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 2 (004سورة النجم )-تفسري القرطيب

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 من الرحيمبسم هللا الرح

قال اإلمام  الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه. 
 : -رحمه هللا تعالى–القرطبي 

ْوَجْيِن  (44( َوَأنَُّه ُهَو َأماَت َوَأْحيا )43َوَأنَُّه ُهَو َأْضَحَك َوَأْبكى )} :َقْوُلُه َتَعاَلى" َوَأنَُّه َخَلَق الزَّ
 {( ِمْن ُنْطَفٍة ِإذا ُتْمنى45َواْْلُْنثى )الذََّكَر 

ِِ اْلَحَقحاِطُق  َِّ ُسحْبَحاَنُه َوَتَعحاَلى َ حاَل  }َوَأنَُّه ُهَو َأْضحَحَك َوَأْبَكحى{ :َقْوُلُه َتَعاَلى" ِِ اْلَوَسحاِطُ  َوَبِقَيح َذَهَبح
 ...".َ اِعَل ِإَّلَّ ُهوَ 

فتجى   طائبىو إلى  الو  ،فعال إلى  األبىبا ألنه في عرف الناس واصطالحهم وتعامالتهم ينسبون األ
 ذيبنانىا فىالن يعنىي ال ىل  إلىو  ،وأضىكننا فىالن ،الواح  منهم يقول أحزني فالن وأفرحنىي فىالن

والم ىهو  بىالطرائ   ،أبنانىا فىالن :ويلوفهم بىا  فببنىون فبقولىون  ،يؤثر في الناس بالوعظ يذكرهم
كا والمبنىىي، السىىا  والمكىىزن، والنىىاف  تضىىكا النىىاس ويقولىىون ضىىكننا فىىالن والمضىىإن والنكىى  

هىو الىذي بىاك لىا هىذا ال ىل   .أضىكا وأبنى وأنه و  ،-الوع جل-والضا  في الكقبقة هو هللا 
جله وهو الىذي بىاك لىا ألا هذا األمر الذي برك فضكن  من وجعلا تضكا، وهو الذي يسر 

 ،لبىا فىي تقى يركفجعلا تبني بسبب خبره أو يسر لا هذا األمر الىذي هىو ضىر  ع  ل هذا ال
ولىذا يقىول المرسىر  ،-وعىال جىل-أو مصببة في حقا فبنب  من أجله فالمضكا والمبني هو هللا 

التىي يتعىاملون  طفي هذه الى نبا إال هىذه الوبىائ ن عموم الناس ال يعرفو  .ذهب  الوبائط : حمه هللا
 .إال هوفال فاعل  -ببكانه وتعال -ذهب  الوبائط وبقب  الكقائق    .معها مباشرة

ِْ  َوِ ي َصِحيِح ُمْسِلٍم َعْن َعاِطَشةَ " ُ َعْنَها َقاَل َِ : َرِضَي َّللاَّ ح ََّل َوَّللاَِّ َما َقاَل َرُسحوُل َّللاَِّ َقح  : ِإ َّ اْلَميِت
ُ ِبُبَكاِء َأْهِلِه َعَذاًبا وَ » ُيَعذَُّب ِبُبَكاِء َأَحٍد، َوَلِكنَُّه َقاَل: َ َلُهَو َأْضحَحَك َوَأْبَكحى ِإ َّ اْلَكاِ َر َيِزيُدُه َّللاَّ ِإ َّ َّللاَّ

 ".«{َوَما َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى }
ثم أولتىه ههىذا  ،لهذا الك يث وأنكرته في األول لمعا ضته لآلية - ضي هللا عنها-هذا فهم عائ ة 

وا التأويل وعامة أهل العلم عل  أن المب  يعىذ  هبنىاأ أهلىه على  مىا جىاأ فىي الكى يث ال أنهىم بنى
هم لبنىاأ فلىم يىنهوميى نهم ا ،أن ينىون مىن عىامتهم إمىابر نسىبة أي عمىل لىه لكىن هىو تسىبب فمن غ

أو ينىىون األمىىر أشىى  مىىن ذلىىا أمىىرهم بىىه كمىىا كانىى  عىىامة العىىر  يىىأمرون أهلهىىم وذويهىىم  ،عىىن ذلىىا
  .ونسائهم بالبناأ لم ة بنة

  كامالا فقِ  اعتذْ  َوَمْن َيْبِا َحْوالا  إل  الَكْوِل ثمَّ ابُم الّساَلِم عَلبُنما
" ِْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َقْوٍم ِمْن َأْصَحابِ : َوَعْنَها َقاَل َلحْو » :ِه َوُهْم َيْضحَحُكوَ ، َ َقحالَ َمرَّ النَِّبي  َصلَّى َّللاَّ

ح َ َقحالَ َزَل َعَلْيحِه ِجْبِريحلُ َ َنح «َتْعَلُموَ  َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم َقِلياًل َوَلَبَكْيُتْم َكِثيًرا َ َيُقحوُل ! دُ : َيحا ُمَحمَّ ِإ َّ َّللاَّ
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

تَّحى َأَتحاِني ِجْبِريحُل َمحا َخَطحْوُت َأْرَبِعحيَن ُخْطحَوًة حَ » :َ َقالَ َ َرَجَع ِإَلْيِهْم . {َوَأنَُّه ُهَو َأْضَحَك َوَأْبَكى}: َلكَ 
ِِ َهُؤََّلِء َ ُقْل َلُهمْ َ َقالَ  َ َتَعاَلى َيُقولُ  : اْي حِحِك َأْي َقَضحى أَ  «{ َأْضحَحَك َوَأْبَكحىُهوَ }: ِإ َّ َّللاَّ ْسحَباَب الضَّ

 ".َواْلُبَكاءِ 
هىذا مىن  .ال ينرىي المسىلولبة والتبعىة على  المباشىر -وعىال جىل-وكون اإلضكاك واإلبناأ من هللا 

مون بىىه ثب علىىبهم مىىا يىىأجرون بسىىببه وكتىىؤ مم وكتىىب علىىبهم مىىا يىىآمىىا كتبىىه هللا علىى  هنىىي  ضىىمن
أو  ،واالختبىىىا  مىىىا يلتىىىا ون النىىىاف  ويىىى فعون الضىىىا  ،بهم مىىىن الكريىىىةوهىىى اهم النجىىى ين وجعىىىل فىىى

 العنس.
ِحَك  ؛َيْعِني َأْ َرَح َوَأْحَز َ َوَقاَل َعَطاُء ْبُن َأِبي ُمْسِلٍم: " . َواْلُحْزَ  َيْجِلحُب اْلُبَكحاءَ ِْلَ َّ اْلَفَرَح َيْجِلُب الضَّ

يَمحاُ  : َنَعحمْ َعَلْيحِه َوَسحلََّم َيْضحَحُكوَ َ َقحالَ   َصحلَّى َّللاَُّ : َهْل َكحاَ  َأْصحَحاُب َرُسحوِل َّللاَِّ َوِقيَل ِلُعَمرَ  ! َواإلِْ
ُِ ِ ي ُقُلوِبهِ  ِ َأْثَب َواِسحيَوَّللاَّ َم َهحَذا اْلَمْعَنحى ِ حي ْم ِمَن اْلِجَباِل الرَّ َقحاَل . (بحراءةَو)ال( )النَّْمحلِ . َوَقحْد َتَقحدَّ

ُ أَ اْلَحَسنُ  : َأْضحَحَك َمحْن َاحاَء َوِقيحلَ . النَّحارِ ، َوَأْبَكحى َأْهحَل النَّحاِر ِ حي ِة ِ ي اْلَجنَّةِ ْهَل اْلَجنَّ : َأْضَحَك َّللاَّ
ْنَيا ِبححََْ  َسححرَُّه َوأَ  ححهُ ِ ححي الححد  ا ُ قححال . ْبَكححى َمححْن َاححاَء ِبححََْ  َ مَّ حححَّ َبححاِت َوَأْبَكححى الضَّ : َأْضححَحَك اْْلَْرَ  ِبالنَّ

َماَء ِباْلَمَطرِ   ".السَّ
 نبا بىىان بىىره وأبنىى  مىىن شىىاأ بىىأن غمىىه ومقتضىى  هىىذا الكىىالم أن النىىاس أضىىكا مىىن شىىاأ فىىي الىى

قسىىم مسىىرو  وقسىىم مامىىوم فالمسىىرو  هىىو الضىىاحا والمامىىوم هىىو البىىا ي لكىىن قىى  ينىىون  :صىىنران
 ،والمنى  ا  فىي هىذه الى نبا تتىوال  ،المسرو  هو الماموم والماموم هو المسرو  باعة مون بىاعة

ومامىىوم فىىي البىىوم  ،فىىي هىىذا البىىوم اتجىى  هىىذا ال ىىل  مسىىرو  ال تىىأتي علىى  حىىال واحىى ة ففىىوتتىىاب  
في هذا البىوم ويعىزف فىي البىوم الىذي يلبىه وهنىذا، على  هىذا يبعى  الى نبا يبعى   ويهنئالذي يلبه 

 عل  ك   من األ  ا .
ححَحاَب ِباْْلَْمَطححاِر. َوَقححاَل ُذو ال" ن ححوِ : َأْضححَحَك ُقُلححوَب َوِقيححَل : َأْضححَحَك اْْلَْاححَجاَر ِبححالنَّوَّاِر، َوَأْبَكححى السَّ

