
 .."َنْخٍل َقْد َهَلَك َما َكاَن ِفيَها َفَتْبَقى َمَواِضُعَها ُمْنَقِعَرًة.

 إذا اجتثت النخلة من عروقها بقي موضعها حفرة.نعم 
يُح ُيْرَوى َأنَّ َسْبَعًة ِمْنُهْم َحِفُروا ُحَفًرا َوَقاُموا ِفيهَ "و  يَح. َقاَل اْبُن ِإْسَحاَق: َلمَّا َهاَجِت الرِ  وا الرِ  ا ِلَيُردُّ

 "...بن َقاَم َنَفٌر َسْبَعٌة ِمْن َعاٍد ُسمِ َي َلَنا ِمْنُهْم ِستٌَّة ِمْن َأَشدِ  َعاٍد َوَأْجَسِمَها، ِمْنُهْم: َعْمُرو
قعر من  أصولهم تهم الريح منوعاد من أشد األمم وأقواها بأًسا، مع ذلك لما جاء أمر هللا اجتث

 بيوتهم من حفرهم التي حفروها، هللا المستعان.
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اٍد َواْلِهْلَقاُم َواْبَنا ِتْقٍن َوَخْلَجاُن ْبُن َسْعدٍ " َفَأْوَلُجوا اْلِعَياَل  ،ِمْنُهْم: َعْمُرو ْبُن اْلُحَليِ  َواْلَحاْرُث ْبُن َشدَّ
ْعِب ِمَن اْلِعَياِل ، ِفي ِشْعٍب َبْيَن َجَبَلْيِن، ُثمَّ اْصَطفَ   ُِ يَح َعمَّْن ِفي ال وا الرِ  ْعِب ِلَيُردُّ  ُِ ْوا َعَلى َباِب ال
يُح َتْجَعُفُهْم َرُجًَل َرُجًَل،  :َفَقاَلِت اْمَرَأٌة ِمْن َعادٍ  َفَجَعَلِت الرِ 

 
ْهُر ِبَعْمااااااااااااااااِرو   اْباااااااااااااااا َذَهااااااااااااااااَب الاااااااااااااااادَّ

 
ااااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااااااا   ِن ُحَلااااااااااااااااااااايٍ  َواْلَهِنيَّ

 
 اِهْلاااااااااااااااااااااااااِث َوالْ رِ اُثاااااااااااااااااااااااامَّ ِباْلَحااااااااااااااااااااااااا

 
اااااااااااااااااااااات  ِع الثَِّنيَّ  َقااااااااااااااااااااااِم َطاااااااااااااااااااااَلَّ

 
 َوالَّااااااااااااااااااااااااااِذي َساااااااااااااااااااااااااادَّ َمَهاااااااااااااااااااااااااابَّ 

 
اااااااااااااااااااااتِ   اااااااااااااااااااااَم اْلَبِليَّ يِح َأيَّ  الاااااااااااااااااااارِ 

 
: ِفي اْلَكََلِم َحْذفٌ الطَّ قال   ، َواْلَمْعَنى َتْنِزُع النَّاَس َفَتْتُرُكُهْم َكَأنَُّهْم َأْعَجاُز َنْخٍل ُمْنَقِعٍر; َفاْلَكاُف َبِريُّ

اجُ قال ٍب ِباْلَمْحُذوِف. ِفي َمْوِضِع َنْص  َواْلَمْعَنى َتْنِزُع  : اْلَكاُف ِفي َمْوِضِع َنْصٍب َعَلى اْلَحاِل،الزَّجَّ
بَِّهيَن ِبَأْعَجاِز َنْخٍل.  َُ ُه لِ النَّاَس ُم ِبيُه ِقيَل ِإنَّ ُْ . َواْْلَْعَجاُز َجْمُع َعُجٍز ْلُحَفِر الَِّتي َكاُنوا ِفيَهاَوالتَّ

ُر ا ُهوا ِبالَوُهَو ُمَؤخَّ بِ  ُُ ْيِء، َوَكاَنْت َعاٌد َمْوُصوِفيَن ِبُطوِل اْلَقاَمِة، َف َُّ َوَقاَل: ، نَّْخِل اْنَكبَّْت ِلُوُجوِهَهال
 .."ِلَلْفِظ النَّْخِل. }َأْعَجاُز َنْخٍل ُمْنَقِعٍر{

 ؛[ للمعنى7لحاقة:]ا{}َكَأنَُّهْم أَْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَيةٍ موضع في ثه منقعر للفظ النخل، وأن  يعني ذكر ال
 نخلة. هاألن واحد

ِلَلْفِظ النَّْخِل َوُهَو ِمَن اْلَجْمِع الَِّذي ُيَذكَُّر َوُيَؤنَُّث. َواْلُمْنَقِعُر: اْلُمْنَقِلُع  }َأْعَجاُز َنْخٍل ُمْنَقِعٍر{َوَقاَل: "
َجَرَة َقْعًرا َقَلْعُتَها ِمْن َأْصِلَها َفاْنَقعَ  َُّ َر َأْي َنَزْلُت قال َرْت. ِمْن َأْصِلِه; َقَعْرُت ال : َقَعْرُت اْلِبًْ اْلِكَساِئيُّ

َناُء ِإَذا َشِرْبُت َما ِفيِه َحتَّى اْنَتَهْيُت ِإَلى َقْعرِِه. َوَأْقعَ  َر َحتَّى اْنَتَهْيُت ِإَلى َقْعِرَها، َوَكَذِلَك اإلِْ ْرُت اْلِبًْ
ُد ِبَحْضَرِة ِإْسَماِعيَل اْلَقاِضي َعْن َأْلِف َجَعْلُت َلَها َقْعًرا. َوَقاَل َأُبو َبْكِر ْبُن اْْلَنْ  : ُسًَِل اْلُمَبرِ  َباِريِ 

يَح  : َما اْلَفْرُق َبْيَن َقْوِلِه َتَعاَلى:ِمْن ُجْمَلِتَها، َفِقيَل َلهُ  َمْسَأَلٍة َهِذهِ  }َوِلُسَلْيَماَن الرِ 
}َكَأنَُّهْم َأْعَجاُز َنْخٍل َوَقْوُلُه:  ،[22]يونس:}َوَجاَءْتَها ِريٌح َعاِصٌف{ [81]اْلنبياء:َعاِصَفًة{
؟ َفَقاَل: ُكلُّ َما َوَرَد َعَلْيَك ِمْن َهَذا اْلَباِب [20]القمر:}َأْعَجاُز َنْخٍل ُمْنَقِعٍر{وَ  [7]الحاقة:َخاِوَيٍة{

َت َرَددْ    "َأْو ِإَلى اْلَمْعَنى َتْأِنيًثا. َتُه ِإَلى اللَّْفِظ َتْذِكيًراَفِإْن ِشًْ
لى اللفظ باإلفراد، فمن أفرد نظر إ اأحيانً بالجمع، و  اأحيانً  نْ ل ما يعاد الضمير على مَ ي مثيعن

