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 (001)لعنكبوتا

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 .وعلى آله وصحبه ،"الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد

 :-ىرحمه هللا تعال-القرطبي  قال اإلمام

ْكرَِّمةَ  ،فِّي َقْولِّ اْلَحَسنِّ  ،َمك ِّيٌَّة ُكلَُّها ،العنكبوت سورة" يٌَّة ُكلَُّها ،َوعِّ فِّي َأَحدِّ  ،َوَعَطاٍء َوَجابٍِّر. َوَمَدنِّ
َعْشَر  لَّ َأنََّها َمك ِّيٌَّة إِّ  مٍ لَّ َوُهَو َقْوُل َيْحَيى ْبُن سَ  َقْوَليِّ اْبنِّ َعبَّاٍس َوَقَتاَدَة. َوفِّي اْلَقْولِّ اآلَخرِّ َلُهَما

يَن بَِّمكََّة. َوَقاَل َعلِّيُّ  َن اْلُمْسلِّمِّ يَنةِّ فِّي َشْأنِّ َمْن َكاَن مِّ نََّها َنَزَلْت بِّاْلَمدِّ لَِّها، َفإِّ ْن َأوَّ  ْبُن َأبِّي آَياٍت مِّ
َي َّللاَُّ َعْنهُ -َطالٍِّب  ي-َرضِّ  .َنةِّ. َوهَِّي تِّْسٌع وستون آية: َنَزَلْت َبْيَن َمكََّة َواْلَمدِّ

]سورة  {آَمنَّا َوُهْم ال يُْفتَنُونَ أََحِسَب النَّاُس أَن يُتَْرُكوا أَن يَقُولُوا الم }َعاَلى: َقْوُلُه تَ 
. [2-29/1العنكبوت  ورِّ َم اْلَقْوُل فِّي َأَوائِّلِّ السُّ  "َتَقدَّ

-طال المؤلف أو  ،وقد كان ذلك في سورة البقرة ،عةقط  يعني من الحروف الم   :في أوائل السور
 .يذكر بعضها هناسو  ،بيان أقوال أهل العلم في المراد بهذه الحروف يف -رحمه هللا

 ".َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: اْلَمْعَنى َأَنا َّللاَُّ َأْعَلمُ "

ر ذك  هذا ي   .من أعلم :والميم ،من هللا :والالم ،مأخوذة من أنا :ىواأللف هذه المعن ،الهمزة من ألف
أو داللة الحرف على معنى كلمة لم  ،ألن التخير من الحروف ،بصحتهبن عباس وهللا أعلم اعن 
 عةقط  الم  ولذا أولى ما يقال في تفسير الحروف  ،هذا كله من الظن ،مرفوع ءشيبها  -كلهم-يرد 

وتحداهم  ،منها لغتهم تن  وتكو   ،تعارف العرب عليها ،أنها هي الحروف الهجائية ،في أوائل السور
لكن الغالب أنها ال تذكر هذه  -كان بعضهم يطرد-والغالب  ،هللا بها أن يأتوا بمثل هذا القرآن
 .أو بعدها آيات ،سواء كان مباشرة ،الحروف إال ويذكر القرآن بعدها

بَ أ .اسم للقرآن :ليوق ،للسورةُهَو اْسُم  :َوقِّيلَ "  ،َوالتَّْوبِّيخُ  ،ُأرِّيَد بِّهِّ التَّْقرِّيرُ  اْستِّْفَهامٌ  :َحسِّ
عِّ َنْصٍب بِّ  :َأْن ُيْتَرُكوا .الظَّنُّ  :َوَمْعَناهُ  بَ فِّي َمْوضِّ َلُتَها َمَقاُم اْلَمْفُعوَلْينِّ  ،َحسِّ َي َوصِّ َعَلى َقْولِّ -َوهِّ
يَبَوْيهِّ   ".-سِّ
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يقوم مقام  ،منبثق من أن وما بعدها ،يعني أن وما دخلت عليه في المصدر ":ن يتركواأ"
 .ى إلى مفعوليند  ع  ت   تب  س  ح  ألن  ،المفعولين