 ".ْعِصَيِتهِ اْلُمْؤِمِنيَن َواْلَعاِرِ يَن ِبَشْمِس َمْعِرَ ِتِه، َوَأْبَكى ُقُلوَب اْلَكاِ ِريَن َواْلَعاِصيَن ِبُظْلَمِة ُنْكَرِتِه َومَ 
يعنىىي الاىىواهر ال تىى ل علىى  البىىواين مائمىىاا فكىىم مىىن شىىل  تىىراه مسىىرو  فىىي الاىىاهر بىىعب  فىىي 

وأتعسىىىهم فىىىي البىىىاين والعنىىىس تجىىى  هىىىذا ال ىىىل  تقىىىول هىىىذا  ،ن أشىىىق  النىىىاسوهىىىو مىىى ،الاىىىاهر
وهو في حقبقة أمره من أبع  الناس فالاواهر ال تى ل  ،أو موته خبر له من حباته ،المسنبن وفاته
قسىم السىعامة هىبن النىاس فتجى  مىنهم السىعب  وإن كىان فىي  ىاهره  -وعال جل-وهللا  .عل  البواين

وتبسر  أمىو ه فبهىا أنىا تجى ه  ،ة اإللهبة إن كلما أقبل  ال نبا عل  شل والكنم ،والعنس ،شقباا 
وشىىىواه  األحىىىوال فىىىي أعبىىىان النىىىاس والمىىىلأ وعامىىىاأ النىىىاس  ،فىىىي البىىىاين علىىى  عنىىىس مىىىن ذلىىىا

وتجىى هم فىىي أمىىو  الكبىىاة  ،-وعىىال جىىل-واألغنبىىاأ هىىؤالأ عنىى هم مىىن الم ىىا ل مىىا ال مبىىب  إال هللا 
راأ ثىىري شىى ي  الثىىفتجىى  ال .ومىى  ذلىىا يكىىال هبىىنهم وببنىىه ،لىى يهم البسىىبطة السىىهلة كىىل شىىيأ متبسىىر
وممنوع من كثبر من ملذا  ال نبا وتج  ال ل  الذي ال يجى   ،مكجو  عن كثبر من المأ وال 



 

 

 
4 
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وهىىذا شىىيأ م ىىاه  وكىىم  ،امىىا يقولىىون تجىى ه أ ثىىر النىىاس ضىىكنا  وينىىام علىى  الرصىىب  علىى  ،شىىبلاا 
ىىي يناىىر إلىى  فقبىىواقعىىة وحامثىىة حصىىل  مىىن ثىىر  ىىر نىىام نوما با  وال يهىىتم ب ىىيأ سىىوأخىىذه ال ،اا عمبقا

ر شىه اللبىل كلىه ينتاىر الصىبات وينتاىأن ينام مثل نومته عل  الرصب  ألنه يتقلب في فرا  ويتمن
أو نزل  ويصا  بسبب ذلىا  ،و عايبة زام  أقبامهاأ ،البضائ  وصل  أو ما وصل  بلبمة هذه

ب  من جعل ه فه في هذه ال نبا مىا خلىق مىن أجلىه والسع .من األمراض ما ال يسع  معه في ال نبا
تى خل إلى   أالولىو كىان فىي يى ه شىيأ مىن الى نبا لكىن على   -وعىال جىل-وهو تكقبىق العبوميىة   

 قلبه وتؤثر علبه.
ْحَمحِة وَ اَل َسْهُل ْبُن َعْبحِد َّللاَِّ َوقَ " ُ اْلُمِطيِعحيَن ِبالرَّ ح َ : َأْضحَحَك َّللاَّ ُد . َوَقحاَل ُمَحمَّح ِ َأْبَكحى اْلَعاِصحيَن ِبالسَّ

 ..."ْبُن َعِليٍت التِتْرِمِذي  
 الكنبم المعروف.

ْنَيا"  ".َأْضَحَك اْلُمْؤِمَن ِ ي اْْلِخَرِة َوَأْبَكاُه ِ ي الد 
فىىي ارخىىرة ألنهىىا جنتىىه وأبنىىاه فىىي الىى نبا ألنهىىا بىىجنه مىى  أن فىىي الىى نبا جنىىة يتلىىذذ ههىىا المىىؤمن وإن 

 كثبر ممن لن تتبسر له في هذه ال نبا. اي  كه  ان في الااهر عل  خالف ذلا ال
ُ َأسْ " اُم ْبُن َعْبِد َّللاَِّ : َأْضَحَك َّللاَّ  : َوَأْنَشدَ . َناَنُهْم َوَأْبَكى ُقُلوَبُهمْ َوَقاَل َبسَّ

ن  َتْضَحُك َواْْلَْحَشاُء َتْحَتِرُق             َوِإنََّما َضِحُكَها ُزوٌر َوُمْ َتَلُق         السِت
 َوُربَّ َضاِحِك ِسنٍت َما ِبِه َرَمقُ         َيا ُربَّ َباٍ  ِبَعْيٍن ََّل ُدُموَع َلَها          

حِحِك َواْلُبَكحاِء ِمحَوِقيلَ  ْنَسحاَ  ِبالضَّ َ َتَعاَلى َخصَّ اإلِْ َوَلحْيَس ِ حي َسحاِطِر  ،ْن َبحْيِن َسحاِطِر اْلَحَيحَوا ِ : ِإ َّ َّللاَّ
ْنَسا ِ  اْلَحَيَواِ  َمْن َيْضَحكُ  ِبحَل َوْححَدُه َيْضحَحُك َوََّل َيْبِكحي: ِإ َّ اْلِقْرَد َوَقْد ِقيلَ . َوَيْبِكي َ ْيَر اإلِْ ، َوِإ َّ اإلِْ

 ".ْحَدَها َتْبِكي َوََّل َتْضَحكُ وَ 
 امؤكىى  أر هىىذه الكبوانىىا  قىى  يىى  ك منهىىا شىىبمىىن عاشىى .مسىىألة قبىىل ال ماعىىي لهىىا فىىي أمىىو  واقعبىىة

ا يقال قبل في اللبريا  وتعتم  عل  اللبىر أمىا األمىو  الم ىاه ة فىال ال يكتاج إل  قبل إنم امكقق
واإلهىىل وحىى ها تبنىىي وال تضىىكا  ،وال يبنىىي ،يكتىىاج أن يقىىال فبهىىا قبىىل فهىىل بالرعىىل القىىرم يضىىكا

يعني كون ال موع تلرج من أعبن اإلهل هذا واض  وهو مقرونة أيضاا بالمها أو جوعها أو فقى ها 
أو أن القىىرم يضىىكا يقهقىىه فهىىذا يكتىىاج إلىى  شىىل   ،ثىىل بنىىاأ ارممىىيلولىى ها أمىىا كونهىىا تبنىىي م

 عاشر معاشرة تامة.
: َما َضِحُكوا َوََّل ُكل  َمحْن ِسي  َأَتْضَحُك اْلَماَلِطَكُةَ َ َقالَ : ُسِئَل َطاِهُر اْلَمْقدِ َقاَل ُيوُسُف ْبُن اْلُحَسْينِ وَ "

ِْ َجَهنَّمُ ُدوَ  اْلعَ   ..."ْرِش ُمْنُذ ُخِلَق
: َمحْوَت َواْلَحَيحاَة َكَمحا َقحالَ : َخَلحَق الْ َوِقيحلَ . َواْلَحَيحاةِ  َأْي َقَضى َأْسَباَب اْلَمْوتِ  {َأنَُّه ُهَو َأَماَت َوَأْحَياوَ }"
يَمحا ِ ْحَيحا اْلُمحْؤِمَن بِ : َأَمحاَت اْلَكحاِ َر ِبحاْلُكْفِر َوأَ َوِقيحلَ . َقاَلُه اْبُن َبْحرٍ  {الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياةَ }  ؛اإلِْ

ُ َتَعاَلى ِإنََّما َيْسَتِجيُب الَِّذيَن َيْسَمُعوَ  َواْلَمحْوَتى }: َوَقالَ . اْْلَيةَ  {َأَو َمْن َكاَ  َمْيًتا َ ََْحَيْيَناهُ }: َقاَل َّللاَّ
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مَ  {َيْبَعُثُهُم َّللاَُّ  : َوَقحْوُل َمحْن َقحالَ . ْحَيحا ِبَفْضحِلهِ ِبَعْدِلحِه َوأَ : َأَمحاَت َلْيِه َيْرِجُع َقْوُل َعَطحاءٍ ، َوإِ َعَلى َما َتَقدَّ
 ". َأَماَت ِباْلَمْنِع َواْلُبْ ِل َوَأْحَيا ِباْلُجوِد َواْلَبْذلِ 

ألن الكباة والمو  فىي تقى ير النىاس عمومىاا إنمىا هىو بالىذكر والبلبىل الجمىاع المنىاع هىذا ال يىذكر 
 ...فكأنه مب  هبن األحباأ والجوام المعطي الباذل هذا الذي يذكر