ظاهر  ،التي كانوا فيها أنه للحفر :قيلو فيما تقدم التشبيه  :وقوله .ومن جمع نظر إلى المعنى
 لجواتشبيه كان لهم، إذا اقتلعتهم الريح ورفعتهم عن مستوى األرض إلى ال هأنالسياق أنها لهم، 

 الحفر. توليس ون مشبهالهم نكستهم هذا و ثم أعادتهم 
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َوَلَقْد  * َفَكْيَف َكاَن َعَذاِبي َوُنُذرِ }، ُر َوُيَؤنَُّث، َكَما َذَكْرَناَوِقيَل: ِإنَّ النَّْخَل َوالنَِّخيَل ِبَمْعًنى، ُيَذكَّ "
ِكرٍ  ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ ْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِ  َم. {َيسَّ  "َتَقدُّ

 فيعان عليه؟  ههل من طالب علم ،عني كما تقدمي
ُسَل َوَنِبيَُّهْم، َأْو َكذَُّبوا  [23]القمر:}َكذََّبْت َثُموُد ِبالنُُّذِر{َقْوُلُه َتَعاَلى: " ُهْم َقْوُم َصاِلٍح َكذَُّبوا الرُّ

ًرا ِمنَّا َواِحًدا َنتَِّبعُ }ِباْْلَياِت الَِّتي ِهَي النُُّذُر  َُ َوَنَدُع َجَماَعًة. َوَقَرَأ أَُبو  [24]القمر:{هُ َفَقاُلوا َأَب
ْفِع "َواِحٌد" َكَذِلَك ُرِفَع ِباَِلْبتِ  ٌر" ِبالرَّ َُ مَّاِل اْلَعَدِويُّ "َأَب َمْيَفِع َوَأُبو السَّ َداِء َواْلَخَبُر اْْلَْشَهِب َواْبُن السَّ

مَّاِل.اْلَباُقوَن ِبالنَّْصِب َعَلى َمْعَنى َأَنتَّبِ و ". َنتَِّبُعهُ " ًرا ِمنَّا َواِحًدا َنتَِّبُعُه. َوَقَرَأ َأُبو السَّ َُ  .."ُع َب
 يعني منصوب بفعل مقدر يفسره المذكور، أنتبع بشًرا منا واحًدا نتبعه؟

مَّاِل: "" ْفِع "َوَقَرَأ َأُبو السَّ ٌر" ِبالرَّ َُ رٌ اِحًدا" ِبالنَّْصِب، َرَفَع "ِمنَّا وَ َأَب َُ َيُدلُّ َعَلْيِه"  ْضَماِر ِفْعلٍ " ِبإِ َأَب
ٌر ِمنَّا" َكَأنَُّه َقاَل: َأُينَ َأُؤْلِقيَ  َُ " ِمنَّا ِمَن اْلُمْضَمِر ِفي "َحاَل : َواِحًدا َيُجوُز َأْن َيُكوَن ، َوَقْوُلهُ ؟بَُّأ َب

ٌر َكاِئٌن ِمنَّا ُمْنَفِرًدا؛ َوَيُجوزُ  َُ ِميِر  َوالنَّاِصُب َلُه الظَّْرُف، َوالتَّْقِديُر: َأُيَنبَُّأ َب َأْن َيُكوَن َحاَل ِمَن الضَّ
َواِب  [24]القمر:}ِإنَّا ِإًذا َلِفي َضََلٍل{، ُه ُمْنَفِرًدا ََل َناِصَر َلهُ ِفي َنتَِّبعُ  َأْي َذَهاٍب َعِن الصَّ

َُ ُجُنوٍن، ِمْن َقْوِلِهمْ  َأيْ  [24]القمر:{َوُسُعرٍ } ِة َن وَنٌة، اِطَها َمْجنُ : َناَقٌة َمْسُعوَرٌة، َأْي َكَأنََّها ِمْن ِشدَّ
اِعُر َيِصُف َناَقَتُه:. َقاَذَكَرُه اْبُن َعبَّاسٍ  َُّ  َل ال

اااااااْفرُ   َهزََّهاااااااا َتَخااااااااُل ِبَهاااااااا ُساااااااْعًرا ِإَذا السَّ
 

ااااااْيِر ُمْتِعاااااابُ    َذِميااااااٌل َوِإيَقاااااااٌع ِمااااااَن السَّ
 
ِبِل. َقاَل َأُبو ُعَبْيٍد: ِإَذا اْرَتَفَع ال ِميُل َضْرٌب ِمْن َسْيِر اإلِْ ْيُر َعِن اْلَعَنِق َقِليًَل َفُهَو التََّزيُُّد، َفِإَذا الذَّ سَّ

: َوََل َيْذُمُل  َعْن َذِلَك َفُهَو الذَِّميلُ اْرَتَفعَ  ِسيُم; ُيَقاُل: َذَمَل َيْذُمُل َوَيْذِمُل َذِميًَل. َقاَل اْْلَْصَمِعيُّ ، ُثمَّ الرَّ
 "ج.َقاَلُه  .َبِعيٌر َيْوًما َوَلْيَلًة ِإَلَّ َمْهِري  

 من هو ج؟: الُيخ
 :.....طالب
 د؟أبو عبي من الذي قاله؟ قاله: الُيخ
 : قال األصمعي.طالب

ما أدري كيف يقال قاله مرة ثانية؟!  ،منسوب إليه صراحةألنه  ؟أو بعده كالم األصمعي الُيخ:
ِبلِ  الذَِّميُل َضْرٌب ِمنْ "كل ما بين القوسين هذا ال يوجد في أكثر النسخ، من قوله: وهللا،   َسْيِر اإلِْ

 يم،وليست ج اء،أظنها ح الجيمفقط، لكن هذه  مهذه ال يوجد في األصول إال في نسخته "ج"إلى 
 الصاد، هم علىضوالكالم الساقط الذي يلحق من بعض النسخ يكتب عليه صح، وقد يقتصر بع

لحق أُ و  الكالم ساقط من بعض النسخ، هذا فهذه عالمة على أن اء،حالوقد يقتصر بعضهم على 
 هذه ليس لها معنى. يمجالف ،خطية على بعضالنسخ المن بعض على بعض، يعني بعض 
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 :......طالب
 : إيش فيه؟الُيخ
 :.....طالب
 : القوي الشديد يعني من يستطيع هذه السرعة بوم وليلةالُيخ
 : قاله األصمعي أم أبو عبيد؟طالب
 الذي يظهر أن النقل األخير عن األصمعي. نعم. الُيخ

ُعُر اْلَعَذاُب، َوَقاَلُه اْلَفرَّاُء. "  . قال َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس َأْيًضا: السُّ : وقال ُمَجاِهٌد: ُبْعُد اْلَحقِ  يُّ دِ  السُّ
 :ِفي اْحِتَراٍق. َقالَ 

 َأَصااااااااَحْوَت اْلَيااااااااْوَم َأْم َشاااااااااَقْتَك ِهاااااااارُّ 
 

 َوِمااااااااَن اْلُحاااااااابِ  ُجُنااااااااوٌن ُمْسااااااااَتِعْر  
 

 ..".ُهَو َجْمُع َسِعيرٍ  :َأُبو ُعَبْيَدةَ قال ِرٌق. َأْي ُمتَِّقٌد َوُمْحتَ 
ألنه قال في األول: سعر يعني جنون، وليس هو المعنى  ؛لهب النار الذي هو ومنه السعيرنعم 