ْن َأْن َيُقوُلواو " َيَة مِّ ، بَِّمْعَنى  :َأْن الثَّانِّ َهَتْينِّ عِّ َنْصٍب َعَلى إِّْحَدى جِّ  ْن َيُقوُلوا َأْو بَِّأنْ لَ فِّي َمْوضِّ
 ".َيُقوُلوا َأْو َعَلى َأْن َيُقوُلوا

  .ب ما بعدهص  وانت   ،ع الخافضز  على ن   ت  ب  ص  يعني ن   

َهُة "  ."ْخَرى َأْن َيُكوَن َعَلى التَّْكرِّيرالُ َواْلجِّ

 .أن يقولوا أحسبوا ،أحسب الناس أن يتركوا ،يعني تكرير العامل

ُبوا   {أََحِسَب النَّاُس أَن يُتَْرُكواالم } :التقدير" َقاَل  {آَمنَّا َوُهْم ال يُْفتَنُونَ أَن يَقُولُوا }َأَحسِّ
ْن ُقَرْيشٍ  اُر مِّ نِّيَن َكاُنوا بَِّمكََّة، َوَكاَن اْلُكفَّ َن اْلُمْؤمِّ يُد بِّالنَّاسِّ َقْوًما مِّ  ُيْؤُذوَنُهْم اْبُن َعبَّاٍس َوَغْيُرُه: ُيرِّ

ُبوَنُهْم َعَلى   ".مِّلسْ اإلِّ َوُيَعذ ِّ

 ،عمومه ءوبقاوال مانع من إرادة العام به  ،الذي أريد به الخصوصوعلى هذا يكون من العام 
عون الوالية والقرب من يد  و  ،نهم يعيشون في رخاءأ ،كون تر  يحسبون أنهم ي   ،والناس كلهم على هذا

 ثباتهم بالفتنةيعرف  يمتحنوا ولمروا ولم ب  خت  ي  لم  ،لم يفتنوا في دينهم وهم ،-وعالجل - هللا
 .واالمتحان

َشامٍ " رٍ  ،َواْلَولِّيدِّ ْبنِّ اْلَولِّيدِّ  ،َوَعيَّاشِّ ْبنِّ َأبِّي َربِّيَعةَ  ،َكَسَلَمَة ْبنِّ هِّ ٌر َأُبوهُ  ،َوَعمَّارِّ ْبنِّ َياسِّ  ،َوَياسِّ
ْن َبنِّي َمْخُزومٍ  ،َوُسَميَُّة ُأمُّهُ  ٌة مِّ دَّ مْ  ،َوعِّ يُق لَِّذلِّكَ  ،َوَغْيرِّهِّ َوُربََّما اْسُتْنكَِّر َأْن  ،َفَكاَنْت ُصُدوُرُهْم َتضِّ

نِّينَ  َن اْلُمْؤمِّ اَر مِّ  ".ُيَمك َِّن َّللاَُّ اْلُكفَّ

له نفسه وشيطانه أنه لو  لي   وت خ ،ويضيق به ذرعا ،نعم مع االبتالء كثير من الناس ال يصبر
وما  ،ويبتلى بالفقر واألمراض وتسليط األعداء يتنعمون بالنعموالكفار  ،يكان على الحق ما ابتل

وإما أن تكفر بها السيئات وترفع بها  ،بد من التمحيص ال للتمحيص،ي أن البلوى هذه ر يد
لكن  ،والعدو ال يتمنى اإلنسان ال يتمناها كالمرض نوإن كا ،فهي على كل حال خير ،الدرجات

 .فالصبر الصبر نالعدواإذا وقع المرض أو جاء 
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ٌد َوَغْيُرُه: َفَنَزَلْت " هِّ اَقاَل ُمَجاهِّ هِّ اْختَِّباًرا آلَهذِّ َبادِّ يَرُة َّللاَِّّ فِّي عِّ َي سِّ هِّ هِّ َيُة ُمَسل َِّيًة َوُمْعلَِّمًة َأْن َهذِّ
هِّ ا يََّة: َوَهذِّ نِّيَن َوفِّْتَنًة. َقاَل اْبُن َعطِّ َن  َيُة َوإِّْن َكاَنتْ آللِّْلُمْؤمِّ َببِّ َأْو َما فِّي َمْعَناُه مِّ َنَزَلْت بَِّهَذا السَّ