َحَيححاِة َوِقيححَل: َأَمححاَت الن ْطَفححَة َوَأْحَيححا النََّسححَمَة. َوِقيححَل: َأَمححاَت اْْلَبححاَء َوَأْحَيححا اْْلَْبَنححاَء. َوِقيححَل: ُيِريححُد ِبالْ "
ْنَيا َوَأْحَيحا ِلْلَبْعحِ . َأنَّحُه َخَلحَق وَ } اْلِ ْصَب َوِباْلَمْوِت اْلَجْدَب. َوِقيحَل: َأَنحاَم َوَأْيَقحَ . َوِقيحَل: َأَمحاَت ِ حي الحد 

ْوَجْيِن الذََّكَر َواْْلُْنَثى  ".َأْي ِمْن َأْوََّلِد آَدمَ  {الزَّ
وعىىال باىىن الناىىر عىىن التراصىىبل التىىي  جىىليعنىىي هىىذه األمىىو  فىىي جمبىى  مىى لوالتها هىىي هبىى  هللا 

، خلق زوجىبن الىذكر واألنثى ، كلهىا هبى  هللا ات ل علبه، أضكا وأبن ، أما  وأحبتذكر بجمب  ما 
 .-الوع جل-
ْوَجْيِن الححذََّكَر َواْْلُْنَثححى}" ححُه َخَلححَق الححزَّ َوَلححْم ُيححِرْد آَدَم َوَحححوَّاَء ِبََنَُّهَمححا ُخِلَقححا ِمححْن َأْي ِمححْن َأْوََّلِد آَدَم  {َوَأنَّ

 ".ُنْطَفةٍ 
 أنهما خلقا من نطرة ألنهما لم يللقا من نطرة.بمم وحواأ آولم يرم 

ِحِم َوُتححَراقُ . ُتْمَنححى ْن َنَطححَف اْلَمححاَء ِإَذا َقَطححرَ ْشححَتقم ِمحح، مُ الن ْطَفححُة اْلَمححاُء اْلَقِليححلُ وَ " َقاَلححُه  ؛ُتَصححب  ِ ححي الححرَّ
ا حَّ ِْ ِمًنحى ِبَهحَذا ُجُل َوَأْمَنحى ِمحَن اْلَمِنحيتِ : َمَنى الرَّ ُيَقالُ . ُ  َوَعَطاُء ْبُن َأِبي َرَباحٍ اْلَكْلِبي  َوالضَّ َي ، َوُسحمِت

َماِء َأْي ُيححَراقُ اَِّلْسححِم ِلَمححا ُيْمَنححى ِ يَهحح رُ : َوِقيححلَ . ا ِمححَن الححدِت ُِ : َمَنْيححُيَقححالُ . َقاَلححُه َأُبححو ُعَبْيححَدةَ  ؛ُتْمَنححى ُتَقححدَّ
ْرُتهُ  ْيَء ِإَذا َقدَّ َر َلهُ ، الشَّ اِعُر:  ؛َوُمِنَي َلُه َأْي ُقدِت  َقاَل الشَّ

 َحتَّى ُتاَلِقي َما َيْمِني َلَك اْلَماِني
ُر َلَك اْلقَ   ..".اِدرُ َأْي َما ُيَقدِت

َوَقحَرَأ اْبحُن َكِثيحٍر  .اِح ِ حي اْْلَْاحَباِح ِلْلَبْعح ِ َأْي ِإَعحاَدَة اْْلَْروَ  {َوَأ َّ َعَلْيِه النَّْشَََة اْْلُْخحَرى }: َقْوُلُه َتَعاَلى"
يِن َواْلَمدتِ النََّشاَءَة " "َوَأُبو َعْمٍرو   {ى َوَأْقَنحىَأنَّحُه ُهحَو َأْ َنحوَ }. َوَعَد َذِلَك َوَوْعحُدُه ِصحْدقٌ َأْي  ؛ِبَفْتِح الشِت
ْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقحِدُر } :ُثمَّ َقَرأَ  ؛ْن َااَء َوَأْ َقَر َمْن َااءَ : َأْ َنى مَ َقاَل اْبُن َزْيدٍ  َيْبُسُ  الرِت

: َأْ َنحى: اِهحٍد َوَقَتحاَدَة َواْلَحَسحنِ ا َوُمجَ . َوَعحِن اْبحِن َزْيحٍد َأْيًضحُسُ  َواْخَتحاَرُه الطََّبحِري  َوَقَرَأ َيْقِبُض َوَيبْ  {َلهُ 
َل، َوَأْقَنى  "..َأْخَدمَ : َموَّ

 البب  الذي نسبته هو يقول: 
 ُعمُر الرت  ذكُرُه ال يوُل ُمّ ِتِه َوَمْوُتُه ِخْزُيُه ال َيْوُمُه الّ اني
 األهبا  في هذا المعن  كثبرة، والذكر لإلنسان عمر ثاني.

: َمْعَنحاُه َأْرَضحى ِبَمحا َأْعَطحى َوِقيحلَ . َوُهَو َمْعَنى َأْخحَدَم َأْيًضحا، َلُكْم ِقْنَيًة َتْقَتُنوَنَها َجَعلَ  {َأْقَنى}: َوِقيلَ "
اُه ِبَمحا َأْعَطحاهُ  َأْي َأْ َناهُ  ُجحُل َيْقَنحى ِقًنحىَهِري  . َوَقحاَل اْلَجحوْ َقاَلحُه اْبحُن َعبَّحا ٍ  ؛ُثمَّ َرضَّ ، ِمْثحُل : َقِنحَي الرَّ
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ُ َمححا ُيْقَتَنحح ،َيْغَنححى ِ ًنححىَ ِنححَي  ُ َأْي َأْعَطححاُه َّللاَّ ُ َأْيًضححا َأْي . َوَأْقَنححاهُ ى ِمححَن اْلِقْنَيححِة َوالنََّشححِب َوَأْقَنححاُه َّللاَّ  َّللاَّ
اهُ  َضا. َرضَّ  ..".، َعْن َأِبي َزْيدٍ َواْلِقَنى الرِت

 بتىان إال أن القنى  غالبىاا وأقنىاه ملكىه مىا يقتنبىه ممىا ينترى  بىه وهمىا متقا أغناه بأموال أغن  معروف
 تكون فبما ينتر  به يعني الان  باألثمان والقن  بما يقتن  وينتر  به.

حَمْعِز َ َقْد ُأْعِطَي اْلِقَنى: َمْن ُأْعِطَي ِماَطًة ِمَن الْ َوَتُقوُل اْلَعَربُ : َقالَ " َِْ  ، َوَمْن ُأْعِطَي ِماَطحًة ِمحَن الضَّ
ُ َوَأْقَنحاُه َأْي َوُيَقحالُ . ِبحِل َ َقحْد ُأْعِطحَي اْلُمَنحىُأْعِطحَي ِماَطحًة ِمحَن اإْلِ  ، َوَمحنْ َ َقْد ُأْعِطَي اْلِغَنحى : َأْ َنحاُه َّللاَّ

َقاَلححُه ُسححَلْيَماُ   ؛ُه َوَأْ َقححَر َخْلَقححُه ِإَلْيححهِ : َأْ َنححى َوَأْقَنححى َأْي َأْ َنححى َنْفَسححَوِقيححلَ . َأْعَطححاُه َمححا َيْسححُكُن ِإَلْيححهِ 
 ..".التَّْيِمي  

حبز األغنباأ، عن ه عنز  وال ي خل في ،وأوب  ألنه ق  ينون عن ه ما يقتنبه ،لان  أعم من القناوا
 كسىب مىن و ائىهتيهذه العنز عن ه مىا ينترى  بىه و  -وعال جل-ناه هللا ققنبة ي ر  من لبنها أ ةواح 

 ...له عل  خلقه ة  األمرين هتمام منجم -وعال جل- فا لكن ق  ال يصل إل  ح  الان  
وال ىر لكىن مى  ذلىا ال يضىاف  ،وإن كان هىو خىالق اللبىر ،يعني ال ر ال يضاف إل  هللا مباشرة
}َوَأنَّا ال َنْ ِ ي َأَشرٌّ ُأِ يَ  ِبَمْن ِفىي األْ ِض َأْم إنما يبن  للمجهول، و إل  هللا ينسب إلبه نسبة صريكة 

ا  جل-وال ر لبس ألبا، مثل قال: أ ي  ههم فا  مباشرة إل  هللا  ضافم ش   {،َأَ اَم ِهِهْم َ بُُّهْم َ َش ا
نىىه إن نسىىبته نسىىبة صىىريكة بالبنىىاأ للمعلىىوم ال تىىأتي ههىىا أهىىو المانىى  والمرقىىر لكىىن يبقىى   -وعىىال

 النصوص.
َضا: َأْ َنى ِبالْ َوَقاَل ُسْفَيا ُ " . َأْوَلحدَ : َسحا َ َقحاَل اْبحُن َكيْ . َأْقَنى َأْ َقحرَ : َوَقاَل اْْلَْخَفُش . َقَناَعِة َوَأْقَنى ِبالرِت

مَ   ".َوَهَذا َراِجٌع ِلَما َتَقدَّ
ه قى  انبة واإلقناأ يرهم منه شيأ من التوبعة عل  اإلنسان بأن أعطاه ما ينتر  به إال أنق ما أن ال