 المتبادر منه.ذا نسأل هللا العافية، ه ،الناروإنما هو من السعير الذي هو لهب  ،المتبادر
َسِعيٍر َوُهَو َلِهيُب النَّاِر. َواْلَبِعيُر اْلَمْجُنوُن َيْذَهُب َكَذا َوَكَذا ِلَما َيَتَلهَُّب ُهَو َجْمُع  :َأُبو ُعَبْيَدةَ "قال 

ِة. َوَمْعَنى اْْلَيِة: ِإنَّا ِإًذا َلِفي َشَقاٍء َوَعَناٍء ِممَّا َيْلَزُمَنا.  "ِبِه ِمَن اْلِحدَّ
ء في بيوتهم وبلدانهم وأثاثهم، هؤال د على من احترق عليهمرِ يعني جاءهم من الشقاء والعناء ما يَ 

 نسأل هللا العافية. ء وعناء،شقا
َساَلِة ِمْن َبْيِن آِل َثُموَد  [25]القمر:{َأُؤْلِقَي الذِ ْكُر َعَلْيِه ِمْن َبْيِنَنا} َقْوُلُه َتَعاَلى:" َص ِبالرِ  َأْي ُخصِ 

ْنَكارُ  اْستِ ! َوُهوَ َثُر َماَل َوَأْحَسُن َحاَل؟َوِفيِهْم َمْن ُهَو َأكْ  َبْل ُهَو َكذَّاٌب }، ْفَهاٌم َمْعَناُه اإلِْ
َما ُيِريُد َأْن َيَتَعاَظَم َوَيْلَتِمَس التََّكبَُّر َعَلْيَنا ِمْن َغْيِر  [25]القمر:{َأِشرٌ  ِعيِه َوِإنَّ َأْي َلْيَس َكَما َيدَّ

اُط. يُ  َُ يًطا، َقاَل اْمُرُؤ اْسِتْحَقاٍق. َواْْلََشُر اْلَمَرُح َوالتََّجبُُّر َوالنَّ ُِ َقاُل: َفَرٌس َأِشٌر ِإَذا َكاَن َمِرًحا َن
 "...َفُيْدِرُكَنا َفِغمٌ  اْلَقْيِس َيِصُف َكْلًبا:

وهو ال يستحق هذه  نعم عليه بشيءأُ النعمة مع عدم شكرها، دائًما من األشر هذا والبطر سببه 
 كبر وغمط الناس.ذلك إلى البطر واألشر والت هالنعمة وال يؤدي شكرها يؤدي

  َقاَل اْمُرُؤ اْلَقْيِس َيِصُف َكْلًبا:"
 َداِجااااااااااااااااااااانٌ  َفِغااااااااااااااااااااامٌ  ُياااااااااااااااااااااْدِرُكَنافَ 
 

 َسااااااااااااِميٌع َبِصااااااااااااايٌر َطُلاااااااااااااوٌب َنِكاااااااااااااْر  
 

ااااااااُلوعِ  ااااااااُروِس َحِناااااااايُّ الضُّ  َأَلااااااااصُّ الضُّ
 

اااااااااااااايٌ  َأِشااااااااااااااْر   ُِ  َتُبااااااااااااااوٌع َأِريااااااااااااااٌب َن
 

ا َُّ  ُر:عِ َوِقيَل: َأِشٌر َبِطٌر. َواْْلََشُر اْلَبَطُر; َقاَل ال



 

 

 
8 

 8 (002سورة القمر ) -تفسري القرطيب

ااااااا َلِبْسااااااُتمُ   َأِشااااااْرُتْم ِبُلااااااْبِس اْلَخاااااازِ  َلمَّ
 

 َوِمااْن َقْبااُل َمااا َتااْدُروَن َمااْن َفااَتَح اْلُقااَرى  
 

 "َوَقْد َأِشَر ِباْلَكْسِر َيْأَشُر َأَشًرا َفُهَو َأِشٌر َوَأْشَراُن.
 عطش وعطشان، وسكر وسكران. :مثل
اِعُر: َوُسَكاَرى; َقاَوَقْوٌم ُأَشاَرى ِمْثُل َسْكَرانَ " َُّ  َل ال

 َوَخلَّاااااْت ُوُعاااااوَل ُأَشااااااَرى ِبَهاااااا
 

َْ الطَّْعااااُن َأْبَطاَلَهااااا   َوَقااااْد َأْزَ اااا
 

ْحَمِن َوِقيلَ  َها; َواْلَمْعَنى َواِحٌد. َوَقاَل اْبُن َزْيٍد َوَعْبُد الرَّ ي ِإَلى َمْنِزَلٍة ََل َيْسَتِحقُّ ْبُن : ِإنَُّه اْلُمَتَعدِ 
"و َجْعَفٍر َوَأُبو ِقََلَبَة ". َوَقَرَأ َأبُ ََل ُيَباِلي َما َقالَ  الَِّذي َحمَّاٍد: اْْلَِشرُ   ".َأَشرُّ

 كذاب أشر يعني أشر من غيره. أفعل تفضيل. بدون واو، أشر
َنا َوَأْخبَ و َجْعَفٍر َوَأُبو ِقََلَبَة "َوَقَرَأ َأبُ " ِديِد الرَّاِء َيْعِني ِبِه َأَشرَّ ُْ يِن َوَت  ُِ " ِبَفْتِح ال }َسَيْعَلُموَن ، َثَناَأَشرُّ

ْنَياَأْو ِفي َحاِل ُنُزوِل ا اْلَعَذاَب َيْوَم اْلِقَياَمةِ  َأْي َسَيَرْونَ  [26]القمر:َغًدا{ . َوَقَرَأ ْلَعَذاِب ِبِهْم ِفي الدُّ
 "اْبُن َعاِمٍر َوَحْمَزُة ِبالتَّاءِ 

 يعني ستعلمون.
ُه ِمْن َقْوِل َعَلى أَ  َوَقَرَأ اْبُن َعاِمٍر َوَحْمزَُة ِبالتَّاءِ " اْلَباُقوَن ِباْلَياِء، و . َصاِلٍح َلُهْم َعَلى اْلِخَطاِب نَّ

. َوَقْوُلُه: َغًدا َعَلى التَّْقِريِب َعَلى َعاَدِة النَّاِس ِفي َقْوِلِهْم  َتَعاَلى ِلَصاِلٍح َعْنُهمْ ِإْخَباٌر ِمَن َّللاَِّ 
  ..."نَّ َمَع اْلَيْوِم َغًدا; َقالَ ِلْلَعَواِقِب: إِ 

َمْت  }َوْلَتْنُظْر   سيما ما يتحقق وقوعه. وكل مستقبل يقال له غد ال [ 19]الحشر:ِلَغٍد{ َنْفٌس َما َقدَّ
 "قال:

 ِلْلَمْوِت ِفيَها ِسَهاٌم َغْيُر ُمْخِطًَةٍ 
 

 َمْن َلْم َيُكْن َميِ ًتا ِفي اْلَيْوِم َماَت َغَدا 
  

 :َوَقاَل الطِ ِرمَّاحُ 
ِناااااي َقْبااااالَ  اااااَواِئحِ َأََل َعلِ ََل   َناااااْوِح النَّ

 
 َوَقْبَل اْضِطَراِب النَّْفِس َبْيَن اْلَجَواِنحِ  

 
 َوَقْبَل َغٍد َيا َلْهَف َنْفِسي َعَلاى َغادٍ 

  
 ِإَذا َراَح َأْصاااااَحاِبي َوَلْساااااُت ِباااااَراِئحِ  

 
 "َوِإنََّما َأَراَد َوْقَت اْلَمْوِت.

