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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله  ،الحمد هلل رب العالمین ،�سم هللا الرحمن الرحیم
 : -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام القرطبي  ،وصحبه ومن تبعهم �إحسان إلى یوم الدین

وهي مكیة في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة  ،١العاد�ات: }e { سورة  "
�سم هللا  ،وهي إحدى عشرة آ�ة ،ومدنیة في قول ابن عباس وأنس ومالك وقتادة ،وعطاء

 ١العاد�ات: }f e { قوله تعالى:   ۱العادیات:  e f g Z ]قوله تعالى:  ،الرحمن
قال  ،�ذا قال عامة المفسر�ن وأهل اللغة أي تعدو في سبیل هللا فتضبح ،أي األفراس تعدو

 " وقال الفراء. .تضبح إذا عدت أي تحمحم :قتادة
�عني مما  ،وهل یلتحق بها ما ینتفع �ه في الجهاد ،صوتها حمحمة ،صوت الخیل حمحمة

�ذلك  ،أقسم �الخیل التي تعدو في الجهاد في سبیل هللا -جل وعال -�ستحق أن �قسم �ه هللا
فیقسمون للفارس مع  ،لكن ما نرى أهل العلم جعلوا غیرها �مثابتها ،�ستعمل غیرها مما یر�ب

قد  ،فهل غیرها �مثابتها مما یر�ب ،فرسه ثالثة أسهم للفرس سهمان ضعف ما �صرف للفارس
وال  ،زمان المتأخرة مثل السیارات والطائرات وغیرهاتكون اآلالت الحدیثة أنفع من الخیل في األ

 ،ال �قسم إال �ما هو �منزلة من الشرف -جل وعال -ألن هللا  ؛شك أن القسم بها تشر�ف لها
وال شك أن للخیل �ما جاءت بذلك النصوص فضائل ومزا�ا لیست  ،والقسم �الشيء تعظیم له

لكن الضبح الذي  ،صل أن العاد�ات �ل ما �عدوو�ال فاأل ،ولذا اختصت بتفسیر العاد�ات ،لغیرها
 ؛ا هذا ال یوجد لغیرهاالمور�ات قدحً  ،او�ذلك ما یلي المور�ات قدحً  ،هو الحمحمة من خصائصها

معناه �شتعل نار ولیس ذلك ال لإلبل وال للحمر وال  ،لقوة أثرها في الحجارة وصال�ة حوافرها تقدح
 لغیرها مما �عدو.

 ......طالب: .............
هل معنى هذا أن تفسیر القوة �الرمي  ،»أال إن القوة الرمي ،أال إن القوة الرمي«لكن  نعم،

 �قتضي التخصیص؟ ال، ال �قتضي التخصیص.
 طالب: ...................

 هو؟ ماذا
 طالب: ...................

ما فیه أفضل من  -علیه الصالة والسالم-لكن في وقته  ،ال، فیه ما هو أفضل من الرمي اآلن
 الرمي.

لیس شيء من الدواب  :قال ابن عباس .الضبح صوت أنفاس الخیل إذا عدون  :اءوقال الفرّ "
فكانت  ،لئال تصهل فیعلم العدو بهم ؛�انت تكعم :وقیل ،�ضبح غیر الفرس والكلب والثعلب
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 ] :فقال -صلى هللا علیه وسلم-أقسم هللا �محمد  :تتنفس في هذه الحال �قوة قال ابن العر�ي

< = > ? @ Z  :وأقسم �حیاته فقال:،  ،،،۲،  ۱یس }( , + * ){ 

e  {  :وأقسم �خیله وصهیلها وغبارها وقدح حوافرها النار من الحجر فقال ،٧٢الحجر:
f{ :وقال أهل اللغة: ،الخمساآل�ات  ١العاد�ات 

 وطعنـــــــــــــــــــــــة ذات رشـــــــــــــــــــــــاش واهیـــــــــــــــــــــــة
 

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــد صـــــــــــــــدور العاد�  طعنتهـــــــــــــــا عن
 وقال آخر: ،�عني الخیل 

 والعاد�ـــــــــــــــات أســـــــــــــــابي الـــــــــــــــدماء بهـــــــــــــــا
 

 ........................." 
 .  أسابيُّ

 ........ أســــــــــــــــــــابيُّ الــــــــــــــــــــدماء بهــــــــــــــــــــا"
 

 كــــــــــــــأن أعناقهــــــــــــــا أنصــــــــــــــاب ترجیبــــــــــــــي 
 ال عنترة:وق ،�عني الخیل 

ــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــین تضــــــــــــــــــبح  والخیــــــــــــــــــل تعل
 

 افـــــــــــــــــي حیـــــــــــــــــاض المـــــــــــــــــوت ضـــــــــــــــــبحً  
 وقال اآلخر: 

 ع الیمــــــــــــــــاني إن لـــــــــــــــــمبّ لســــــــــــــــت �ـــــــــــــــــالتُ 
 

ــــــــــي ســــــــــواد العــــــــــراق  ــــــــــل ف  تضــــــــــبح الخی
ضبحته  :وهو من قول العرب ،فاستعیر للخیل ،وأصل الضبح والضباح للثعالب :وقال أهل اللغة 

 "النار إذا غیرت لونه ولم تبالغ فیه.
 �عني �لفحته.