َي الَ  .-َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -َباقَِّيٌة فِّي ُأمَّةِّ ُمَحمٍَّد ْقَوالِّ َفهِّ ْهرِّ  "، َمْوُجوٌد ُحْكُمَها َبقِّيََّة الدَّ

ما يقول  ،اللفظ ال بخصوص السبب أن العبرة بعموم :وعلى كل حال المتفق عليه من أهل العلم
وهذه  هللا وما جاءني شيءدعي أني مسلم أو مؤمن وولي من أولياء أاإلنسان وهللا يمكن أن 

 .وال قيادة إال بامتحان ،فال إمامة إال بفتنة ،ال يقال هذه ،اآلية خاصة بمن نزلت فيهم

َكاَيةِّ اْلَعُدو ِّ  ،ْسرِّ الَ بِّ  ،َباقَِّيٌة فِّي ُثُغورِّ اْلُمْسلِّمِّينَ  -َتَعاَلى-َوَذلَِّك َأنَّ اْلفِّْتَنَة مَِّن َّللاَِّّ " َوَغْيرِّ َذلَِّك.  ،َونِّ
عٍ َوإِّذَ  . َوَلكِّنَّ الَّتِّي ُتْشبُِّه َنازَِّلَة الَ َففِّيهِّ َذلَِّك بِّ  ،ا اْعُتبَِّر َأْيًضا ُكلُّ َمْوضِّ ْمَراضِّ َوَأْنَواعِّ اْلمَِّحنِّ

ْن َأْمرِّ اْلَعُدو ِّ فِّي ُكل ِّ َثْغٍر. َي َما َذَكْرَناُه مِّ يَن َمَع ُقَرْيٍش هِّ  "اْلُمْسلِّمِّ

ل ق ب  نون من متح  ون وي  بتل  ألنهم ي   ،دخول أصحاب الثغور في النص دخول أولي وقطعي :يعني
 .واالمتحان ءسائر أنواع االبتال -كلفظ النص-ويشمل أيضا  ،األعداء

َي َّللاَُّ -ُقْلُت: َما َأْحَسَن َما َقاَلُه، َوَلَقْد َصَدَق فِّيَما َقاَل " ْهَجٍع  َوَقالَ . -َعْنهُ َرضِّ ُمَقاتٌِّل: َنَزَلْت فِّي مِّ
ُر ْبُن اْلَحْضَرمِّي ِّ بَِّسْهٍم  ،َمْوَلى ُعَمَر ْبنِّ اْلَخطَّابِّ  يَن َيْوَم َبْدٍر، َرَماُه َعامِّ َن اْلُمْسلِّمِّ َل َقتِّيٍل مِّ َكاَن َأوَّ

ُل َمْن ُيْدَعى  َسي ِّدُ »: َيْوَمئِّذٍ  -َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ -َفَقَتَلُه. َفَقاَل النَّبِّيُّ  ْهَجٌع َوُهَو َأوَّ َهَداءِّ مِّ الشُّ
هِّ  ْن َهذِّ أََحِسَب النَّاُس أَن  مال} َواُه َواْمَرَأُتُه َفَنَزَلْت َفَجزَِّع َعَلْيهِّ َأبَ  .«مَّةِّ الُ إَِّلى َبابِّ اْلَجنَّةِّ مِّ

 "[2-29/1]سورة العنكبوت  {يُتَْرُكوا

الخبر  ،-عليه الصالة والسالم-سيد الشهداء كما هو معلوم حمزة بن عبد المطلب عم الرسول 
  .فيه كالم

راجع  ،مهجعفضل  فيوقد ورد  ،وهذا معضل ،مقاتل بل سند عنذكره الواحدي  :لطالب: قا
 .ترجمته باإلصابة