لكنىىه ال ينرىىي حاجتىىه هبنمىىا  يقتنبىىه أأن تكىىون مىى  الكاجىىة ألنىىه أعطىىاه شىىبيرهىىم منهىىا أنهىىا ال تنرىىي 
  ..ينري حاجته  الان
ال  علىى  كىىل حىىال ...ويسىىتهلكه هىىذا قنبىىة ،يكتىىاج إلبىىه بكاجاتىىه األصىىلبة هىىذا قنبىىة مىىا يسىىتعملهمىىا 

ارال ، آال  المصىان   باعهىا. إذا اشتراها لابر التجا ة فال يلزمه فبها زكىاة إال ذاإ يلزم بابر الزم
ايىىة حىىىق ، يعنىىي ال ىىرع كمىىا جىىاأ بكمغبرهىىازكىىاة علبهىىا إنمىىا الزكىىاة فىىي  ملىىا  الماليىىبن هىىذه الب

  ..والتوازن موجوم.ال ته   حق الاني  جاأأيضاا علبه  صوالكر  ،الرقبر
احتمىال يسىنن لكىن هىذا  هىذا متىرمم. م مىا يى  ي يسىنن مىا يى  ي يسىتثمر مىا يى  ي يببى ماألول متر 

 تمسا ال  اهم مثل إل  بالبب  ما عن ه نبة ابتثما  لها.يري  
عني هبهم شيأ من االتراك واالختالف. الان  أشمل ال، فبه نوع من التوافق ونوع من التااير، ي

هال شا، وق  ينون باألموال وق  ينون باألعبان والعروض، وأما القنبة فهي بالعروض وما ينتر  
 به وال يلزم منها الان .
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ْعَرى }" ْعَرى  {َوَأنَُّه ُهَو َرب  الشِت ةِ اْلَكْوَكحُب اْلُمِضحيُء الَّحِذي َيْطُلحُع َبْعحَد اْلَجحوْ الشِت  َزاِء، َوُطُلوُعحُه ِ حي ِاحدَّ
، ححْعَرى اْلُغمَ  اْلَحححرِت ححْعَرَياِ  اْلَعُبححوُر الَِّتححي ِ ححي اْلَجححْوَزاِء َوالشِت َراعِ َوُهَمححا الشِت َوَتححْزُعُم  ؛ْيَصححاُء الَِّتححي ِ ححي الححذِت
ْعَرى ُب َأنَُّهَما ُأْخَتا ُسَهْيلٍ اْلَعرَ  ِْ َتْعُبحُدهُ ِْلَ َّ  ؛َ  َربًّا ِلَغْيرِهِ َوِإْ  َكا . َوِإنََّما ُذِكَر َأنَُّه َرب  الشِت  ؛ اْلَعَرَب َكاَنح

ُ َجلَّ َوَعزَّ َأ َّ الشِت  ي   ؛يَمْن َكحاَ  َيْعُبحُدهُ . َواْخُتِلحَف ِ حْعَرى َمْرُبحوٌب َلحْيَس ِبحَربٍت َ ََْعَلَمُهُم َّللاَّ حدِت  :َ َقحاَل الس 
 ِْ ُ َوَقححاَل َ ْيححُرهُ . َتْعُبححُدُه ِحْمَيححُر َوُخَزاَعححةُ َكاَنحح ُل َمححْن َعَبححَدُه َأُبححو َكْبَشححَة َأَحححُد َأْجححَداِد النَِّبححيِت َصححلَّى َّللاَّ : َأوَّ

ُ َعَلْيحِه َوَسحلََّم اْبحَن لََّم ِمْن ِقَبِل ُأمََّهاِتهِ َعَلْيِه َوسَ  ، َوِلَذِلَك َكاَ  ُمْشِرُكو ُقَرْيٍش ُيَسم وَ  النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
! َوَقحاَل َأُبحو يَنحا ِمحَن اْبحِن َأِبحي َكْبَشحةَ : َمحا َلقِ َوَقحاُلوا ؛َّللاَِّ َوَخحاَلَف َأْدَيحاَنُهمْ ى َأِبي َكْبَشحَة ِححيَن َدَعحا ِإَلح

ُ َعلَ  ْيحِه َوَسحلََّم َتُمحر  ُسْفَياَ  َيْوَم اْلَفْتِح َوَقْد َوَقَف ِ ي َبْعِض اْلَمَضاِيِق َوَعَسحاِكُر َرُسحوِل َّللاَِّ َصحلَّى َّللاَّ
حْعَرى ِمحَن اْلَعحَرِب ُيَعظِتُمَهحا َوَيْعَتِقحُد َر َأْمحُر اْبحِن َأِبحي َكْبَشحةَ َلَقحْد َأِمح: َعَلْيهِ  . َوَقحْد َكحاَ  َمحْن ََّل َيْعُبحُد الشِت

َِْثيَرَها ِ ي اْلَعاَلمِ   ".َت
 صىل  هللا-الك يث الطويل في أوائل الصكب  في قصة هرقل م  أهي بربان وق  أ بل إلبه النبىي

 وكىان حولىه مىن العىر  فىإذا فىبهم أهى بىالم، معىا هرقىل مىنلى  اإلإخطا  يى عوه فبىه  -علبه وبلم
ألن كىان مىا  :ويجببها أهو بربان فقال هرقل ةللأب -صل  هللا علبه وبلم-النبي بربان وبأله عن

ر ، لقى  أمىَلَقىْ  َأِمىَر َأْمىُر اْهىِن َأِهىي َكْبَ ىةَ تبن، فقىال أهىو بىربان: اهى ميقى  ملكن مىا تكى بتقول حقا لى
أهىو كب ىة هىذه قىالوا إنىه  .كب ىة وإنىه لبهابىه ملىا هنىي األصىرر أهىيره، أمر أمر اهن يعني عام أم

-نىه كىان يعبى  ال ىعرف وخىال  النىاس بعبامتهىا والنبىيأأج امه من جهة أمه كما قال هنىا و ج  من 
وخىىال   ،وحبىى هوإلىى  ت ،-وعىىال جىىل-لمىىا معىىا هىىذه الىى عوة الكقىىة إلىى  هللا  -صىىل  هللا علبىىه وبىىلم

 بىه فىيس ومنهم مىن يقىول أنىه ال صىلة لىه إن له بل  ج ه أهو كب ة خال  النا :قالواالناس فبها 
النسب لكن جاأ ه عوة إلى  بعىن الرضىائل التىي نسىب  مىن قبىل العىر  أو تركى  أهىو كب ىة معىا 

 والصىىى قة ،معىىىا معىىىوة إلىىى  فضىىىائل الصىىى ك -صىىىل  هللا علبىىىه وبىىىلم-إلىىى  بعىىىن الرضىىىائل والنبىىىي
 متق م علبه. ألن ذاكهنه اي به أبا كب ة كأنه ، قالوا أنه وكذا والعراف

اِعرُ "  : َقاَل الشَّ
ْعَرى اْلَعُبورُ  َِ َناَرَها الشِت  َمَضى َأْيُلوُل َواْرَتَفَع اْلَحُروُر َوَأْخَب

ححْعَرى َكاَنححا َزْوَجححْينِ  : ِإ َّ ُسححَهْياًل َرَب َتُقححوُل ِ ححي ُخَراَ اِتَهححا: ِإ َّ اْلَعححَوِقيححلَ  َهْيٌل َ َصححاَر ُسحح ، َ اْنَحححَدرَ َوالشِت
ححْعَرى اْلَعُبححوُر َ َعَبححَرِت اْلمَ َيَماِنيًّححا ِِ اْلَعُبححورُ ، َ اتََّبَعْتححُه الشِت َي ِْ ِلَفْقححِد َجححرََّة َ ُسححمِت ِِ اْلُغَمْيَصححاُء َ َبَكحح ، َوَأَقاَمحح

ِْ ُ َمْيَصاُء ِْلَ  َي ِْ َعْيَناَها َ ُسمِت  ".نََّها َأْخَفى ِمَن اْْلُْخَرى ُسَهْيٍل َحتَّى َ ِمَص
ن مثىىل هىىذا الكىىالم الىىذي ال و هىىذه مىىن اللرافىىا  التىىي تجىىري علىى  ألسىىنة بعىىن النىىاس الىىذين يىىرو 

 .أصل له
 ".َثُمودَ  ِْلَنَُّهْم َكاُنوا ِمْن قبل َسمَّاَها اْْلُوَلى {َوَأنَُّه َأْهَلَك َعاًدا اْْلُوَلى}"
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بالنسىبة للوجىوم ولبسى  أولى   ،نسببه بالنسبة لما ذكر معها ولذا قالوا قوم نوت مىن قبلىه ةيعني أولب
ا اأْلُوَلىىى  .هىىىل وجىىى  قبلهىىىا أمىىىم فىىىي  ثمىىىوم بىىىماها األولىىى  ألنهىىىم قىىىالوا مىىىن قبىىىل ،{}َوَأنَّىىىُه أَْهَلىىىَا َعىىىاما

ولعىل الكلمىة الثانبىة  ،عىام هىي األولى  ،ال .مىن قبىل عىام إن ثمىومإل  الثانبة التي تقول  ...الزمان
فىي المسىألة وإن كىان  يانل ثأنه من قبل عام قو  نسل أص . لكن في مقاهلة القول األول ق  يص 