 وقال الشاعر: "
 فلمــــــــــــــــــــــــــــا أن تلهجونــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــواء

 
ـــــــــــــــــان مقهـــــــــــــــــورً   ـــــــــــــــــه اللهب  اا ضـــــــــــــــــبیحً �

و�نما تضبح هذه  ،وقال: علقتها قبل انضباح لوني ،وانضبح لونه إذا تغیر إلى السواد قلیالً  
 " ا على المصدر أي..حً الحیوانات إذا تغیر حالها من فزع وتعب أو طمع ونصب ضبْ 
حتى اإلنسان إذا خاف وفزع تز�د  ،إذا فزعت وخافت ال شك أنه �شتد العدو عندها تز�د السرعة

 عان �قوة ما �ان �عهدها.و�ُ  ،سرعته
وقال  ،الرماد :اوالضبح أ�ًض  ،اا على المصدر أي والعاد�ات تضبح ضبحً ونصب ضبحً  "

ضبحت  :مصدر في موضع الحال قال أبو عبیدة :وقیل ،ا نصب على الحالضبحً  :البصر�ون 
 .الضبح والضبع �معنى العدو والسیر :وقال أبو عبیدة ،وهو السیر ،ا مثل ضبعتالخیل ضبحً 
 -صلى هللا علیه وسلم-وروي أن رسول هللا  .الضبح مد أضباعها في السیر :دبرِّ و�ذا قال المُ 

و�ان استعمل علیهم المنذر بن عمرو  ،�عث سر�ة إلى أناس من بني �نانة فأ�طأ علیه خبرها
-ا للنبي إنهم قتلوا فنزلت هذه السورة إخبارً  :فقال المنافقون  ،و�ان أحد النقباء ،األنصاري 
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 :وممن قال ،على القوم الذین ُ�عث إلیهم �إغارتها �سالمتها و�شارًة له -صلى هللا علیه وسلم
والمراد الخیل التي �غزو علیها  ،مجاهدإن المراد �العاد�ات الخیل ابن عباس وأنس والحسن و 

وقول ثاٍن  ،»من لم �عرف حرمة فرس الغازي ففیه شعبة من النفاق« :وفي الخبر ،المؤمنون 
 " نها اإلبل.إ

 مخّرج؟
 طالب: ...................

والخیل معقود في نواصیها الخیر إلى یوم « ،أما تفضیل الفرس فهو ظاهر في النصوص
�ونه �فرض لها و�سهم لها من الغنیمة ضعف ما �فرض و�سهم للمجاهد في  اوأ�ًض  ،»القیامة

 ال شك أنه دلیل على أثرها في الجهاد. ،سبیل هللا
 طالب: ...................

 هكذا.
 طالب: ...................

 أضباعها أعضادها.
 " ناهزت فیها عكرمة. :نها اإلبل قال مسلمإوقول ثاٍن  "

 نازعت.
 نازعت؟
 نازعت.

هي اإلبل في  :قال علي :وقلت ،هي الخیل :قال ابن عباس :نازعت فیها عكرمة فقال عكرمة "
فقال  ،تمارى علي وابن عباس في العاد�ات :وقال الشعبي .وموالي أعلم من موالك ،الحج

 }p o n {  :أال تراه �قول ،هي الخیل :وقال ابن عباس .هي اإلبل تعدو في الحج :علي
لقد رأیتنا یوم  ،لیس �ما قلت :فقال علي ؟وهل تضبح اإلبل ؟فهل تثیر إال �حوافرها ،٤العاد�ات:

أتفتي الناس  :ثم قال له علي ،بدر وما معنا إال فرس أبلق للمقداد وفرس لمرثد بن أبي مرثد
قداد وفرس �هللا إن �انت ألول غزوة في اإلسالم وما معنا إال فرسان فرس للم ،�ما ال تعلم

إنما العاد�ات اإلبل من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة  ،افكیف تكون العاد�ات ضبحً  ،للز�یر
 " و�ه قال ابن مسعود وعبید بن عمیر. ،فرجعت إلى قول علي :قال ابن عباس .إلى عرفة

 اآلن من عرفة إلى مزدلفة ومن المزدلفة إلى عرفة هي ترجع لعرفة مرة ثانیة.
 نا إلى منى...طالب: عند

 إلى منى �ذا عند�م. نعم
 طالب: ...................
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 ألنها ما ترجع إلى عرفة. ؛هذا هو الصواب
 طالب: ...................

 أنا ما أدري �هللا، مسلم بن خالد الزنجي؟ لكن ،مسلم �أنه من موالي علي بن أبي طالب
 طالب: ...................

 من أبو صالح؟
 ...................طالب: 

 ذا، التقر�ب رقم اثنین.هنشوف من هو مسلم  ،عطنا الثاني من التقر�بأ 
 طالب: ...................

 أم هانئ أخت علي أم هانئ بنت أبي طالب.
 طالب: ...................

 یراجع..  أوو�راجع الطبري  ،ما یبین إال من خالل �تب التفسیر �األثر
 ...................طالب: 

 أو من الدر المنثور.
 طالب: ...................

فینظر  ،هو من موالي عليفلكن مادام �قول موالي  ،�عني تصحیفه ما هو قر�ب ،هذا �عید لكن
 في موالیه.