هو فرد من  ،اآلية حديث هو فرد من األفراد داخلين فيالعلى كل حال هذا  ،ما ذكر منها شيء
 .-كما تقدم-وال يلزم أن يكون هو سيد الشهداء  ،أفراد اآلية
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يَن، َفَكَتَب إَِّلْيهِّ " َن اْلُمْسلِّمِّ وَرةِّ فِّي ُأَناٍس َكاُنوا بَِّمكََّة مِّ هِّ السُّ : َنَزَل ُمْفَتَتُح َهذِّ ْعبِّيُّ ْم َوَقاَل الشَّ
ْنُكْم إِّْقَراُر  لاْلُحَدْيبَِّيةِّ َأنَُّه  مِّنِّ  -مَ َوَسلَّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ -َأْصَحاُب النَّبِّي ِّ  مِّ َحتَّى لسْ اإلِّ ُيْقَبُل مِّ

هِّ  ْم َهذِّ ُروا، َفَخَرُجوا َفَأْتَبَعُهُم اْلُمْشرُِّكوَن َفآَذْوُهْم. َفَنَزَلْت فِّيهِّ أََحِسَب النَّاُس أَن الم }: َيةِّ آلاُتَهاجِّ

ْم: َنَزَلْت فِّيُكْم آَيُة َكَذا، َفَقاُلوا: َنْخُرُج َوإِّنِّ  [2-29/1]سورة العنكبوت  {يُتَْرُكوا َفَكَتُبوا إَِّلْيهِّ
ْنُهْم َمْن َنَجا فَ  ْنُهْم َمْن ُقتَِّل َومِّ ْم:َنَزَل اتََّبَعَنا َأَحٌد َقاَتْلَناُه، َفاتََّبَعُهُم اْلُمْشرُِّكوَن َفَقاَتُلوُهْم، َفمِّ ثُمَّ } فِّيهِّ

 ".[29/2]سورة العنكبوت  {َهاَجُرواْ ِمن بَْعِد َما فُتِنُواْ إِنَّ َربََّك ِللَِّذيَن 

لذي يكتب أن ا واألصل ،-والسالمعليه الصالة -ألن فيه افتئات على النبي  ،الخبر فيه ما فيه
  .-والسالمعليه الصالة -لهم أو يبلغهم هو النبي 

ْن َأَذى اْلُمْشرِّكِّينَ  :ْمَتَحُنوَن، َأيْ مُ  :{}َوُهْم ل ُيْفَتُنون " يَن َجزُِّعوا مِّ ْنُهْم َأْن  ،َأَظنَّ الَّذِّ َأْن ُيْقَنَع مِّ
ُنوَن وَ  مْ  لَيُقوُلوا إِّنَّا ُمْؤمِّ ْم بَِّما َيَتَبيَُّن بِّهِّ َحقِّيَقُة إِّيَمانِّهِّ ْم َوَأْمَوالِّهِّ هِّ ْم َوَأْنُفسِّ  ؟!ُيْمَتَحُنوَن فِّي إِّيَمانِّهِّ

يَن  :َأيِّ  [29/3]سورة العنكبوت  {فَتَنَّا الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهمْ َولَقَْد } َقْوُلُه َتَعاَلى: اْبَتَلْيَنا اْلَماضِّ
ُعوا َعْنُه. َوَرَوى ا ينِّ َّللاَِّّ َفَلْم َيْرجِّ يرِّ فِّي دِّ ُروا بِّاْلَمَناشِّ ، َوَكَقْوٍم ُنشِّ ْلُبَخارِّيُّ َكاْلَخلِّيلِّ ُأْلقَِّي فِّي النَّارِّ

د َوُهوَ  -لَّمَ َوسَ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ -َعْن َخبَّابِّ ْبنِّ الرت: قالوا َشَكْوَنا إَِّلى َرُسولِّ َّللاَِّّ  َلُه  ُبْرَدة ُمَتَوس ِّ
ل ِّ اْلَكْعَبةِّ، َفُقْلَنا َلُه: أَ  ُر َلَنا؟ أَ  لفِّي ظِّ ُجُل  َقدْ » :َفَقالَ  ؟َتْدُعو َلَنا لَتْسَتْنصِّ َكاَن َمْن َقْبَلُكْم ُيْؤَخُذ الرَّ