 .األول هو الصكب 
ِْ بَ َوَقححاَل اْبححُن َزْيححدٍ " ححٍة ُأْهِلَكحح ُل ُأمَّ ححاَلمُ : ِقيححَل َلَهححا َعححاٌد اْْلُوَلححى ِْلَنََّهححا َأوَّ َوَقححاَل اْبححُن  .ْعححَد ُنححوٍح َعَلْيححِه السَّ

يَ ححاْْلُوَلى أُ  َعححاَداِ ؛: ُهَمححا ِإْسححَحاقَ  ِْ ِبححالرِت ْرَصححرْهِلَكحح ِْ ِباِح الصَّ َُْهِلَكحح ِِ اْْلُْخححَرى َ  ححْيَحةِ ، ُثححمَّ َكاَنحح . لصَّ
ُة ِمححْن َوَلححِد َعححاٍد ، َوَعححاٌد الثَّاِنَيححِن َعححْوِ  ْبححِن َسححاِم ْبححِن ُنححوحٍ َعححاٌد اْْلُوَلححى ُهححَو َعححاُد ْبححُن ِإَرَم ْبحح :َوِقيححلَ 
حِة َعحاًدا َجبَّحاُروَ  َوُهحْم َقحْوُم ُهحودٍ َة الْ : ِإ َّ َعحاًدا اْْلِخحرَ َوِقيحلَ . َواْلَمْعَنى ُمَتَقاِربٌ  ؛اْْلُوَلى . َوِقحَراَءُة اْلَعامَّ

" ِبَنْقححِل َحَرَكححِة "َعححاًدا اَُّلوَلححى. َوَقححَرَأ َنححاِ ٌع َواْبححُن ُمَحْيِصححٍن َوَأُبححو َعْمححٍرو َيححاِ  التَّْنححِويِن َواْلَهْمححزِ اْْلُوَلححى ِببَ 
ِم َوِإْدَ اِم التَّْنِوينِ   ".ِ يَها اْلَهْمَزِة ِإَلى الالَّ

 .األول  بالت  ي  تقول عاما
اِكَنَة. َوَقَلَبَها اْلَباُقوَ  َواًوا َعَلى َأْصِلَها" وِسي  ُيْظِهَراِ  اْلَهْمَزَة السَّ َواْلَعَرُب َتْقِلحُب  ؛ِإَّلَّ َأ َّ َقاُلوَ  َوالس 

ْثَنحْينِ َهَذا اْلَقْلَب َ َتُقوُل: ُقِم اْْلَ  َعنَّا َوُضمَّ ِلْثَنْيِن َأْي ُقِم  َثُمحوُد  {َوَثُمحوَد َ َمحا َأْبَقحى}، اْْلَ  َوُضحمَّ اَِّل
َم. ْيَحِة. ُقِرَئ "َثُموًدا" َوَقْد َتَقدَّ  "ُهْم َقْوُم َصاِلٍح ُأْهِلُكوا ِبالصَّ

وبع مىىه عجمىىة، ال فبىىهالعالمبىىة لكىىن لىىبس  فبىىهبىىم عربىىي االتنوين وع مىىه فىىالتنوين علىى  أنىىه يعنىىي بىى
 عل  أنه أعجمي.

َأْي َوَأْهَلَك َقحْوَم ُنحوٍح ِمحْن َقْبحِل َعحاٍد َوَثُمحوَد  {َوَقْوَم ُنوٍح ِمْن َقْبلُ }، َب َعَلى اْلَعْطِف َعَلى َعادٍ َواْنَتَص "
ِة ُنوٍح ِ يِهمْ  {ِإنَُّهْم َكاُنوا ُهْم َأْظَلَم َوَأْطَغى}  ".َوَذِلَك ِلُطوِل ُمدَّ

لالىم نرر يسبر ال شا أن هذا ملبىل ا وما ابتجا  إال ايعني في ال عوة أل  بنة إال خمسبن عام
 .والطابان نسأل هللا العافبة

َُْخححُذ ِبَيححِد اْبِنححِه َ َيْنَطِلححُق ِإَلححى ُنححوحٍ " ُجححُل ِ ححيِهْم َي ححاَلُم َ َيُقححولُ َحتَّححى َكححاَ  الرَّ ححُه : ا َعَلْيححِه السَّ ْحححَذْر َهححَذا َ ِهنَّ
ُِ َلحكَ  الَ ، َوِإ َّ َأِبحي َقحْد َمَشحى ِبحي ِإَلحى َهحَذا َوَقحَكذَّابٌ  ، َعَلحى اْلُكْفحرِ َ َيُمحوُت اْلَكِبيحُر  ؛ِلحي ِمْثحَل َمحا ُقْلح

: ِإ َّ اْلِكَناَيَة َتْرِجُع ِإَلى ُكلِت َمْن ُذِكحَر ِمحْن َعحاٍد َوَثُمحوَد َوَقحْوِم َوِقيلَ . ِغيُر َعَلى َوِصيَِّة َأِبيهِ َوَيْنَشَُ الصَّ 
 ."ُنوحٍ 

 وأيا . ،إن هؤالأ المذكو ون كانوا هم أ لم
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ُمْشِرِكي اْلَعَرِب َوَأْطَغىْي َكاُنوا َأْكَفَر ِمنْ أَ " . َ َيُكوُ  ِ يِه َتْسِلَيٌة َوَتْعِزَيٌة ِللنَِّبيِت َصلَّى َّللاَّ
َِ َأْيًضا َ اْلَعاِقَبُة اْلَحِميَدُة َلكَ َ َكََنَُّه َيُقوُل َلهُ  ؛  ".: َ اْصِبْر َأْن
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مىا فاألول  وأهلىا أيضىاا ثمىوم  اأهلا عام :ا  أن لكل أمة ما يلصهالكن مقتض  التقسبم في اري
 ، قوم نىوت والضىمبر يعىوم ياأألنهم كانوا أ لم و  م يعنيأبق  وقوم نوت أهلكهم من قبل هؤالأ إنه

 خر المذكو .آإل  
اَلُم اْطَتَفكَ َيْعِني َمَداِطَن َقْوِم ُلوٍط َعَلْيهِ  {َواْلُمْؤَتِفَكَة َأْهَوى }" ِْ ِْ ِبِهْم، َأيِ  السَّ  َوَصاَر َعاِلَيَها : اْنَقَلَب

َرَ َعَها  ؛َماءِ َأْي ُخِسَف ِبِهْم َبْعَد َرْ ِعَها ِإَلى السَّ  (َأْهَوى ). ُه َأْي َقَلْبُتُه َوَصَرْ ُتهُ : َأَ ْكتُ ُيَقالُ . َساِ َلَها
دُ .  َأْهَوى ِبَها ِإَلى اْْلَْر ِ ِجْبِريُل ُثمَّ  : َهَوى ِباْلَفْتِح َيْهِوي ُهِويًّا َأْي َوُيَقالُ . َعَلَها َتْهِوي جَ : َوَقاَل اْلُمَبرِت
ى} ." َأْي َأْسَق َ "َأْهَوى َسَقَ  َو  اَها َما َ شَّ  ؛ا َأْلَبَسَها ِمَن اْلِحَجاَرةِ َأْي َأْلَبَسَها مَ  {َ َغشَّ

 هوف يهوف يعني بقط وهوي يهوف أحب.
ُ َتَعححاَلى" يلٍ َ َجَعْلَنححا َعالِ }: َقححاَل َّللاَّ : ِإ َّ اْلِكَناَيححَة َوِقيححلَ  {َيَهححا َسححاِ َلَها َوَأْمَطْرَنححا َعَلْيَهححا ِحَجححاَرًة ِمححْن ِسححجِت

 ".َتْرِجُع ِإَلى َجِميِع َهِذِه اْْلَُممِ 
  ناية يعني الضمبر فا اها.

اَها" اُهمْ  َأْي َ شَّ  ".َضْرٍب َ ْيِر َما ُأْهِلَك ِبِه اْْلَخرُ ، َوَأْبَهَم ِْلَ َّ ُكالًّ ِمْنُهْم ُأْهِلَك بِ ِمَن اْلَعَذاِب َما َ شَّ
بىه مترىاو  فىي كىل أمىة نىوع مىن  او كىعقوباتهم ملتلرة وما عىذهوا بىه وأهل .جاأ هلرظ يصل  للجمب 

اَها َما َغ َّ {العذا  فجاأ برعل يصل  لجمب  ما تق م،  عنىي يصىل  ألن ينىون ي [54]الىنجم: }َفَا َّ
 ..ويصل  أن ينون بأنواع العذا  السابقة.صبكة ويصل  أن ينون قلب البل ان بال

ىى { ىىاَها َمىىا َغ َّ   مىىا يتصىىو  إذا حىىذف المرعىىول مل علىى  العمىىوم، عمىىوم جمبىى، [54]الىىنجم: }َفَا َّ
 سرت يعني كل ما تق م يصل .يسرت الذهن فبه كل م

.ِي ِنَعِم َربِتَك َأْي َ ِبََ  {َ ِبََِي آََّلِء َربِتَك َتَتَماَرى } اْْلَْمِر.َهَذا َتْعِظيُم  َوِقيَل:" ْنَسحاِ  َواْلُمَ اطَ  َتُشحك  َبحُة ِلْإِ
َعُم َواِححُدَها َأًلحى َوِإًلحى اْلُمَكذِتِب   ِ حي " ِبِهْدَ حاِم ِإْححَدى التَّحاَءْينِ ى تََّمحارَ "َوَقحَرَأ َيْعُقحوُب  َوِإْلحٌي.. َواْْلََّلُء الحنِت