و�ه قال ابن مسعود وعبید بن عمیر �محمد بن �عب  ،فرجعت إلى قول علي :قال ابن عباس "
 ومنه قول صفیة بنت عبد المطلب. ،والسدي

 فــــــــــــــــــال والعاد�ــــــــــــــــــات غــــــــــــــــــداة جمــــــــــــــــــع
 

 �أیـــــــــــــــــــــــــدیها إذا ســـــــــــــــــــــــــطع الغبـــــــــــــــــــــــــار 
وقال  ،وهو تباعد األرجل في سرعة المشي ،الشتقاقها من العدو ؛وسمیت العاد�ات ،�عني اإلبل 

 آخر:
ـــــــــةرأى  ـــــــــات نجیب ـــــــــي العاد�  صـــــــــاحبي ف

 
 وأمثالهـــــــــــا فـــــــــــي الواضـــــــــــعات القـــــــــــوامس 

 ؛فالحاء عنده مبدلة من العین ،ا�معنى ضبعً  ١العاد�ات: }f {  :ومن قال هي اإلبل فقوله 
الضبع مد أضباعها في  :دوقال المبرِّ  ،ضبعت اإلبل وهو أن تمد أعناقها في السیر :ألنه �قال

قال  ،وقد تبدل الحاء من العین ،والضبع في اإلبل ،والضبح أكثر ما �ستعمل في الخیل ،السیر
لیس شيء من  :وقال عطاء .ومن اإلبل التنفس ،الضبح من الخیل الحمحمة :أبو صالح

وقد تقدم عن أهل اللغة أن  ،وروي عن ابن عباس .س والثعلب والكلبالدواّب �ضبح إال الفر 
 " ا قال.وضبح في غیر ذلك أ�ًض  :ضبح الثعلب :العرب تقول

 تو�ة.
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 تو�ة.
 بن.. تو�ة 

 طالب: ...................
 ابن ُحمیِّر نعم.

 قال تو�ة: "
ــــــــــــــة ســــــــــــــلمت ــــــــــــــى األخیلی ــــــــــــــو أن لیل  ول

 
ــــــــــــــــة وصــــــــــــــــفائح  ــــــــــــــــي تر� ــــــــــــــــي ودون  عل

  
ـــــــــــــا  لســـــــــــــلمت تســـــــــــــلیم البشاشـــــــــــــة أو زق

 
 إلیهـــــا صـــــدى مـــــن جانـــــب القبـــــر ضـــــا�ح 

 یرد علیها.�عني ولو في قبره  
ْیَحُة. َدى َیْزُقو ُزَقاًء: َأْي َصاَح. َوُ�لُّ َزاٍق َصاِئٍح. َوالزَّْقَیُة: الصَّ  " َزَقا الصَّ

 الزَّقیة.
 " والزَّقیة الصیحة. "

 وما فیه قراءة إن �انت إال صیحة؟ ما فیه قراءة زقیة.
 طالب: ...................

 ما �عرفها. ،�علمنا الشواذ یر�د أنال �ان �المتواتر و أبو عمر ما �عرف إال 
 طالب: ...................

 .نعم ،شاذة

" } i h{ :هي الخیل حین توري النار �حوافرها  :قال عكرمة وعطاء والضحاك ٢العاد�ات
وهذا �خالف سائر ما  ،اأورت �حوافرها غبارً  :اوروي عن ابن عباس وعنه أ�ًض  .وهي سنا�كها

 " وروى ابن أبي نجیح. ،و�نما هذا في اإلبل ،روي عنه في قدح النار
لكن الخیل لصال�ة حوافرها من قوة وطئها على الحصا ال شك  ،وال تقدح ،نعم اإلبل تثیر الغبار

 أنها توري النار �حصاة أخرى.

 :قال  ۲ - ۱العادیات:  e f g h i j Z ]وروى ابن أبي نجیح عن مجاهد  "
هي اإلبل تطأ الحصا فتخرج  :قال ابن مسعود .وهو في الحج ،هو في القتال :قال ابن عباس

 ،ومنه قدحت العین إذا أخرجت منها الماء الفاسد ،وأصل القدح االستخراج ،منها النار
ور�ّي قدوح تغترف �الید والقد�ح ما یبقى في أسفل  ،واقتدحت �الزَّند واقتدْحُت المرق غرفته

 ،والقداحة والقداح الحجر الذي یوري النار ،والمقدحة ما تقدح �ه النار ،القدر فیغرف �جهد
وري الزند �الكسر یري  :وفیه لغة أخرى  ،ورى الزند �الفتح یري وري إذا خرجت ناره :�قال

هذه  :وقیل ،اا انتصب �ما انتصب �ه ضبحً وقدحً  ،وقد مضى هذا في سورة الواقعة ،فیهما
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ومنه �قال  ،ولكنها إیراءها أن تهیج الحرب بین أصحابها و�ین عدوهم ،اآل�ات في الخیل

 ،٦٤المائدة: }áà ß Þ Ý Ü Û { ، ومنه قوله تعالى:حمي الوطیس :للحرب إذا التحمت
 ا.ا وعن ابن عباس أ�ًض وعن ابن عباس أ�ًض  ..ا وقاله قتادةأ�ًض وروي معناه عن ابن عباس 

" 
 ما فیه تكرار.