 شك أنه يحزن كثيًرا. الويتذكر مواقفهم،  همر بعد أصحابه وصار يتذكر يعني إذا عم  
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َقَرَأ َأُبو ِقََلَبَة وَ  [26]القمر:}َمِن اْلَكذَّاُب اْْلَِشُر{. َلْم ُيِرْد َغًدا ِبَعْيِنهِ َوِإنََّما َأَراَد َوْقَت اْلَمْوِت وَ "
 ."اْْلََشرُّ "

 عر:الشايقول  }َسَيْعَلُموَن َغًدا َمِن اْلَكذَّاُب اأْلَِشُر{
 ذا انجلتتتتتتتتتتى الغبتتتتتتتتتتارستتتتتتتتتتعلم إ

 
 أفتتتتتتتتتتتترٌس تحتتتتتتتتتتتتتك أم حمتتتتتتتتتتتتار 

 
ثم بعد ذلك إذا جاءت النتائج قد يتمنى على هللا  ن قد يستمر في غيه وضالله وغرورهاإلنسا

األماني وأنه عنده من األعمال الصالحة ما ينجو بها، لكن إذا جاء الحساب تكشفت األمور، 
 عرف أنه ليس على شيء.

ِديِد الرَّاِء َجاَء ِبِه َعَلى اْْلَْصِل. َقاَل َأُبو َحاِتٍم:  ََل َتَكاُد َوَقَرَأ َأُبو ِقََلَبَة "اْْلَ " ُْ يِن َوَت  ُِ " ِبَفْتِح ال َشرُّ
ْعِر.  ُِ  "اْلَعَرُب َتَتَكلَُّم ِباْْلََشرِ  َواْْلَْخَيِر ِإَلَّ ِفي َضُروَرِة ال

[ 24]الفرقان:نَِّة َيْوَمِئٍذ َخْيٌر{}َأْصَحاُب اْلجَ شر وخير،  :، يقولون إنما يحذفون الهمزة في األمرين
 تفضيل. وهي أفعل

َما . ِبََلٌل َخْيُر النَّاِس َواْبُن اْْلَْخَيرِ : َقْوِل ُرْؤَبةَ كَ "  ،ُهَو َخْيُر َقْوِمِه، َوُهَو َشرُّ النَّاسِ  :َيُقوُلونَ َوِإنَّ
ُ َتَعاَلى ٍة ُأْخِرَجْت ِللنَّاسِ }: َقاَل َّللاَّ ُموَن َمْن ُهَو َشر  َفَسَيْعلَ } :َوَقالَ  [110]آل عمران:{ُكْنُتْم َخْيَر ُأمَّ

يِن َوَتْخِفيِف الرَّاءِ . َوَعْن َأِبي َحْيَوَة ِبَفْتحِ [75]مريم:{َمَكاًنا  ُِ . َوَعْن ُمَجاِهٍد َوَسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر  ال
يِن َوالرَّاِء َوا  ُِ اُس َضمُّ ال  ".َرُجٌل َحِذٌر َوَحُذرٌ : َوِمْثُلهُ اْْلَِشُر" " : َوُهَو َمْعَنىلتَّْخِفيُف، َقاَل النَّحَّ

ُر ضم شُ َأ لشين والراء والتخفيف، كيف تنطق؟مجاهد وسعيد بن جبير: ضم اعن ...الُيخ:
 جي مع التخفيف؟الشين والراء، كيف ت

 : تخفيف الراء.طالب
ألنه ال  ؛ يسوغ ضبطهال ،ط إطالًقاضبَ الحرف األخير ما يُ  ،ِذر وحُذرُ مثله حَ  روالتنظي: الُيخ

 ،حرف األول والثانيللع للعوامل ما يمكن ضبطه، الضبط يخضع للعوامل، والذي يخضق، تسي
ان مبنًيا باستمرار لكن هذا القاعدة والجادة أنه يضبط بشيء ثابت إال لو كلها أما األخير فليست 

 . نعم.ُذرالشين، مثل حَ ط يعني بضم ُشر، فقر وَأشِ ُذر، َأِذر وحَ من خالل التنظير حَ و ، معرب
 "َأْي ُمْخِرُجوَها  [27]القمر:}ِإنَّا ُمْرِسُلو النَّاَقِة{َقْوُلُه َتَعاَلى: "

 الً ، مثلفظأو من أجل ضبط ال عنى أو بالضديأتون بالنظير سواء كان من حيث الم حينماالعلماء 
حرام بن  ، نعم.عينما يحتاج إلى أن تقول بضم ال ،بتصغير عتبة الدار متيبة يقو عالحكم بن 

ر بكسر شِ َأ :إذا قال .وهذا كثير عندهم ،نظير في الضبطبالمان بلفظ ضد الحالل، ويأتون عث
ألنها  ؛ال تضبط بضم الشين والراء فالراءوأما  ،مشى األمر ُذر،ر وحَ ذِ مثل حَ الشين وضمها، 

 عادتهم بضبطها. تجرِ  متخضع للعوامل، ول
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َأْي ُمْخِرُجوَها ِمَن اْلَهْضَبِة الَِّتي َسَأُلوَها، َفُرِوَي َأنَّ َصاِلًحا  ْرِسُلو النَّاَقِة{}ِإنَّا مُ َقْوُلُه َتَعاَلى: "
َراُء  َُ ْخَرُة الَِّتي َعيَُّنوَها َعْن َسَناِمَها، َفَخَرَجْت َناَقٌة ُع َصلَّى َرْكَعَتْيِن َوَدَعا َفاْنَصَدَعِت الصَّ

 ..."َوْبَراُء.
 الكثير. الوبر يعني عليها وبراء

اااااَراُء َوْباااااَراءُ " َُ َوُهاااااَو َمْفُعاااااوٌل َلاااااُه.  َأِي: اْخِتَبااااااًرا [27]القمااااار:{ِفْتَناااااًة َلُهمْ } َفَخَرَجاااااْت َناَقاااااٌة ُع
َأِي: اْصِبْر َعَلى َأَذاُهْم،  [27]القمر:{َواْصَطِبْر }َأِي: اْنَتِظْر َما َيْصَنُعوَن.  [27]القمر:{َفاْرَتِقْبُهمْ }