ُط الَ َفُيْحَفُر َلُه فِّي  هِّ َفُيْجَعُل نِّْصَفْينِّ َوُيَمشَّ ْنَشارِّ َفُيوَضُع َعَلى َرْأسِّ ْرضِّ َفُيْجَعُل فِّيَها َفُيَجاُء بِّاْلمِّ
ينِّهِّ َوَّللاَِّّ َلَيتِّمَّنَّ َهَذا  يدِّ َلْحُمُه َوَعْظُمُه َفَما َيْصرُِّفُه َذلَِّك َعْن دِّ يَر الَ بَِّأْمَشاطِّ اْلَحدِّ ْمُر َحتَّى َيسِّ

ُلونَ  لَّ َيَخاُف إِّ  لَصْنَعاَء إَِّلى َحْضَرَمْوَت  الرَّاكُِّب مِّنْ  هِّ َوَلكِّنَُّكْم َتْسَتْعجِّ ْئَب َعَلى َغَنمِّ  ."«َّللاََّ َوالذ ِّ

وعاشت األمة مدد متطاولة في أمن  ،عنه -والسالمعليه الصالة -أخبر النبي  ما حصليمكن 
في بعض  ،في بعض األوقات ،خر من الفتن ما يحصلويحصل لها من حين آل ،وأمان

 .هذه األمة إلى يومنا هذا على تتوالىوما زالت المحن والفتن  ،دون بعض ،األقطار

يٍد اْلُخْدرِّي ِّ َقاَل: َدَخْلُت َعَلى النَّبِّي ِّ  َوَخرََّج اْبُن َماَجْه َعنْ "  َوُهوَ  -َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ -َأبِّي َسعِّ
. َفُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَِّّ َما أَ  َها ُيوَعُك، َفَوَضْعُت َيدِّي َعَلْيهِّ، َفَوَجْدُت َحرَُّه َبْيَن َيَديَّ َفْوَق الل َِّحافِّ َشدَّ

ُف َلَنا اْلبَ  إِّنَّا» :َقالَ  !َعَلْيكَ  ُف َلَنا لَكَذلَِّك ُيَضعَّ : َيا َرُسوَل َّللاَِّّ َأيُّ النَّاسِّ َأَشدُّ ُقْلتُ  «ْجرُ الَ ُء َوُيَضعَّ
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الُِّحوَن  ُثمَّ » :َقالَ َوُقْلُت: ُثمَّ َمْن.  «ْنبَِّياءُ الَ » :َقالَ ًء؟ لبَ  بِّاْلَفْقرِّ َحتَّى  ىليبتلَكاَن َأَحُدُهْم  نْ إِّ الصَّ
ُد إِّ  َخاءِّ لَكاَن َأَحُدُهْم َلَيْفَرُح بِّاْلبَ  َوإِّنْ  َيُحوُبَهااْلَعَباَءَة  لَّ َما َيجِّ  ."«ءِّ َكَما َيْفَرُح َأَحُدُكْم بِّالرَّ

في صحيح مسلم عن  ،مسعودبن اصح منه حديث أبي موسى وحديث  ،في حديث أبي سعيد
يا  :فقال ،وهو مريض -عليه الصالة والسالم-النبي  ي  مسعود في صحيح مسلم لما دخل عل  بن ا

 إن لكقال  «منكمأجل إني ألوعك كما يوعك الرجالن » :قال ا!شديد   اوعك  رسول هللا إنك توعك 
 ،يحوبهاما يجزئ إال العباءة  ،وال شك أن اإلنسان يبتلى على قدر دينه «أجل» :قال ؟أجرين
يفتلها نه أ ىبمعن :ثم ال يجزئ إال العباءة يحوبها أو يحويها ،الجوعزمه البالفقر الذي من  يبتلى