 طالب: ...................
ا هذا وعندك عن ابن عباس أ�ًض  ،ا وقاله قتادةهذا تكرار، وروي معناه عن ابن عباس أ�ًض 

 مكرر.
وقاله مجاهد وز�د  ،مكر الرجال في الحرب :اا أن المراد �المور�ات قدحً وعن ابن عباس أ�ًض  "

 " �هللا ألمكرن �ك ثم ألوّر�ن لك. :والعرب تقول إذا أراد الرجل أن �مكر �صاحبه ،بن أسلم
 أْوِرَ�ّن.

 " هم الذین �غزون فیسورون نیران. :اوعن ابن عباس أ�ًض  ،ثم ألْوِرَ�ّن لك "
 ال ال، فیورون.

 " فیورون نیرانهم �اللیل لحاجتهم وطعامهم. "
 یوقدونها.�عني 

ا و�ل من قرب من العدو یوقد نیرانً  ،اأنها نیران المجاهدین إذا �ثرت نارها إرها�ً  :اوعنه أ�ًض  "
هي  :وقیل ،هي النار تجمع :قال محمد بن �عب ،فهذا إقسام بذلك ،الیظنهم العدو �ثیرً  ؛كثیرة

هي ألسنة الرجال توري النار من عظیم  :وقال عكرمة ،أفكار الرجال توري نار المكر والخد�عة
وروى  .ما تتكلم �ه و�ظهر بها من إقامة الحجج و�قامة الدالئل و��ضاح الحق و��طال الباطل

 " ابن جبیر.
فیه �تاب ألبي العالء  ،فالذي یورى هو النار ،لكن هذا خالف المتبادر من اللفظ ومن معناه

ند معنى َسْقط؟ الزَّند الذي تشعل �ه النار  ما ،الزَّند سقط ،المعّري من دواو�نه اسمه سقط الزَّ
أما ألسنة الرجال وتوري النار من عظیم ما  ،وسقطه ور�ه �عني قدحه ومازال اللفظ مستعمًال 

ل علیها اآل�ة لكن تنزّ  ،ما فیه إشكال ،الشتعال النیران ونشوب الحروب اقد تكون سببً  هتتكلم.. هذ
 ا.�عید جد� 

هذه  :قلت .�نجاح الزند إذا أوري  ا وعمالً المنجحات أمرً  :عن �عضهم قالوروى ابن جر�ج  "
وأن الخیل من شدة  ،واألول الحقیقة ،فالن یوري زناد الضاللة :ومنه قولهم ،األقوال مجاز

و�ان أبو  .العرب تسمي تلك النار نار أبي حباحب :قال مقاتل ،عدوها تقدح النار �حوافرها
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ا لخبز وال لغیره حتى و�ان ال یوقد نارً  ،الجاهلیة من أ�خل الناسا من مضر في حباحب شیخً 
 " تنام العیون فیوقد نو�رة.

 تقد مرة.
العرب  ؛ �راهیة أن ینتفع بها أحد فشبهتفإن استیقظ لها أحد أطفأها ،أخرى  َتِقُد َمرًَّة َوَتْخَمدُ  "

فكذلك  ،البیضة فاقتدحت نارً و�ذلك إذا وقع السیف على ا ،ألنه ال ینتفع بها ؛هذه النار بناره
 " �سمونها.

 �عني مثل ما قال الشاعر:
 قـــــــــــوم إذا اســـــــــــتنبح األضـــــــــــیاف �لـــــــــــبهم

 
 قــــــــــــالوا ألمهــــــــــــم بــــــــــــولي علــــــــــــى النــــــــــــار 

ال صبوا علیها و عیالهم  أوالسخر�ة ما قالوا لواحد من أطفالهم  انظرلكن  ،ما �شوفهم أحد حتى 
 یوغلون في السخر�ة. ،نسأل هللا العافیة أو شیًئا، ماءً 

 قال النا�غة:"
ـــــــر أن ســـــــیوفهم  وال عیـــــــب فـــــــیهم غی

 
 قــــــــراع الكتائــــــــببهــــــــن فلــــــــول مــــــــن  

ـــــــُلوِقيَّ اْلُمَضـــــــاَعَف َنْســـــــُجهُ   ـــــــدُّ السَّ  َتُق
 

ــــــــار الحباحــــــــب  ــــــــد �الصــــــــفاح ن  "وتوق
غیر أن سیوفهم بهن  اوال عیب فیهم إن �ان هذا عیبً  ،نعم هذا �سمونه تأكید المدح �ما �شبه الذم 

 ،و�ؤصل المدح �ما �شبه الذم ،لكن هو یؤ�د المدح ،هذا مدح لیس بذم ،فلول من قراع الكتائب
 فهو أسلوب معروف مطروق.