حُد ْبحُن َكْعحٍب َقحاَل اْبحُن ُجح { ِمحَن الن حُذِر اْْلُوَلحىَهَذا َنحِذيرٌ }: َقْوُلُه َتَعاَلى .اْْلُْخَرى َوالتَّْشِديدِ  : َرْيٍج َوُمَحمَّ
ُ َعَلْيححِه َوَسححلََّم َنححِذيٌر ِبححاْلَحقِت الَّححِذي َأْنححذَ  ححًدا َصححلَّى َّللاَّ ِهْ  َأَطْعُتُمححوُه ، َ ححَر ِبححِه اْْلَْنِبَيححاَء َقْبَلححهُ ُيِريححُد َأ َّ ُمَحمَّ

حاِلَفةِ َمحا َححلَّ ِبمُ ، َوِإَّلَّ َحلَّ ِبُكحْم َأْ َلْحُتمْ  ُسحِل السَّ ، َوَأنَّحُه َنحِذيٌر ِبَمحا ُيِريحُد اْلُقحْرآ َ : َوَقحاَل َقَتحاَدةُ . َكحذِتِبي الر 
 : َأْي َهَذا الَّحِذي َأْخَبْرَنحا ِبحِه ِمحْن َأْخَبحاِر اْْلَُمحِم اْلَماِضحَيِة الَّحِذيَن َهَلُكحواَوِقيلَ . َذَرْت ِبِه اْلُكُتُب اْْلُوَلىَأنْ 

 ..".الن ُذرٌف ِلَهِذِه اْْلُمَِّة ِمْن َأْ  َيْنِزَل ِبِهْم َما َنَزَل ِبَُوَلِئَك ِمَن َتْ ِوي
يعنىىىي هىىىذه الرائىىى ة مىىىن ذكىىىر األمىىىم السىىىابقة قصىىى  األمىىىم السىىىابقة لبسىىى  للتسىىىلبة وإنمىىىا لالعتبىىىا  

كىىان عمىىر يقىىرأ القصىى  فبقىىول: مضىى  القىىوم ولىىم يىىرم بىىه  .واللىىوف مىىن المىىيل الىىذي ي ىىبهم مىىيلهم
ال نسىىلا  اكىىا  ألنىىمواأل ،إنمىىا تقىىرأ لالعتبىىا و وانا، هىىذه القصىى  ال تقىىرأ علىى  أبىىاس أنهىىا تسىىلبة بىى

يؤخىذ  قى  ط.ا يخ لبسى  للتسىلبة واالبىتجمام فقىفنهلا كما هلكوا وكذلا كىالقراأة لكتىب التى كهممسال
والسىنن  ومىا أشىبه اللبلىة بالبا حىة ،ستري  هها يالىب العلىم لكىن أعاىم مىن ذلىا االعتبىا يهذا و من 
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َوِإن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِ ْل َقْوماا )وكذلا من يأتي بع هم  ،بتب لوافاالقوم  تول  .وال تتب ل ،اإللهبة ال تتابر
 ..وهنذا. (َغْبَرُ مْ 

 (َفِبَأيِّ آالِأ َ بُِّكَما ُتَكذَِّبانِ )
فىي معنى  فىي  توايلىوا علبىهن ألعلبىه السىل  فىي الترسىبر مىثالا ترىق ا عمىايعني ال يجىوز اللىروج 

أن هىذه الكلمىة معناهىا كىذا لكىن بعى  االبىتبعا  لجمبى  األقىوال  معن  من المعىاني يتوايلىون على 
يرىت  هللا  قى  .ترقىوا علبىه قى   ذائى  على  ذلىااهىذا المعنى  الىذي  لكن قى  يلىوت للمتىأخر إضىافة إلى 

  وفىىىي بىىىو ة الموضىىى علبىىىه أن هىىىذه الكلمىىىة أن معناهىىىا الىىىنعم، لكىىىن لمىىىاذا خصىىى  ارالأ فىىىي هىىىذا
إشىنال وحبنلىذ ال ينىون خىرج  هبالنعم، ق  يلوت له معن  يعني ما ذكر قبله مىا فبى الرحمن ولم يؤ 

إن نقىول هىل  والترسىبر بىالرأي حىرام. ةكل ترسبر تجى  فبىه فوائى  زائى  .األولبن وهذا كثبر اتراك نع
السىىىل  أحبانىىىا فسىىىر بىىىه السىىىل ،  عمىىىاولىىىم يلىىىرج  ،ترىىىق علىىى  األصىىىولاالزوائىىى  مكرمىىىة  إذا  هىىىذه

يتنىاول جمبى  مىا ينى  ج  إن اللرىظيرسرون بالمثال هىل نقتصىر على  مثىالهم الىذين ذكىروه  أو نقىول 
لكىن يىأتي بىالنعم ويزيى   ...تكته من مررما  لكىن يبقى  القى   الم ىترك الىذي اترقىوا علبىه الهى  منىه

 إشنال. هفب لم يطل  عل  قول باهق مالو علبه ولماذا خص  هذه الكلمة في هذا الموض  و 
حُذِر َأْي ِمْثحَل الن حُذرِ َتْ ِويٌف ِلَهِذِه اْْلُمَِّة ِمْن َأْ  َيْنِزَل ِبِهْم َما َنَزَل ِبَُوَلِئَك ِمحَن " َوالن حُذُر ِ حي َقحْوِل  ؛الن 

ْنححَذاِر َكححا ْنَكححارِ اْلَعححَرِب ِبَمْعَنححى اإلِْ : َهححَذا الَّححِذي َل َأُبححو َماِلححكٍ َقححا. وَ َأْي َهححَذا ِإْنححَذاٌر َلُكححمْ  ؛لن ُكِر ِبَمْعَنححى اإلِْ
ي  . ي ُصحُحِف ِإْبحَراِهيَم َوُموَسحىَأْنَذْرُتُكْم ِبِه ِمْن َوَقاِطِع اْْلَُمِم اْلَ اِلَيِة ُهَو  ِ  حدِت َأْخَبَرِنحي َأُبحو : َوَقحاَل الس 

ُ َتَعححاَلى ِمححنْ َصححاِلٍح َقححالَ  َْ ِبَمححا ِ ححي ُصححُحِف } :َقْوِلححِه َتَعححاَلى : َهححِذِه اْلُحححُروُل الَِّتححي َذَكححَر َّللاَّ حح َأْم َلححْم ُيَنبَّ
 ".ُكل  َهِذِه ِ ي ُصُحِف ِإْبَراِهيَم َوُموَسى {َهَذا َنِذيٌر ِمَن الن ُذِر اْْلُوَلى}: ِإَلى َقْوِلهِ  {ُموَسى َوِإْبَراِهيمَ 

 خر السو ة.آإل   [14]األعل : {َقْ  َأْفَلَ  َمْن َتَز َّ } :ألعل بو ة افي يعني مثل ما جاأ 
ِِ اْْلِزَ ةُ }: َقْوُلُه َتَعاَلى" ِِ ا {َأِزَ  ِِ اْلِقَياَمةُ َأْي َقُرَب اَعُة َوَدَن  ؛ِلُقْرِب ِقَياِمَها ِعْنَدهُ آِزَ ٌة" ". َوَسمَّاَها لسَّ

 ".{َيَرْوَنُه َبِعيًدا َوَنَراُه َقِريًبا}: َكَما َقالَ 
 بعث والساعة كهاتبن. -صل  هللا علبه وبلم–والنبي 

وا َلَهحا " ِلُدُنوِتَها ِمَن النَّحاِ  َوُقْرِبَهحا"آِزَ ةٌ َسمَّاَها : ِقيلَ "و  .  َّ ُكحلَّ َمحا ُهحَو آٍت َقِريحبٌ ْلَِ  ؛ِمحْنُهْم ِلَيْسحَتِعد 
 : َقالَ 

ُل َ ْيَر َأ َّ ِرَكاَبَنا َلمَّا َتَزْل ِبِرَحاِلَنا َوَكََْ  َقدِ   َأِزَل التََّرح 
ححَحاحِ  ححلُ َوِ ححي الصِت َْزَ : َأِزَل التََّرح  ِِ اْْلِزَ ححةُ }: َوِمْنححُه َقْوُلححُه َتَعححاَلى ؛ُل َأَزً ححا َأْي َدَنححا َوَأِ ححدَ  َيحح َيْعِنححي  {َأِزَ حح

 ".اْلِقَياَمةَ 
 زف الرجل عجل، أي عجل.أو 
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ُجُل َأْي عَ " : َزْيحدٍ  َقحاَل َأُبحو. اْلَقِصحيُر َوُهحَو اْلُمَتحَداِني، َواْلُمَتحزِزُل ِجحَل َ ُهحَو آِزٌل َعَلحى َ اِعحلٍ َوَأِزَل الرَّ
ُِ ْلَِ  َِْئاُ : ْعَراِبححيٍت َمححا اْلُمْحَبْنِطححُاَ َقححالَ ُقْلحح ُِ . اْلُمَتَكحح َِْئُاَ َقححالَ : ُقْلحح ُِ . قُ اْلُمَتححزِزلُ : َمححا اْلُمَتَكحح َمححا : ْلحح