ْطَباِق.َوَأْصُل الطَّاِء ِفي  اِد ِفي اإلِْ َلْت َطاًء ِلَتُكوَن ُمَواِفَقًة ِللصَّ  .."اْصَطِبْر َتاٌء َفَتَحوَّ
 بين نظائره في تاء االفتعال مدكر، ومزدجر.يعني مثل ما تقدم 

ُهمْ }" ًْ ُموَد َوَبْيَن َأْي َبْيَن آِل ثَ  [28]القمر:}َأنَّ اْلَماَء ِقْسَمٌة َبْيَنُهْم{َأْي َأْخِبْرُهْم  [28]القمر:{َوَنبِ 
. [155]الُعراء:{َلَها ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب َيْوٍم َمْعُلومٍ }النَّاَقِة، َلَها َيْوٌم َوَلُهْم َيْوٌم، َكَما َقاَل َتَعاَلى: 

َرُب النَّاَقُة َشْيًًا ِمَن اْلَماِء َوَتْسِقيِهْم َلَبًنا ُْ َوَكاُنوا ِفي َنِعيمٍ  ،َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َكاَن َيْوُم ِشْرِبِهْم ََل َت
َما َقاَل: َبْيَنُهْم ِْلَنَّ   اْلَعَرَب ِإَذا ، َوِإَذا َكاَن َيْوُم النَّاَقِة َشِرَبِت اْلَماَء ُكلَُّه َفَلْم ُتْبِق َلُهْم َشْيًًا. َوِإنَّ

بَ  َلمَّا َنَزْلَنا ْيِر َعْن َجاِبٍر َقاَل: َأْخَبُروا َعْن َبِني آَدَم َمَع اْلَبَهاِئِم َغلَُّبوا َبِني آَدَم. َوَرَوى َأُبو الزُّ
 ِ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اْلِحْجَر ِفي َمْغَزى َرُسوِل َّللاَّ َأيَُّها النَّاُس ََل َتْسَأُلوا ِفي » َتُبوَك، َقاَل: -َصلَّى َّللاَّ

 ُ ُ َهِذِه اْْلَياِت، َهُؤََلِء َقْوُم َصاِلٍح َسَأُلوا َنِبيَُّهْم َأْن َيْبَعَث َّللاَّ ِإَلْيِهُم  -َعزَّ َوَجلَّ -َلُهْم َناَقًة َفَبَعَث َّللاَّ
َرُب َماَءُهْم َيْوَم ِوْرِدَها َوَيْحُلُبوَن ِمْنَها ِمْثَل الَِّذي كَ  ُْ اُنوا النَّاَقَة َفَكاَنْت َتِرُد ِمْن َذِلَك اْلَفجِ  َفَت

َها َرُبوَن َيْوَم ِغبِ  ُْ  ".«َي
ر يوًما واترك يوًما، ا يعني زُ ب  ر غِ يه شيء ويوم ما فيه، زُ الغب؛ فعل الشيء يوم دون يوم، يوم ف

لكنهم يشربون بدله لبن  ماءال اء يوم ويتركون يشربون من الموهي تشرب يوم وتترك يوم، وهم 
ل ويتمنون تغيير مَ هذه من أعظم نعم هللا عليهم، لكن حتى النعم بالنسبة لبعض الناس تُ  .الناقة

ية، يتمنون التغيير وجود في بعض النفوس يملون الحياة الرتيبة الروتينا مذاألحوال ولو بأسوأ، ه
حتى قال  تمنوا ورة تغيير أحوالهم عما كانوا فيهكم تمنى الناس في البلدان المجا .ولو إلى أسوأ

شيء من الظلم  هتغير وضعهم اليوم عايشين عليه في ع أنهممولو بيهودي،  ار فالنً غي   :بعضهم
هذا الحد، وانظر إلى حالهم إلى إلى لكن ليس  ،شيء من االنحراف هور، وفيشيء من الج هوفي

 .وهللا المستعان ،يومنا هذا انقالبات ومشاكل وحروب
هؤالء تمنوا  ،فالحياة الرتيبة الروتينية هذه تمل، فيتمنى بعض الناس التغيير ولو إلى أسوأ

كلهم  يوم لبن .ذه الحياة يوم لبن ويوم ماءدوا ههذه الناقة قتلوها وارتاحوا منها ألنهم اعتا ،خالص
هذه الحياة وتخلصوا من هذه الناقة وحصل لهم ما من الماء، فملوا من وكلهم يروون  ايروون لبنً 

 .حصل
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قرب ديار ثمود قوم و من تبوك مر بوادي القرى،  -عليه الصالة والسالم-وفي قفوله ورجوعه 
صلى فيه، وهو تبع اآلثار  -لصالة والسالمعليه ا-صالح، وهناك مسجد يزعمون أن النبي 

 ،وبدعة ثار شبهةبأن يهدم ألنه مبعضهم ينادي بأن يفتح للصالة، وبعضهم ينادي و ومرمم، 
 امن يحب اإلبقاء على اآلثار ألنه مثل هذه الحال ينقسمون من الناس شك أنهم في ال سالناو 

 الكن أثره ،احة والزيارة وما أشبه ذلكمن أجل السي ريخه، وهي أيًضا معلم من المعالمتذكره بتا
تعلق الناس بها يتبركون بها يعلى التوحيد شديد،  اال ينكر، أثره -نسأل هللا العافية-على التوحيد 

ى عَ د  يُ جد وما في حكمه من المساجد التي فالمأمول من المسئولين إزالة هذا المسويتمسحون بها، 
 .وهللا المستعان ،أنها أماكن مباركة

 :.....لبطا
 : دائما هذه كأن النفوس البشرية ملولة جبلت على الملل نعمالُيخ
 .....:طالب
: من صخرة من هضبة من جبل، هم قالوا أخرج لنا من هذا الجبل ناقة على سبيل الُيخ

 التحدي، نعم.
 .....:طالب
 : مسجد البيعة.الُيخ
 .....:طالب
 : أشد نعم.الُيخ
 .....:طالب
يعني مثل بيت الشيخ محمد بن عبد  ،البة من المسئولين مستمرةطولذلك الم ،: مثار فتنةالُيخ

من يطالب بإبقاء هذه  كالوهاب، بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب ُهِدم، نعم. هناك أمور وهنا
وما أدري  ،إن هذه معالم هذه البلد وتاريخ وحضارة ،حتى ممن ينتسب إلى العلم مع األسفو 

ما صار لنا ميزة ونسينا تاريخنا، من الذي يقول نسينا تاريخنا؟! لكن  وإذا قضينا عليها ،إيش
 المسألة مفاسد ومصالح، الخلل بالتوحيد ال يعدل شيء، نعم.