عن ابن عباس  ،الخیل تغیر على العدو عند الصبح ٣العاد�ات: }l k { قوله تعالى:  "
ألن ذلك وقت غفلة  ؛او�أتون العدو صبحً  و�انوا إذا أرادوا الغارة سروا لیالً  :وأكثر المفسر�ن

 " . ١٧٧الصافات: }¿ Á À { ومنه قوله تعالى:  ،الناس
وهو أفضل وقت لإلغارة والغزو أو �عد الزوال إذا  �عد، ال، والجو إلى اآلن ما اشتدت حرارته

 وهذا معروف. ،هبت الر�اح
وقال ابن  ،ا �ظهور الصبحا على هذا أي عالنیة تشبیهً ا وصبحً لعزهم أغاروا نهارً  :وقیل "

 " مسعود وعلي رضي هللا عنهما.
 لو �انوا ذلیلین ألغاروا �اللیل ما أغاروا �النهار.

هي اإلبل تدفع بر�بانها یوم النحر من منى إلى  :-رضي هللا عنهما -وقال ابن مسعود وعلي "
أشرق  :ومنه قولهم ،واإلغارة سرعة السیر ،وقاله القرظي ،والسنة أال تدفع حتى تصبح ،جمع

 " ثبیر �یما نغیر.
و�ال فالسنة مخالفتهم أال ینتقل  ،هذا �الم أهل الجاهلیة الذین ینتظرون طلوع الشمس لیلة جمع

 قبل طلوع الشمس إذا أسفروا. ینتقلون الناس من جمع إلى منى إال قبل طلوع الشمس 
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 طالب: ...................
 هو؟ ماذا

 طالب: ...................
 من جمع إلى منى. ،منى ال، من جمع إلى

ا �عني الخیل تثیر الغبار �شدة العدو في أي غبارً  ٤العاد�ات: }p o n { قوله تعالى:  "
 قال عبد هللا بن رواحة: ،المكان الذي أغارت �ه

 عـــــــــــــــــدمت بنیتـــــــــــــــــي إن لـــــــــــــــــم تروهـــــــــــــــــا
 

 تثیــــــــــــــر النقــــــــــــــع مــــــــــــــن �نفــــــــــــــي �ــــــــــــــداء 
 " والنكا�ة. 

 ي عندك من �نفي َ�داء، لكن المحفوظ.اء أو موضعها المطبوع أعرف الذمن �نفي �د
 طالب: ...................

 هي َ�داء لكن من �نفي �ذا؟!
 ...................طالب: 

 لكن المحفوظ. ،ي عند�م �الكتابأعرف الذ
 طالب: ...................

 أو موضعها أو موعدها.
 طالب: ...................

 على �ل حال األمر سهل. ،لكن البیت عدمت بنیت إن لم تروها نعم،
 والنكا�ة.. أو والكنا�ة �ا شیخ؟

 والكنا�ة.
 والكنا�ة في �ه.

 الضمیر �عبر عن الضمیر �الكنا�ة.�عني 
على  ، و�ذا علم المعنى جاز أن �كنىترجع إلى المكان أو إلى الموضع الذي تقع فیه اإلغارة "

 " . ٣٢ص: }g f e { :عما لم �جر له ذ�ر �التصر�ح �ما قال
 وهي لم �سبق لها ذ�ر. ،�عني الشمس

النقع  :وقیل ،وقد تقدم ذ�ر العدو ،٤العاد�ات: }p { أي �العدو  ٤العاد�ات: }o n { :وقیل "
ولعله یرجع  ،إنه طر�ق الوادي :وقیل ،قاله محمد بن �عب القرظي ،ما بین مزدلفة إلى منى

والنقع محبس  ،والجمع نقاع ،النقع الغبار :وفي الصحاح ،إلى الغبار المثار من هذا الموضع
 " وفي الحدیث أنه نهى أن �منع نقع البئر. ،ما اجتمع في البئر منه و�ذلكالماء 

 نقع نهى.
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 " البئر. نهى أن �منع نقعُ  "
 مخّرج؟

 طالب: ...................
 وال ینزل..

 طالب: ...................
 تلفیق للطرق.

 "مثل �حر و�حار وأ�حر. َوَأْنُقٌع،ِنَقاٌع والجمع  ،ستنقع فیها الماءاألرض الحرة الطین �ُ  :والنقع "
فیه طین حر ما تعرفه.. والنقع األرض الحرة  ،�عني طینها حر ،الحرة الطین �عني فیه طین حر

 الطین.
 طالب: ...................

 ،وطین �أنه مخلوط �شيء من الرمل ،هذا حر ،�أنه حجارة ،هو فیه طین قوي شدید ما یتفتت
 �عني سهل زواله وتأثره.

 طالب: ...................
السیول تضر�ها  ،تعیش أكثر من مائة سنة وهي طین المنازلولذلك �انت  ،حدال، واحد لونه وا

 كل سنة وال علیها.
إن النساء قد اجتمعن  :ومنه حدیث عمر حین قیل له ،وقد �كون النقع رفع الصوت :قلت"

لمغیرة أن �سفكن من دموعهن وهن وما على نساء بني ا :فقال ،یبكین على خالد بن الولید
�عني �النقع رفع الصوت  :قال أبو عبید .جلوس على أبي سلیمان ما لم �كن نقع وال لقلقة

 ومنه قول لبید: ،على هذا رأیت قول األكثر�ن من أهل العلم
ـــــــــــــــــع صـــــــــــــــــراخ صـــــــــــــــــادق ـــــــــــــــــى ینق  فمت