 ".َِ َأْحَمُق َوَتَرَكِني َوَمرَّ : َأنْ اْلُمَتزِزُلَ َقالَ 
يمنىىن أن اْلُمْكَبْنِطىىُئ ناهىىا، نعىىم إذا كانىى  الكلمىىة غبىىر ما جىىة وغبىىر معروفىىة يعنىىي ممنىىن يلرىى  مع

كىان مىا تعىرف كلمىة  ويجا  قال: المتكأ ي قال ما المتكأكئ قال المتىيزف يعنىييسأل عن معناها 
مىا تكتىاج  مىا ترهىم مة اللاة ما تعرف كلمة موجومة في القرآن يعرفها اللاص والعىامأئأهو زي  من 

 .جا أ  ت
ُمَها َأْي َلححْيَس َلَهححا ِمححْن ُدوِ  َّللاَِّ َمححنْ  {َلححْيَس َلَهححا ِمححْن ُدوِ  َّللاَِّ َكاِاححَفةٌ }" ُرَهححا َأْو ُيَقححدِت : َوِقيححلَ . ُيَؤخِت
َ اْلَكاِاححَفُة اْسححٌم ِبَمْعَنححى اْلَمْصححَدِر  ؛َوََّل ُيْبححِديَها ِإَّلَّ َّللاَُّ : اْنِكَشححاٌل َأْي ََّل َيْكِشححُف َعْنَهححا َأيِ  {َكاِاححَفةٌ }

اِهَيِة َواْلَباِقَيةِ َبِة َواْلَعاِ َيةِ َواْلَهاُء ِ يِه َكاْلَهاِء ِ ي اْلَعاقِ   ..." َوالدَّ
 يعني المبالاة.

ِْ  ؛َأْي ََّل َأَحَد َيحُرد  َذِلحكَ : َوِقيلَ . ْن َباِقَيٍة َأْي ِمْن َبَقاءٍ : َما ِلُفاَلٍ  مِ َكَقْوِلِهمْ " َأْي َأ َّ اْلِقَياَمحَة ِإَذا َقاَمح
ِ َتَعاَلىُينْ  ََّل َيْكِشُفَها َأَحٌد ِمْن آِلَهِتِهْم َوََّل  ِِ اْلِقَياَمحُة ِجيِهْم َ ْيُر َّللاَّ َي ِْ "َ اِاحَيٌة". َوَقْد ُسحمِت ، َ حِهَذا َكاَنح

َهححا َكْشححًفا َ  ححٍ  َمْحححُذولٍ ، َ اْلَكاِاححَفُة َعَلححى َهححاِاححَيٌة َكححاَ  َرد  ُِ ُمَؤنَّ  َأْي َنْفححٌس َكاِاححَفٌة َأْو ِ ْرَقححةٌ  ؛َذا َنْعحح
 ".: ِإ َّ َكاِاَفًة ِبَمْعَنى َكاِاٍف َواْلَهاُء ِلْلُمَباَلَغِة ِمْثُل َراِوَيٍة َوَداِهَيةٍ ِقيلَ وَ . َكاِاَفٌة َأْو َحاٌل َكاِاَفةٌ 

 .-وعال جل-يعني ال يستطب  أح  أن ين رها مون هللا 
ٍْ َتْعَجُبححوَيْعِنححي اْلُقححْرآ َ  {َأَ ِمححْن َهححَذا اْلَحححِدي ِ }: َقْوُلححُه َتَعححاَلى" َ  َتْكححِذيًبا ِبححِه . َوَهححَذا اْسححِتْفَهاُم َتححْوِبي

ُ َعَلْيحِه َوَسحلََّم اًرا َوَخْوً ا ِمَن اْلَوِعيدِ َوَتْضَحُكوَ  اْسِتْهَزاًء َوََّل َتْبُكوَ  اْنِزجَ  . َوُرِوَي َأ َّ النَِّبيَّ َصحلَّى َّللاَّ
ًماَما ُرِطَي َبْعَد ُنُزوِل َهِذِه اْْل   ".َيِة َضاِحًكا ِإَّلَّ َتَبس 

 طالب:.....
ِْ : و ُهَرْيحَرةَ َوَقحاَل َأُبحح " ححا َنَزَلحح ححا ِإَلْيححِه  {اْلَححِديِ  َتْعَجُبححو َ َأَ ِمحْن َهححَذا } َلمَّ ِة: "ِإنَّحا  َِّ َوِإنَّ ححفَّ َقححاَل َأْهحُل الص 

حا َسحِمَع النَِّبحي   ُ َعَلْيحِه َوَسح-َراِجُعوَ " ُثمَّ َبَكْوا َحتَّى َجَرْت ُدُموُعُهْم َعَلى ُخحُدوِدِهْم، َ َلمَّ  -لَّمَ َصحلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيحِه َوَسحلَّمَ -َ َقاَل النَِّبي   ؛ُبَكاَءُهْم َبَكى َمَعُهْم َ َبَكْيَنا ِلُبَكاِطهِ  ََّل َيِلحُج النَّحاَر َمحْن َبَكحى » :-َصحلَّى َّللاَّ

ُ ِبُكحْم َوَلَجحاَء ِبَقحْوٍم ِمْن َخْشَيِة َّللاَِّ َوََّل َيْدُخُل اْلَجنََّة ُمِصرم َعَلى َمْعِصَيِة َّللاَِّ َوَلْو َلْم ُتحْذِنُبوا َلحذَ  َهَب َّللاَّ
ِحيمُ   "«.ُيْذِنُبوَ  َ َيْغِفُر َلُهْم َوَيْرَحُمُهْم ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

 طالب: ......
 مضع .

ُ َعَلْيحِه َوَسحلَّمَ -: َنَزَل ِجْبِريُل َعَلى النَِّبحيِت َأُبو َحاِزمٍ َوَقاَل " : ، َ َقحاَل َلحهُ ِكحي َرُجحٌل َيبْ َوِعْنحَدهُ  -َصحلَّى َّللاَّ
َ َتَعحاَلى ْلُبَكحاءَ : ِإنَّا َنِزُ  َأْعَمحاَل َبِنحي آَدَم ُكلََّهحا ِإَّلَّ اَ َقاَل ِجْبِريلُ  ؛َهَذا ُ اَل ٌ : َمْن َهَذاَ َقالَ  ، َ حِه َّ َّللاَّ

ْمَعِة اْلَواِحَدِة ُبُحوًرا ِمْن َجَهنَّمَ   ".َلُيْطِفُا ِبالدَّ
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 .رةضافاأ من نصوص كثبرة متمن خ بة هللا جوكلها ضعبرة لكن جاأ في البناأ 
ِْ َتْحُرُ  ِ ي َسِبيِل هللا» ِْ ِمْن َخْشَيِة هللا، َوَعْيٌن َباَت ُهَما النَّاُر: َعْيٌن َبَك  «َعْيَناِ  ََّل َتَمس 
اِلِبي  َواْلَعححْوِ ي  اْلححوَ َرَواُه  ؛َعححِن اْبححِن َعبَّححا ٍ . َأْي ََّلُهححوَ  ُمْعِرُضححو َ  {ُدو َ َوَأْنححُتْم َسححامِ }: َقْوُلححُه َتَعححاَلى"

ْد َلَنحا أَ ُيَقحالُ  ؛َو اْلِغَناُء ِبُلَغحِة ِحْمَيحرَ : هُ َوَقاَل ِعْكِرَمُة َعْنهُ . َعْنهُ  ، َ َكحاُنوا ِإَذا َسحِمُعوا ْي َ حنِت َلَنحا: َسحمِت
 ".اْلُقْرآَ  ُيْتَلى َتَغنَّْوا َوَلِعُبوا َحتَّى ََّل َيْسَمُعوا

 .(َمُعوا ِلَهَذا اْلُقْرآِن َواْلَاْوا ِفبهِ ال َتسْ )ويوصي بعضهم بعضاا 
 طالب:...
 (حت  ه   نواجذه) .غالبهذا أحباناا 

ا ُ " حَّ حُرو َ : {َساِمُدو َ }: َوَقاَل الضَّ حَحاحِ . َاحاِمُ وَ  ُمَتَكبِت : َسحَمَد ُسحُموًدا َرَ حَع َرْأَسحُه َتَكب حًرا َوِ حي الصِت
 :الَ قَ  ؛َراِ ٍع َرْأَسُه َ ُهَو َساِمدٌ َوُكل  

 َسَواِمُد اللَّْيِل ِخَفاُل اْْلَْزَوادْ 
ِبحُل ِ حي . َوَسحَمَدِت َسحَمْدُت ُسحُموًدا َعَلحْوتُ : َوَقحاَل اْبحُن اْْلَْعَراِبحيتِ . َس ِ ي ُبُطوِنَها َعَلحفٌ َيُقوُل : َليْ  اإلِْ