 ...المقصود باآليات الناقة أم «َأيَُّها النَّاُس اَل َتْسَأُلوا ِفي َهِذِه اآْلَياتِ »أحسن هللا إليك،  :طالب
 : وين؟الُيخ

 طالب:.....
 آية من اآليات. ا يعني ال تسألواعمومً  «اَل َتْسَأُلوا ِفي َهِذِه اآْلَياتِ »الُيخ: 
 : يقصد آية يعني الناقة؟طالب
يرشد قومه ويأمرهم ال تسألوا،  -عليه الصالة والسالم-: ال ما هي بالناقة أي آية، النبي الُيخ

ل ما ُشِرط على النصارى في ال تطلبوا آية من نبيكم ثم إذا نزلت اشُترط عليكم شروط، مث
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المائدة، ومثل ما ُشِرط على غيرهم، إذا جاءت اآلية واآلية أمرها ليس بالسهل يعني الكالم 
النظري أسهل من العملي الذي ُيرى باألبصار؛ ألن العملي الذي ُيرى باألبصار وله حقيقة واقعية 

ا مثل الشمس ، يعني تطلب آية وتراههذا ُملِزم، بينما النظري األصل فيه اإللزام لكن أمره أسهل
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ -إيش معنى هذا؟ لكن لو قال النبي بين يديك ثم ال تسلم! ليس الخبر  اخبرً  -ى َّللاَّ

كالعيان مع أنه ُملِزم هذا الخبر ويجب اإليمان به والتصديق به، ولذلك فرق بين من يؤمن قبل 
ذا ال ينفع نفًسا إيمانها، إذا طلعت الشمس من مغربها شافوها المعاينة ومن يؤمن بعد المعاينة، ه

رأوا هذه اآليات واستجيب  الناس خالص انتهى، انتهى اإليمان بالغيب، ثم بعد ذلك يكفرون إذا
ا، لذلك ال ينبغي لإلنسان أن يسأل مثل هذه األمور.... دعاهم!  هذا األمر عظيم جد 
 :.....طالب
ن، كان بين جبلين، موضع البيعة بين جبلين، فأزيل الجبل فظهر للناس، : هو بين جبليالُيخ

 هذه حجة من يقول أنه في هذا الموضع.
 :.....طالب
 : وين؟الُيخ
 :.....طالب
: ال ال هو بين الجبلين، فلما أزيل الجبل الذي يلي الناس ظهر، وبنايته سنة مائة وأربعين الُيخ

لبيت المسجد؛ ألن هم على عهد المنصور هذا على عهد قبل الحرم قبل الكعبة قبل بناية ا
وفي مطالبة أنه يزال ألن المسألة مدروسة  ،المهدي. هكذا يزعمون في تواريخ مكة وغيرها

 ومرفوعة وبقوة.
 :.....طالب
 : مدروس مدروس.الُيخ
 :طالب
 ال مدروس مدروس منتهي.: الُيخ
 :.....طالب
  يدلهم على الحق ويوفقهم للعمل به. نعم.: والقلعة، على كل حال نسأل هللاالُيخ
 : حديث جابر صحيح؟طالب
 : شو؟الُيخ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -: حديث جابر لما مر النبي طالب  .-َصلَّى َّللاَّ
 : إي، ُمخرَّج؟الُيخ
 وصححه ابن كثير في البداية والنهاية. ،: إي نعم، أخرجه أحمد من حديث جابرطالب
 ححه ابن كثير في البداية والنهاية، وُمخرَّج من المسند.يقول: ص ،: إي نعمالُيخ
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 13 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 : زيارة مدائن صالح التي حصل فيها اإلشكال.طالب
: جاء النهي عن دخول هذه المواطن إال من باٍك أو متباكي، يدخل لالعتبار واالتعاظ، الُيخ

ر يجب وجاء النهي عن الصالة في مواضع الخسف وهكذا، على كل حال مثل هذه األمور أمو 
 أن ُتجتَنب إال إلنسان يريد أن يعتبر ويتعظ وإال هي مواضع عذاب، نسأل هللا العافية. نعم.

 :.....طالب
 : نعم هي مواطن معابد كفار، نسأل هللا العافية. نعم.الُيخ

 
ُهْم َأنَّ اْلَماَء ِقْسَمٌة َبْيَنُهمْ }: ُهَو َمْعَنى َقْوِلِه َتَعاَلىوَ " ًْ ْربُ  [28]القمر:{ ُمْحَتَضرٌ ُكلُّ ِشْرٍب  َوَنبِ   ُِ  ال

ِبلِ  ِباْلَكْسرِ   ".اْلَحظُّ ِمَن اْلَماِء; َوِفي اْلَمَثِل: )آِخُرَها َأَقلَُّها ِشْرًبا( َوَأْصُلُه ِفي َسْقِي اإلِْ
وهذا كثير  ،ألنه قد ينتهي أو ال يبقى إال القليل ؛يعني نصيب من المشروب ()آِخُرَها َأَقلَُّها ِشْرًبا

 ة لمن يكون هو اآلخر.بالنسب
ِبِل، ِْلَنَّ آِخَرَها َيِرُد َوَقْد َنِزَف اْلَحْوُض. َوَمْعَنى ُمْحَتَضٌر َأْي َيْحُضُرُه َمْن هُ " َو َوَأْصُلُه ِفي َسْقِي اإلِْ

ِتٌل. َوَقاَل ُمَجاِهٌد: ِإنَّ َله; َفالنَّاَقُة َتْحُضُر اْلَماَء َيْوَم ِوْرِدَها، َوَتِغيُب َعْنُهْم َيْوَم ِوْرِدِهْم; َقاَلُه ُمَقا
َرُبوَن، َوَيْحُضُروَن اللََّبَن َيْوَم ِوْرِدَها َفَيْحَتِلُبونَ  ُْ َها َفَي َقْوُلُه َتَعاَلى: ، َثُموَد َيْحُضُروَن اْلَماَء َيْوَم ِغبِ 

ِ َعَلى َعْقِرَها َفَتَعاَطى َعْقَرهَ  [29]القمر:{َفَناَدْوا َصاِحَبُهمْ }  ".اَيْعِني ِباْلَحض 
 يعني فعله من المتعاطي متعاطي كذا يعني الذي يفعله.

ْلُت; َوِمْنُه َقْوُل َفَتَعاَطى َعْقَرَها َفَعَقَرَها، َوَمْعَنى َتَعاَطى َتَناَوَل اْلِفْعَل; ِمْن َقْوِلِهْم: َعَطْوُت َأْي َتَناوَ "
اَن:  َحسَّ

 ِكْلَتاُهَما َحَلُب اْلَعِصيِر َفَعااِطِني
 

 َأْرَخاُهَماااااا ِلْلِمْفَصااااالِ ِبُزَجاَجاااااٍة  
 

 ".: َفَكِمَن َلَها ِفي َأْصِل َشَجَرٍة َعَلى َطِريِقَهاَقاَل ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ 
 نسأل هللا العافية. ،يعني أشقى القوم

َف ُعْرقُ " َُ ْيِف َفَك ْت َوَرَغْت َفَرَماَها ِبَسْهٍم َفاْنَتَظَم ِبِه َعَضَلَة َساِقَها، ُثمَّ َشدَّ َعَلْيَها ِبالسَّ وَبَها، َفَخرَّ
َر َسْقُبَها ِمْن َبْطِنَها ُثمَّ َنَحَرَها، َواْنَطَلَق َسْقُبَها َحتَّى َأَتى َصْخَرًة ِفي َرْأسِ   َجَبٍل ُرَغاَءًة َواِحَدًة َتَحدَّ