 
 "جـــــــــــــــــــــل�حلبوهـــــــــــــــــــــا ذات جـــــــــــــــــــــرس وزَ  

إضافة  ،من قرع حوافرها �الحجارة ،اصوتً  ٤العاد�ات: }p o n { المعنى على�عني هو ماشي  
 و�ضافة إلى القدح و�یراء النار. ،إلى الغبار

 ...................طالب: 
 �قول؟ ... ماذاذلك ما لم ... و ال ال، أقل 

 طالب: �كن نقع..
 �عني ما لم �كن هناك رفع صوت. ،نعم

ینقع  :وقوله .متى سمعوا صراًخا أحلبوا الحرب أي جمعوا لها :ا �قول�حلبوها أ�ًض  :و�روى  "
صنعة الطعام �عني في  :النقع ،نقع وال لقلقة :قوله :سائيوقال الكِ  ،صراخ �عني رفع الصوت
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و�نما النقیعة عند  ،ذهب �النقع إلى النقیعة :قال أبو عبید ،انقعت أنقع نقعً  :المأتم �قال منه
 " وقال �عضهم. ،غیره من العلماء صنعة الطعام عند القدوم من سفر ال في المأتم

 وقال �عضهم.. ،عند العرب له اسم يو�ل نوع من أنواع الضیافات الثمان
وال  ،یذهب إلى أن النقع هو الغبار ،یر�د عمر �النقع وضع التراب على الرأس :وقال �عضهم "

 :و�یف یبلغ خوفه ذا وهو �كره لهن القیام فقال ،أحسب عمر ذهب إلى هذا وال خافه منهن
وهو الذي ال أدري ما هو  ،النقع شق الجیوب :قال �عضهم ،�سفكن من دموعهن وهن جلوس

وأما اللقلقة  ،ولیس النقع عندي في هذا الحدیث إال الصوت الشدید ، أعرفهوال ،من الحدیث
ومن  ،رت آثار ذلكآفأّثرنا �التشدید أي  :وقرأ أبو حیوة ،اولم أسمع فیه اختالفً  ،فشدة الصوت

 ٥العاد�ات: }t s r { قوله تعالى:  .وأثار األرض :ومنه ،خفف فهو من أثار إذا حرك
وقال ابن  ،ا مفعول بوسطن أي فوسطن بر�ابهن العدّو أي الجمع الذي أغاروا علیهمجمعً 

و�قال  ،ا الجتماع الناسوسمیت جمعً  ،�عني مزدلفة ٥العاد�ات: }t s r {  :مسعود
فوّسطن  :-رضي هللا عنه -وقرأ علي ،ا وسطة أي صرت وسطهموسطت القوم أسطهم وسطً 

اءة قتادة وابن مسعود وأبي رجاء لغتان �معنى وّسطت القوم �التشدید وهي قر  ،�التشدید
والتخفیف  ،وقیل معنى التشدید جعلها الجمعاء قسمین ،والتخفیف وتوّسطتهم �معنى واحد

 " وهما یرجعان إلى معنى الجمع. ،صرن في وسط الجمع
والتخفیف صرنا  :فیقول ،وسط اوصار بینهم ،وجعلهم قسمین ،�عني إذا توسط �التشدید متقار�ان

 المعنى متقارب. ،في وسط الجمع �عني إما من جمیع جوانبه أو من الجانبین فقط

هذا جواب القسم أي طبع اإلنسان على  ٦العاد�ات: }y x w v {  :قوله تعالى "
وقال یذ�ر  :و�ذلك قال الحسن .لكنود لكفور جحود لنعم هللا :قال ابن عباس ،كفران النعمة

 أخذه الشاعر فنظمه: ،المصائب و�نسى النعم
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــي فعل ــــــــــــــــا أیهــــــــــــــــا الظــــــــــــــــالم ف � 

 
 والظلــــــــــــم مــــــــــــردود علــــــــــــى مــــــــــــن ظلــــــــــــم 

 إلــــــــــــــى متــــــــــــــى أنــــــــــــــت وحتــــــــــــــى متــــــــــــــى 
 

ــــــــــــنعم   تشــــــــــــكو المصــــــــــــیبات وتنســــــــــــى ال
الكنود هو الذي �أكل « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :وروى أبو أمامة الباهلي قال 

صلى هللا علیه -قال رسول هللا  :وروى ابن عباس قال ،»وحده و�منع رفده و�ضرب عبده
من نزل وحده ومنع رفده وجلد « :قال ،بلى �ا رسول هللا :قالوا »أال أنبئكم �شرار�م؟« :-وسلم
 " ا.وقد روي عن ابن عباس أ�ًض  ،خرجهما الترمذي الحكیم في نوادر األصول ،»عبده

 تخر�ج الحدیثین حدیث أبي أمامة.
 طالب: ...................