 .ويربطها على بطنه ويلويها

ُثمَّ  لنبياءا»: قالًء؟ لَيا َرُسوَل َّللاَِّّ َأيُّ النَّاسِّ َأَشدُّ بَ  :َأبِّي َوقَّاٍص َقاَل: ُقْلتُ  َوَرَوى َسْعد ْبن"
ينِّهِّ ُصْلًبا الَ ْمَثُل فَ الَ  ينِّهِّ َفإِّْن َكاَن فِّي دِّ ُجُل َعَلى َحَسبِّ دِّ ُؤُه َوإِّْن َكاَن فِّي لاْشَتدَّ بَ ْمَثُل ُيْبَتَلى الرَّ

ينِّهِّ َفَما َيْبَرُح اْلبَ  ينِّهِّ رِّقٌَّة اْبُتلَِّي َعَلى َحَسبِّ دِّ ي َعَلى لدِّ ْرضِّ َوَما الَ ُء بِّاْلَعْبدِّ َحتَّى َيْتُرَكُه َيْمشِّ
يَئةٍ  ْيهِّ مِّنْ َعلَ  يَسى . «َخطِّ ْحَمنِّ ْبُن َزْيٍد َأنَّ عِّ َلُه َوزِّيٌر، َفَركَِّب  َكانَ  -مُ لالسَّ َعَلْيهِّ -َوَرَوى َعْبُد الرَّ

ينَِّك، َوَعْونِّي َعَلى َبنِّي إِّْسَرائِّيَل،  يَسى: َيا َرب ِّ َوزِّيرِّي فِّي دِّ ُبُع َفَأَكَلُه، َفَقاَل عِّ َيْوًما َفَأَخَذُه السَّ
ي َمْنزَِّلٌة  ْندِّ ْم، َسلَّْطَت َعَلْيهِّ َكْلًبا َفَأَكَلُه. َقاَل: َنَعْم َكاَنْت َلُه عِّ َرفِّيَعٌة لم أجد عمله َوَخلِّيَفتِّي فِّيهِّ

 ا. َوَقاَل َوْهٌب: َقَرْأُت فِّي كَِّتابِّ رجل من الحواريين: إذبلغه تِّْلَك اْلَمْنزَِّلةَ ليبلغها فابتليته بذلك 
نَُّه ُسلَِّك بَِّك َسبِّيُل لُسلَِّك بَِّك َسبِّيُل اْلبَ  يَن، َوإَِّذا ُسلَِّك بِّ الَ ءِّ َفقِّرَّ َعْيًنا، َفإِّ الِّحِّ َك َسبِّيُل ْنبَِّياءِّ َوالصَّ

َك، َفَقْد خولف بك عن سبيلهم َخاءِّ َفاْبكِّ َعَلى َنْفسِّ  ".الرَّ

وأن هذا دليل على أن سيئاتهم مدخرة  ،لم يتعرض إلى مرض أو مصيبة ماذم  جاء ما يدل على
بنفسه أو ماله أو ولده  ف من أصيببخال ،-والعافيةالعفو  نسأل هللا-لهم لم يكفر منها شيء 

 .سيئاته حتى يلقى هللا وما عليه خطيئةن هذا يكفر عن إف

ُ الَِّذيَن َصَدقُوا}ه َتَعاَلى لقو   يَن  [29/3]سورة العنكبوت  {فَلَيَْعلََمنَّ َّللاَّ َأْي َفَلَيَرَينَّ َّللاَُّ الَّذِّ
ْم.  "َصَدُقوا فِّي إِّيَمانِّهِّ

بدال من أن يكون  ،ما يظهر للعيان :فالعلم هنا المقصود به ،سابق ومتقدم -جل وعال-هللا  مل  ع  
جل -هللا  ،الموازين والحساب ع  ض  و   نكالحكمة م  يعني  ،في عالم الغيب يكون في عالم الشهادة



 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا 

وهو في  ،و سعيدأوشقي  ،ظاهرة وجليةوأن النتائج عنده  ،بما عملوا وما يعملون  عالم -وعال
 .ومع ذلك تنتصب الموازين ليظهر ذلك العلم الغيبي إلى عالم الشهادة ،بطن أمه