ْت  ِهححي. َسححْيِرَها َجححدَّ حححاِمُد الالَّ حححُموُد اللَّْهححُو، َوالسَّ . َأْي َأْلِهيَنححا ِباْلِغَنحححاءِ  ؛َأْسحححِمِديَنا: ُيَقحححاُل ِلْلَقْيَنححةِ  ؛َوالس 
مَ  ، ُلَغحٌة الرَّْأِ  اْسِتْئَصاُل َاحْعرِهِ . َوَتْسِميُد اَد َوُهَو ِسْرِجيٌن َوَرَمادٌ َوَتْسِميُد اْْلَْرِ  َأْ  َيْجَعَل ِ يَها السَّ

 ".ِ ي التَّْسِبيدِ 
   يعني حلق الرأس.ببعني جاأ في اللوا ج ببماهم التسي
ُجححُل ِبححاْلَهْمِز اْسححَواْسحح" ُ َعْنححُه َأ َّ َمْعَنححى ِمْئَداًدا َأْي َوِرَم َ َضححًباَمََدَّ الرَّ . َوُرِوَي َعححْن َعِلححيٍت َرِضححَي َّللاَّ

ححاَلةَ  َسححاِمُدوَ  َأْ  َيْجِلُسححوا َ ْيححَر ُمَصححلِتينَ  ححاَلِة َقْبححَل َوَقححاَل اْلَحَسححنُ . َوََّل ُمْنَتِظححِريَن الصَّ : َواِقُفححوَ  ِللصَّ
َمحامِ ُوُقحولِ  ُ َعَلْيححِه َوَسحلَّمَ -َوِمْنححُه َمحا ُرِوَي َعحِن النَِّبححيِت  ؛ اإلِْ ْنَتِظُروَنححُه َأنَّحُه َخححَرَو َوالنَّحاُ  يَ  -َصحلَّى َّللاَّ

َرَو ِإَلحى ، َوَأنَُّه خَ ُه اْلَمْهَدِوي  َعْن َعِليتٍ . َوَذَكرَ َحَكاُه اْلَماَوْرِدي   .«ِمِدينَ َما ِلي َأَراُكْم َسا » :ِقَياًما َ َقالَ 
اَلِة َ َرَأى النَّاَ  قِ   ".: َما َلُكْم َساِمُدو َ َياًما َيْنَتِظُروَنُه َ َقالَ الصَّ

 ملرج 
 طالب: ......

دُ . ُسحُموًدا ِإَذا َلَهحا َوَأْعحَرَ  : َسَمَد َيْسحُمُد َواْلَمْعُروُل ِ ي الل َغةِ "   ؛اِمحُدو َ : خَ َسحاِمُدو َ  :َوَقحاَل اْلُمَبحرِت
اعِ   : رُ َقاَل الشَّ

 ِبَمْقُدوٍر َسَمْدَ  َلُه ُسُموَدا        َأَتى اْلِحْدَثاُ  ِنْسَوَة آِل َحْرٍب                
ُ َعَلْيححِه َوَسححلََّم َقححاَل َصححاِلُح َأُبححو اْلَ ِليححلِ وَ  ححا َقححَرَأ النَِّبححي  َصححلَّى َّللاَّ َأَ ِمححْن َهححَذا اْلَحححِديِ  َتْعَجُبححوَ  }: َلمَّ

ُ َعَلْيححِه َلححْم ُيححَر َضححاِحًكا ِإَّلَّ ُمْبَتِسححًما َحتَّححى َمححاَت َصحح {َتْبُكححوَ  َوَأْنححُتْم َسححاِمُدو َ َوَتْضححَحُكوَ  َوََّل  لَّى َّللاَّ
اُ    ".َوَسلََّم؛ َذَكَرُه النَّحَّ



 

 

 

 

 

1
3 
 

13 

 13 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 ملرج. هو الذي تق م.
 َوُهحَو َقحْوُل اْبحِن َمْسحُعودٍ . ْلُقحْرآ ا : اْلُمَراُد ِبِه ُسحُجوُد ِتحاَلَوةِ ِقيلَ  {َ اْسُجُدوا  َِّ َواْعُبُدوا}: َقْوُلُه َتَعاَلى"

اِ ِعي  َوِبِه َقاَل   "..َأُبو َحِنيَفَة َوالشَّ
 ،مىىن مواضىى  السىىجوم كبقبىىة بىىج ا  المرصىىلة الىىثال  ن هىىذهأيضىىاا فاألئمىىة الثالثىىة علىى  أ وأحمىى 

الىىا السىىجوم عنىى  م هفبىى المرصىىل (قىىرأ)اوال  (ن ىىقاكاال)للسىىجوم ال هىىي وال  ايراهىىا موضىىعومالىىا ال 
ج  مىن معىه بىج  وبى -صىل  هللا علبىه وبىلم-والجمهو  على  أنهىا مىن مواضىعه، وتقى م أن النبىي

 .من المسلمبن والم ركبن
ُ َعَلْيحِه َوَسحلََّم َسحَجَد ِ ي" وَرِة ِمْن َحِديِ  اْبِن َعبَّاٍ  َأ َّ النَِّبحيَّ َصحلَّى َّللاَّ َل الس  َم َأوَّ َوَسحَجَد  َهحاَوَقْد َتَقدَّ

ححَياِطيِن ِ ححي َأْثَنححاِء : َوِقيححلَ . ُمْشححِرُكو َ َمَعححُه الْ  ِإنََّمححا َسححَجَد َمَعححُه اْلُمْشححِرُكوَ  ِْلَنَُّهححْم َسححِمُعوا َأْصححَواَت الشَّ
ُ َعَلْيِه َوَسحلََّم ِعْنحَد َقْوِلحِه: َت َواْلُعحزَّى َوَمَنحاَة الثَّاِلَثحَة } ِقَراَءِة َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ  {اْْلُْخحَرى َأَ حَرَأْيُتُم الحالَّ
. َوِ حي َسحِعيِد ْبحِن ُجَبْيحٍر ُتْرَتَجحىَكحَذا ِ حي ِرَواَيحِة  .َوَأنَُّه َقاَل: ِتْلحَك اْلَغَراِنيحُق اْلُعحاَل َوَاحَفاَعُتُهنَّ ُتْرَتَجحى

َظن حوا َأنَّحُه ِمحْن َقحْوِل . َ َفحِرَح اْلُمْشحِرُكوَ  وَ َضى، َوِمحْثُلُهنَّ ََّل ُيْنَسحىِرَواَيِة َأِبي اْلَعاِلَيِة َوَاَفاَعُتُهنَّ ُتْرتَ 
َم َبَياُنُه ِ ي  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َما َتَقدَّ  ".()اْلَحجتِ ُمَحمٍَّد َصلَّى َّللاَّ

ممىا يى ل على  أن  :يقىول هىن حجىر .وهذا اللبر قصة الارانبق هذه جاأ  من يرك كثبىرة متعى مة
األمىىو  الىىذي هىىو التبلبىى    خىىر وبايىىل ألنىىه ينىىافي العصىىمة فىىي أولكىىن لراهىىا منكىى ،لهىىا أصىىلها

ولل ىبخ األلبىاني  ،الذي علبه أئمىة التكقبىق أنهىا بايلىة وال تصى  بكىال وموضىوعة منذوبىة ملتلقىة
 أجام وأحسن  حمة هللا علبه.فنصب المجانبق عل  قصة الارانبق  :بمهاا بالة  - حمه هللا-
ُ َعَلْيحِه َوَسحلَّمَ - َأْصحَحاِب النَِّبحيِت َ َلمَّا َبَلَغ اْلَ َبَر ِباْلَحَبَشِة َمْن َكاَ  ِبَهحا ِمحنْ " َرَجُعحوا َظنًّحا  -َصحلَّى َّللاَّ

ُ َ َكححاَ  َأْهححُل َمكَّححَة َأَاححدَّ َعَلححْيِهْم َوَأَخححُذوا ِ ححي َتْعححِذيِبِهْم ِإَلححى َأْ  كَ  ؛ْم َأ َّ َأْهححَل َمكَّححَة آَمُنححواِمححْنهُ  َشححَف َّللاَّ
ححاَل : اْلُمححَراُد ُسححُجوُد اْلَفححرْ َوِقيححلَ . َعححْنُهمْ  اَهححا ِمححْن َعححَزاِطِم َكححاَ  ََّل َيرَ  ؛ِة َوُهححَو َقححْوُل اْبححِن ُعَمححرَ ِ  ِ ححي الصَّ

ححُجودِ  ُ َعْنححهُ . َوَرَوى ُأَبححي  ْبححَوِبححِه َقححاَل َماِلححكٌ . الس  ُ ُن َكْعححٍب َرِضححَي َّللاَّ : َكححاَ  آِخححُر ِ ْعححِل النَِّبححيِت َصححلَّى َّللاَّ
ُجوِد ِ ي اْلمُ َعَلْيِه َوَسلََّم َترْ  لِ َ  الس  ُل َأَصح  َوَقْد َمَضى اْلَقْوُل ِ يحِه آِخحَر َفصَّ ( ُمَبيًَّنحا )اْْلَْعحَرالِ . َواْْلَوَّ

 ".ُد  َِّ َربِت اْلَعاَلِمينَ َواْلَحمْ 
مرسىىر خىىال  ألنهىىا مىىن عىىزائم السىىجوم وهىىو قىىول الجمهىىو  وبىىذلا ينىىون ال ؛ويقىىول واألول أصىى  

 ..لل لبل. امذهبه وخال  إمامه تبعا 
 