ََلمُ -ْم َصاِلٌح َفَرَغا ُثمَّ ََلَذ ِبَها، َفَأَتاهُ  َقْد ُعِقَرْت َبَكى َوَقاَل: َقِد  ; َفَلمَّا َرَأى النَّاَقةَ -َعَلْيِه السَّ
ُروا ِبَعذَ  ُِ ِ َفَأْب ِ. َوَقْد َمَضى ِفي اْْلَْعَرافِ اْنَتَهْكُتْم ُحْرَمَة َّللاَّ َبَياُن َهَذا اْلَمْعَنى. َقاَل اْبُن  اِب َّللاَّ

َف َأْقَفى. َوُيَقالُ  َُ  "ِفي اْسِمِه ُقَداُر ْبُن َساِلٍف. َعبَّاٍس: َوَكاَن الَِّذي َعَقَرَها َأْحَمَر َأْزَرَق َأْشَقَر َأْك
 ، بعض المصادر. نعم.بعض الروايات فيه زيادة ياء قيدارٌقَدار ُقَدار، 

:وَ    َقاَل اْْلَْفَوُه اْْلَْوِديُّ
 َعَلااى اْلِغَواَيااِة َأْقااَواٌم َفَقااْد َباااُدوا  َأْو َقْبَلااااُه َكُقااااَداٍر ِحاااايَن َتاَبَعااااهُ 
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ًُوِم آِل َثُموَد;َواْلَعَرُب ُتَسمِ ي اْلَجزَّا ُْ ِبيًها ِبُقَداِر ْبِن َساِلٍف َم ُْ  َقاَل ُمَهْلِهٌل: َر ُقَداًرا َت

ُيوِف ُرُءوَساُهمْ   ِإنَّا َلَنْضِرُب ِبالسُّ
 

اِم   َضااااْرَب اْلُقااااَداِر َنِقيَعااااَة اْلُقاااادَّ
 

ُيوفِ ِإنَّا َلَنْض "القوة والجرأة مثل ما عند ُقدار! من ن عندهم بأيمتدح يعني لكن هذا مشكل   ِرُب ِبالسُّ
إن كان يقصد اإلطالق الذي انتقل من الرجل المعروف المعهود  يعني ،"ُرُءوَسُهْم َضْرَب اْلُقَدارِ 

لكن إن استصحب أو استحضر  ،هذا سهل قتل بالجزارة، ضرب الجزار مثالً لإلى من يشبهه في ا
 ،وجه، هذا تشبه بشيء قبيح افتخر بأنه يشبهه ولو منو  -نسأل هللا العافية-المشئوم  هذا الرجل

 نعم. نسأل هللا العافية.
 َرُه ُزَهْيٌر َفَقاَل:َوَذكَ "

 َفُتْناَتْج َلُكاْم ِغْلَمااَن َأْشاَأَم ُكلُُّهامْ 
 

 َكااَأْحَمِر َعاااٍد ُثاامَّ ُتْرِضااْع َفااَتْفِطِم 
 

 [31]القمر:{ْلَنا َعَلْيِهْم َصْيَحًة َواِحَدةً ِإنَّا َأْرسَ }ُيِريُد اْلَحْرَب; َفَكنَّى َعْن َثُموَد ِبَعاٍد. َقْوُلُه َتَعاَلى: 
ََلمُ -ُيِريُد َصْيَحَة ِجْبِريَل  يمِ }، َوَقْد َمَضى ِفي" ُهوٍد". -َعَلْيِه السَّ ُِ َفَكاُنوا َكَه

َأَراُدوا اْلَحِظيَرَة. َوَقَرَأ اْلَحَسُن َوَقَتاَدُة َوَأُبو اْلَعاِلَيِة "اْلُمْحَتَظِر" ِبَفْتِح الظَّاِء  [31]القمر:{اْلُمْحَتِظرِ 
 "اْلَباُقوَن ِباْلَكْسِر َأَراُدوا َصاِحَب اْلَحِظيَرِة.و 

ويخلطه بغيره  حظيرة يتحجرها فتجده يجمع الهشيم الذي تذروه الرياحمن يريد يجعل له نعم 
ر يعني ا المكان محتجر محتضر له، وهو محتظِ ذويجعله من الجهات األربع ليعرف أن ه

ر، نشأها من هذا المجتمع من هشيم وغيره محتظَ الحظيرة الذي أو  ،رتظِ صاحب الحظيرة مح
َفَأْصَبَح } بسرعة وينتهي، حتى في اإليقاد تجده يتقدوالهشيم الذي تذروه الرياح هذا نفعه قليل، 

َياحُ   يعني ال يستفاد منه كما قال الشاعر: [45]الكهف:{َهِشيًما َتْذُروُه الرِ 
ْت وَلِكتتتتتتتتتنَّ التتتتتتتتتبالَد إذا اقْ   َشتتتتتتتتتَعرَّ

 
 َوَصتتتتتوََّح َنْبُتهتتتتتا ُرِعتتتتتَي الَهِشتتتتتْيمُ  

 
ى الهشيم في بعض رعى الهشيم، كثير من األحوال في بعض المجتمعات اإلسالمية يلجأون إليُ 

أهل الفضل والخير تجدهم يتشبثون بأدنى شخص وهو  ل  أهل العلم، قَ  ل  إذا قَ  الظروف واألحوال
من أهل  هتجد ،هل العلم إذا سئل يعني من باب التواضعل بهذا البيت من أ شبه الهشيم، وكم تمث  

 لبيت، يعني أنه كالهشيم.العلم الراسخين فيه فإذا سئل قال هذا ا
ْت   وَلِكتتتتتتتتتنَّ التتتتتتتتتبالَد إذا اْقَشتتتتتتتتتَعرَّ

 
 َوَصتتتتتوََّح َنْبُتهتتتتتا ُرِعتتتتتَي الَهِشتتتتتْيمُ  
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قد يكون هناك  اسخون الهشيم، إذا مات العلماء الر يلجأ الناس إلى  قشعرت وانتهى النبتنعم إذا ا
لكن مع وجود العلماء الراسخين يلجأ بعض الناس إلى سؤال  ،مبرر لسؤال أمثال هؤالءأيًضا 

، كما نعيشه اآلن تجد الناس ومن أعظم أسباب الضياعأمثال هؤالء ال شك أن هذا ضالل، 
 ،ومندوحة ون إلى أناس أقل من الهشيم مع وجود أهل العلم، فمع فقدهم قد يكون هناك عذريلجأ
يره جد غألن ما في غيره، أما إذا وُ  ؛إبله ترعى الهشيمو  غنمه صاحب اإلبل والغنم يجعل أنكما 

 بالنسبة هذا هذه الحالة. ال يوجد عاقل يرعى الهشيم في مثل من النبات المربع المشبع هذا
 أثرهاخسارة الدين  ألن الخسارة ، وهذا أعظم وأشد؛الدنيا وقد رأينا من يرعاه بالنسبة لدينه مورأل

هي ليست شيء بالنسبة التي  الدنيا أثرها على الحياة المؤقتةبينما خسارة  ،على الحياة األبدية
ليس كل شخص بمن تقبل و  ،على اإلنسان أن يهتم بمن يسأله وال يستفتي أي شخصف ،لآلخرة
 فتواه.