ْنُه،  َوَقْد َمَضى َهَذا اْلَمْعَنى فِّي" ْدقِّهِّ مِّ قِّ بُِّوُقوعِّ صِّ ادِّ ْدَق الصَّ اُج: لَِّيْعَلَم صِّ اْلَبَقَرةِّ َوَغْيرَِّها. َقاَل الزَّجَّ
بِّ َقْبَل َأْن َيخْ  َن اْلَكاذِّ َق مِّ ادِّ ْلمِّ بَِّما ُيَجازِّي َعَلْيهِّ. َوَقْد َعلَِّم الصَّ ُلَقُهَما، َوَلكِّنَّ اْلَقْصَد َقْصُد ُوُقوعِّ اْلعِّ

اُس: فِّيهِّ  قِّ َواقًِّعا َكائًِّنا ُوُقوُعُه، َوَقْد َعلَِّم َأنَُّه َسَيَقُع. َوَقاَل النَّحَّ ادِّ ْدَق الصَّ نِّ ل َقوْ  َوإِّنََّما َيْعَلُم صِّ
ْدقِّ وَ ُمشْ  {َصَدُقوا} َأَحُدُهَما َأْن َيُكونَ  ا مَِّن الص ِّ بِّينَ }َتقًّ دُّ  {اْلكاذِّ بِّ الَّذِّي ُهَو ضِّ َن اْلَكذِّ ا مِّ ُمْشَتقًّ

، َوَيُكوُن اْلَمْعَنى ْدقِّ ُنوَن َواْعَتَقُدوا :الص ِّ يَن َصَدُقوا َفَقاُلوا َنْحُن ُمْؤمِّ  َفَلُيَبي َِّننَّ َّللاَُّ الَّذِّ
يَن اْعَتَقدُ  يَن َكَذُبوا حِّ ْثَل َذلَِّك، َوالَّذِّ  "وا َغْيَر َذلَِّك.مِّ

 .وهذا الظاهر من اللفظ والمتبادر

ا من آلَواْلَقْوُل ا" ا مِّْن  ،بلْ الصُّ وهو  دقالصَّ َخُر َأْن َيُكوَن َصَدُقوا ُمْشَتقًّ إَِّذا  بَ ذَّ كَ والكاذبين ُمْشَتقًّ
يَن َثَبُتوا فِّي اْنَهَزَم، َفَيُكوُن اْلَمْعَنى،  يَفَلَيْعَلَمنَّ َّللاَُّ الَّذِّ ، َوالَّذِّ   :َن انهزموا، كما قال الشاعراْلَحْربِّ

 َلْيثثثثثثثثثٌر بَِّعثَّثثثثثثثثثَر َيْصثثثثثثثثثَطاُد الر َِّجثثثثثثثثثاَل إَِّذا
 

ثثثثثهِّ َصثثثثثَدَقاَمثثثثثا اللَّْيثثثثثُر َكثثثثثذََّب َعثثثثثْن    َأْقَرانِّ
 "عِّ َفَلُيَبي َِّننَّ َمَجازًا.فِّي َمْوضِّ  {َلَيْعَلَمنَّ } َفَجَعلَ  

كان اختبارهم وامتحانهم لعلم صدقهم  سواء ،اإلشكالاللجوء إلى مثل هذا التأويل البعيد ال يحل 
أو معرفة صدقهم من كذبهم في  ،-وهو الظاهر-األقوال كما هو االحتمال األول  وكذبهم في

 .ال، ال يختلف األمر .األفعال يعني الثبات والفرار وما أشبه ذلك

وكتب  ،عاملين قبل أن يعملوا اأعلم بما كانو  -جل وعال-وهللا، العلم اإللهي سابق قبل أن يخلقوا
وا بآالف وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق ،السعادة والشقاء في بطون أمهاتهم معليه

لتقوم عليه  ،بما يعملهفي عالم الشهود، ليقرر كل إنسان  ليظهر ذلك -ومع ذلك- ،السنين
 .لئال يكون للناس على هللا حجة ،الحجة