 معروف مجرد نسبته للحكیم تدل على ضعفه. الحكیم،
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و�لسان  ،الكنود بلسان ِ�ندة وحضرموت العاصي :ا أنه قالوقد روي عن ابن عباس أ�ًض  "
 وقال الشاعر: ،وقاله مقاتل .الملكة ئو�لسان �نانة البخیل السی ،الكفور ر�یعة ومضر

 كنــــــــــود لنعمــــــــــاء الرجــــــــــال ومــــــــــن �كــــــــــن
 

ـــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــود   النعمـــــــــــــــــاء الرجـــــــــــــــــال یبّع
إنما  :وقیل ،الجاحد للحق :وقیل ،وال �شكر الكثیر ،هو الذي �كفر الیسیر :ثم قیل ،أي �فور 

 وقال إبراهیم بن هرمة الشاعر: ،ألنها جحدت أ�اها ؛ندة �ندةسمیت �ِ 
 وصــــــــــــــــدوادع الــــــــــــــــبخالء إن شــــــــــــــــمخوا 

 
 وذ�ــــــــــــــــــرى �خــــــــــــــــــل غانیــــــــــــــــــة �نــــــــــــــــــود 

�ند الخیل  :و�قال ،الكنود من �ند إذا قطع �أنه �قطع ما ینبغي أن یواصله من الشكر :وقیل 
 قال األعشى: ،إذا قطعه

 أمیطــــــــــــــي تمیطــــــــــــــي �صــــــــــــــلب الفــــــــــــــؤاد
 

 وصــــــــــــــــــــــــــــول حبــــــــــــــــــــــــــــال و�ّنادهــــــــــــــــــــــــــــا 
وامرأة �نود  ،فهو �نود ،ا أي �فر النعمة وجحدها�ند �كند �نودً  :و�قال ،فهذا یدل على القطع 

 قال األعشى: ،وُ�ُنٌد مثله ،اأ�ًض 
 أحـــــــــــــدث ال تحـــــــــــــدث لوصـــــــــــــلك إنهـــــــــــــا

 
 كنـــــــــــــــــد لوصـــــــــــــــــل الزائـــــــــــــــــر المعتـــــــــــــــــاد 

 " اإلنسان هنا الكافر. :وقال ابن عباس ،أي �فور للمواصلة 
هذه ال شك أنها ید عند المزور الذي ال یردها �أنه �فر هذه الید  ،�عني أنه ال یرد ز�ارة من زاره

 وجحدها.
ومنه األرض الكنود التي ال تنبت  ،إنه لكفور :اإلنسان هنا الكافر �قول :عباسوقال ابن  "

الكنود المانع لما علیه وأنشد  :قال المبرد .نزلت في الولید بن المغیرة :وقال الضحاك .اشیئً 
 لكثیر:

 َأْحــــــــــِدْث َلَهــــــــــا ُتْحــــــــــِدُث ِلَوْصــــــــــِلَك ِإنََّهــــــــــا
 

 لوصـــــــــــــــــل الزائـــــــــــــــــر المعتـــــــــــــــــاد دٌ ُنـــــــــــــــــكُ  
 " الكنود الذي ینفق نعم هللا في معاصي هللا. :وقال أبو �كر الواسطي 

 أنشد لكثّیر ما هو سبق األعشى؟ الثاني �ثّیر.
 طالب: ...................

 نعم.
الذي یرى  :وقال الترمذي .الكنود الذي یرى النعمة من نفسه وأعوانه :�كر الوراقوقال أبو  "

الهلوع والكنود هو الذي إذا مسه الشر جزوع  :وقال ذو النون المصري  .نعمالنعمة وال یرى المُ 
من  :وفي الحكمة ،هو الجهول لقدره :وقیل ،هو الحقود الحسود :وقیل .و�ذا مسه الخیر منوع
 " هذه األقوال. :قلت .جهل قدره هتك ستره

ه من یرى أن له منزلة فوق منزلته فإنه یتعب نفس ،وأتعب نفسه وأتعب غیره من جهل قدره
 في التعامل معه. و�تعب غیره ،و�حملها ما ال تطیق
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 قلت..
 طالب: ...................

 الترمذي الحكیم.
صلى هللا علیه -وقد فسر النبي  ،هذه األقوال �لها ترجع إلى معنى الكفران والجحود :قلت "

وال  ،فإن صح فهو أعلى ما �قال ،نود �خصال مذمومة وأحوال غیر محمودةمعنى الكَ  -وسلم
 " یبقى ألحد معه مقال.

 لكنه لم �صح على ما تقدم.

على ذلك من ابن  -ثناؤه وجل -أي و�ن هللا  ٧العاد�ات: }} | { ~ {  :قوله تعالى "
 ،وهو قول ابن عباس ،وهو قول أكثر المفسر�ن ،�ذا روى منصور عن مجاهد ،آدم لشهید

 .و�نه أي و�ن اإلنسان لشاهد على نفسه �ما �صنع :وقال الحسن وقتادة �محمد بن �عب

 }¢ £ {  .غیر خالف أي اإلنسان من {و�نه} :ا قوله تعالىوروي عن مجاهد أ�ًض 

 وقال عدي: ،١٨٠البقرة: }´ µ ¶ { : ومنه قوله تعالى ،أي المال ٨العاد�ات:
 َ�اِرُ�َهاخیر وحب الحیاة              ماذا ترجي النفوس من طلب ال       

 [ ¤ ¥ Z  :شدید  :و�قال للبخیل ،لشدید لبخیل :وقیل ،أي لقوي في حبه للمال  ۸العادیات
 قال طرفة: ،ومتشدد

ــــــــام الكــــــــرام و�صــــــــطفي  أرى المــــــــوت �عت
 

 عقیلـــــــــــــــة مـــــــــــــــال الفـــــــــــــــاحش المتشـــــــــــــــدد 
 " �قال.. 