 ولتتتتيس فتتتتي فتتتتتواه مفتتتتٍت ُمتَبتتتتع
 

 ما لم ُيِضف للدين والعلم الورع 
 

عني إذا اجتمع الدين والعلم والورع اسأل، كثير ممن يتصدر في وسائل اإلعالم تنقصه الثالثة، ي
وال هشيم، ومع ذلك يتصدرون بال علم وال دين وال ورع فيفتون الناس  موهيسأن يمكن ال يستحق 

 ِتَزاًعا َيْنَتِزُعُه ِمنْ ِإنَّ َّللاََّ اَل َيْقِبُض اْلِعْلَم انْ »ضلون، وهذا مصداق الحديث الصحيح: ضلون ويُ فيَ 
َجالِ  ُصُدورِ  َوَلِكْن َيْقِبُض اْلِعْلَم ِبَقْبِض اْلُعَلَماِء َحتَّى ِإَذا َلْم ُيْبِق َعاِلًما اتََّخَذ  )أو من قلوبهم( الرِ 

ااًل َفُسِئُلوا َفَأْفَتْوا ِبَغْيِر ِعْلٍم َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا  «.النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّ
 .....طالب:

 ال لكل أحد.الُيخ: 
 طالب:.....

ولهم حظائر ولهم..، معروف يعني مستعمل لآلن، لكن  حتى بني آدم لهم حظيرة ما لها: الُيخ
 حظيرة الناس يتخذونها من سعف النخل، ما يتخذونه من الهشيم الذي تذروه الرياح. نعم.

 له أن يفتي في ذلك؟: أحسن هللا إليك، إذا كان شخص عنده علم في مسألة معينة فهل طالب
هذا في الفرائض، يسئل في ...جتهاد، إذا قلنا بتجزؤ االجتهاد: إذا كان بناًء على تجزؤ االالُيخ

الفرائض، وإيش المانع؟ هو ما يعرف األبواب األخرى، أو في المناسك مثاًل اهتم بها واعتنى بها 
 يفتي على الصواب ما في مانع. نعم.وصارت لديه يعني َمَلكة يستطيع أن يدرك حقائق األمور ف

يِم اْلُمْحَتِظِر" َفَمْن َكَسَرُه َجَعَلُه " ُِ َحاِح: َواْلُمْحَتِظُر الَِّذي َيْعَمُل اْلَحِظيَرَة. َوُقِرَئ "َكَه َوِفي الصِ 
ُجِل اْلَقِليِل اْلَخْيرِ َوَمْن َفَتَحُه َجَعَلُه اْلَمْفُعوُل ِبِه. َوُيَقاُل  ،اْلَفاِعلُ  ُه َلَنِكٌد اْلَحِظيَرَة. ِللرَّ َقاَل أَُبو : ِإنَّ
قال . َفِعيَلٌة ِبَمْعَنى َمْفُعوَلةٍ ، َوِهَي َحَظَرَها ِعْنَدُه َوَمَنَعَها : َأَراُه َسمَّى َأْمَواَلُه َحِظيَرًة ِْلَنَّهُ ُعَبْيدٍ 

يِم اَِلحْ ، َواَفُهَو َمْصَدرٌ " "اْلُمْحَتِظرِ : َمْن َفَتَح الظَّاَء ِمْن اْلَمْهَدِويُّ  ُِ . َوَيُجوُز َأْن ِتَظارِ ْلَمْعَنى َكَه
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َجُر ااْلُمْحَتِظرُ َيُكوَن "  َُّ ُجُل َيْجَعُل َقاَل اْبُن َعبَّاسٍ . ْلُمتََّخُذ ِمْنُه اْلَحِظيَرةَ " ُهَو ال : اْلُمْحَتِظِر ُهَو الرَّ
ْوكِ ِلَغَنِمِه حَ  َُّ َجِر َوال َُّ يمُ  َداَسْتُه اْلَغَنمُ ; َفَما َسَقَ  ِمْن َذِلَك وَ ِظيَرًة ِبال ُِ  :َقالَ . َفُهَو اْلَه

 َأَثااااْرَن َعَجاَجااااًة َكااااُدَخاِن َنااااارٍ 
 

اااااايمٍ   ُِ اااااابُّ ِبَغْرَقااااااٍد َباااااااٍل َه ُِ  َت
 

يٍش َتْأُكُلُه اْلَغَنم: َوَعْنهُ  ُِ يُد . َوَقاَل َسعِ اِم النَِّخَرِة اْلُمْحَتِرَقِة، َوُهَو َقْوُل َقَتاَدةَ : َكاْلِعظَ َوَعْنُه َأْيًضا. َكَح
: ُهَو َما َتَناَثَر ِمَن َوَقاَل ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ . َن اْلِحيَطاِن ِفي َيْوِم ِريحٍ : ُهَو التَُّراُب اْلُمَتَناِثُر مِ ُجَبْيرٍ ْبُن 

 مِ ي ُكلَّ َشْيءٍ : اْلَعَرُب ُتسَ ْفُعوٍل، َوَقاَل اْبُن َزْيدٍ ، َوُهَو َفِعيٌل ِبَمْعَنى مَ ِة ِإَذا َضَرْبَتَها ِباْلَعَصااْلَحِظيرَ 
يًما. َواْلَحْظُر اْلَمْنعُ  ُِ : اْحَتَظَر َعَلى ِإِبِلِه َوَحَظَر ُر اْلُمْفَتِعُل ُيَقاُل ِمْنهُ ، َواْلُمْحَتظِ َكاَن َرْطًبا َفَيِبَس َه

َباَع عَ  يِح َوالسِ  َجَر َوَوَضَع َبْعَضُه َفْوَق َبْعٍض ِلَيْمَنَع َبْرَد الرِ  َُّ اِعرُ ْن إِ َأْي َجَمَع ال َُّ  :ِبِلِه ; َقاَل ال
 َتاااَرى ِجَيااااَف اْلَمِطااايِ  ِبَجاِنَبْيااااهِ 

 
ااايِم  ُِ ااُب اْلَه َُ  َكااَأنَّ ِعَظاَمَهااا َخ

 
مَ : َأنَُّهْم َكاُنوا ِمْثَل الْ َوَعِن اْبِن َعبَّاسٍ   ُِ ; َفاْلُمْحَتِظُر َعَلى َهَذا الَِّذي َيتَِّخُذ َقْمِح الَِّذي ِديَس َوُه

يُم فُ هِ ْرعِ َحِظيَرًة َعَلى زَ  ُِ ْنُبَلِة َوالتِ ْبنِ ، َواْلَه  .َتاُت السُّ
ِكرٍ } ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ ْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِ   ".[32]القمر:{َوَلَقْد َيسَّ

 يكفي يكفي الوقت ضيق.
  
 
 
 