 �عني �شد القبضة على المال �شد القبضة علیها.

§  { ومنه قوله تعالى:  ،اوالفاحش البخیل أ�ًض  ،اعتامه واعتماه أي اختاره :�قال "

ا وعسى أن �كون شر�  ،اسمى هللا المال خیرً  :قال ابن ز�د ،أي البخل ٢٦٨البقرة: }¨©

!  {  :ا فقالى الجهاد سوءً وسمّ  ،ا لذلكا فسماه هللا خیرً ولكن الناس �عدونها خیرً  ،اوحرامً 
نظم اآل�ة  :اءقال الفرّ  ،على ما �سمیه الناس ١٧٤آل عمران: }" # $ % & ' )

 ؛وحذف من آخره ذ�ر الحب ،شدید :فلما تقدم الحب قال ،و�نه لشدید الحب للخیر :أن �قال

ال  للر�حصوف والعُ  ،١٨إبراهیم: }ÃÂ Á À { ولرؤوس اآلي �قوله تعالى:  ،ألنه قد جرى ذ�ره
في یوم عاصف  :�أنه قال ،فلما جرى ذ�ر الر�ح قبل الیوم طرح من آخره ذ�ر الر�ح ،�األ�ام

̈  { قوله تعالى:  .الر�ح ب أي أثیر وقلِّ  ٩العاد�ات: }© ª { أي ابن آدم  ٩العاد�ات: }¦ §
وعن محمد بن �عب  .�عثرت المتاع جعلت أسفله أعاله :قال أبو عبیدة ،فأخرج ما فیها ،و�حث

 " قال ذلك حین..
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 ،هللا المستعان ،واألعلى أسفل ،فصار األسفل أعلى ،إذا ُ�عثرت ُنبشت هذه القبور تبعثر ترابها
 مقبرةو قون بین مقبرة منبوشة ولذلك الذین یرون أن النهي عن الصالة في المقبرة لنجاستها �فرِّ 

فال تصح  ،ن المنبوشة اختلط فیها دماء الموتى وصدیدهم وتقلبت األرضإ�قولون  ،غیر منبوشة
ولیست العلة ما ذهبوا إلیه سواء �انت جدیدة أو قد�مة  ،فیعللون بهذا ،ألنها نجسة ؛الصالة فیها

اسة ألنه لیست العلة النج ؛ألن الصالة ال تصح فیها ؛ولو فرش علیها فراش ،ولو �انت مفروشة

2 { :و�نما معروف أن العلة نجاسة الشرك وما یؤدي إلیها النجاسة المعنو�ة �ما في ،ةالحسیِّ 
 ولیست حسیة. ،نجاسة معنو�ة ٢٨التو�ة: }3 4

عض أعراب بني أسد �قرأ سمعت � :اءقال الفرّ  ،وعن محمد بن �عب قال ذلك حین یبعثون "

 }! " # $ {  .وهما �معنى ،وحكاه الماوردي عن ابن مسعود ،اء مكان العینُ�حثر �الح
وقرأ  .ُأبرز :وقال ابن عباس ،�ذا قال المفسرون  ،ز ما فیها من خیر وشریِّ أي مُ  ١٠العاد�ات:

ل �فتح الحاء َص وحَ  :عبید بن عمیر وسعید بن جبیر و�حیى بن �عمر ونصر بن عاصم

 " أي عالم. ١١العاد�ات: }& ' ) ( * {  .أي ظهروتخفیف الصاد وفتحها 

 } J I H{ :هللا المستعان. ،تبلى السرائر �عني تختبر و�ظهر ما فیها ٩الطارق� 

وهو عالم بهم في  ،أي عالم ال �خفى علیه منهم خافیة ١١العاد�ات: }& ' ) ( * { "

 ٩العاد�ات: }© ª {  :وقوله ،ولكن المعنى أنه �جاز�هم في ذلك الیوم ،ذلك الیوم وفي غیره
إنما  ،إذ ال یراد �ه العلم من اإلنسان ذلك الوقت "؛�علم" :وال �عمل فیه "،�عثر" ":إذا"العامل في 

 "یومئذ"والعامل في  ،ال �عمل فیما قبلها ألن ما �عد إنّ  ؛وال �عمل فیه خبیر ،یراد في الدنیا
لدخول إّن  ؛و�نما دخلت في الخبر ،موضع الالم االبتداءألن  ؛و�ن فصلت الالم بینهما "،خبیر"

فجرى على  ،على الغزو و�روى أن الحجاج قرأ هذه السورة على المنبر �حضهم ،على المبتدأ
 ؛ولوال الالم لكانت مفتوحة ،خبیر �غیر الم :لسانه أن ر�هم �فتح األلف ثم استدر�ها فقال

 " وقرأ. ،لم فیهالوقوع العِ 
 إن حرف تو�ید ونصب. ،ال فتحها نَّ إِ والمناسب للتأكید �سر همزة  ،الالم تأكید

 " خبیر. أن ر�هم بهم یومئذٍ  :وقرأ أبو السّمال "
 ال �مكن أن �جمع بین أّن �فتح الهمزة والالم. نعم،

 