بحيث ال  ،عرفوا بسوابقهم وجرائمهمو  ،الذين ظهرت ،ألن لجان التحقيق عندما تحقق مع الجناة
يعني  ،وإال فالحكم عليهم بالشهود ،إنما من أجل أن يقرروا ،يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم

من أجل أن يقتنعوا  ،ويحقق معهم في بعض األمور ،كونهم يقرر عليهم إضافة إلى الشهود
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مع أن التحقيق بالنسبة للمخلوق قد تنكشف له أمور لم  ،لهذا العقاب مستحقون  منهأ بأنفسهم
 .عليه خافية ىالذي ال يخف -جل وعال-بخالف ما يتعلق بالخالق  ،تنكشف من قبل

عِّ َفَلُيَبي َِّننَّ َمَجازًا {َلَيْعَلَمنَّ } َفَجَعلَ " ]سورة العنكبوت  {فَلَيَْعلََمن  }َوقَِّراَءُة اْلَجَماَعةِّ  ،فِّي َمْوضِّ
َي ُتَبي ُِّن َمْعَنى َما  ،مِّلَّ َوَقَرَأ َعلِّيُّ ْبُن َأبِّي َطالٍِّب بَِّضم ِّ اْلَياءِّ َوَكْسرِّ ال ،مِّلَّ بَِّفْتحِّ اْلَياءِّ َوال [29/4 َوهِّ

ُل ثَ  اُس. َوَيْحَتمِّ ُل َأْن ُيْعلَِّم فِّي االَ َثَة َمَعاٍن: ل َقاَلُه النَّحَّ َرةِّ َهؤُ آلوَّ بِّيَن لخِّ قِّيَن َواْلَكاذِّ ادِّ ءِّ الصَّ
ْم مِّْن َثوَ  َقابِّهِّ بَِّمَنازِّلِّهِّ ْنَيا ،ابِّهِّ َوعِّ ْم فِّي الدُّ ْنُهْم. الثَّانِّي ،َوبَِّأْعَمالِّهِّ َأْن  :بَِّمْعَنى ُيوقُِّفُهْم َعَلى َما َكاَن مِّ
ُل َمْحُذوًفاالَ َيُكوَن اْلَمْفُعوُل  يُرهُ  ،وَّ بِّيَن، َأيْ لَفَلُيْعلَِّمنَّ النَّاَس َواْلَعاَلَم َهؤُ  :َتْقدِّ قِّيَن َواْلَكاذِّ ادِّ  :ءِّ الصَّ

ُرُهْم، َهؤُ  ْنَيا َوالءِّ فِّي اْلَخْيرِّ َوَهؤُ لَيْفَضُحُهْم َوُيْشهِّ ، َوَذلَِّك فِّي الدُّ ر ِّ َرةِّ. الثَّالِّرُ آلءِّ فِّي الشَّ َأْن  :خِّ
َن اْلعَ  ُر بَِّها. َفالَيَضُع لُِّكل ِّ َطائَِّفٍة عَ  :َمةِّ، َأيْ لَيُكوَن َذلَِّك مِّ َلى َيُة َعَلى َهَذا َتْنُظُر إِّ آلَمًة َيْشَتهِّ

 ".«هللا رداءها أسر سريرة ألبسه نم» :-َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ -َقْوَل النَّبِّي ِّ 

 .بمعناه يعني-والسالمعليه الصالة –فال تنظروا تنظر، تنظر تكون نظير قول النبي 

 ج؟ر   خ  

 .العبثيم ، وإنما هو من كلل أصل له في المرفوع :لطالب: قا

 ومهماااااااا تكااااااان عناااااااد أمااااااارهم مااااااان خليقاااااااة
 

 خفاااااااى علاااااااى النااااااااس تعلاااااااموإن خالهاااااااا ت 
حديثا يكذب به  -بينه وبين نفسه :يعني-في نفسه حديثا  زورايقولون لو أن رجال  وفي الحديث 

 .الناس يتحدثون به ألصبح -والسالمعليه الصالة -على النبي 

 .الشرك :أي [29/4]سورة العنكبوت  {أَْم َحِسَب الَِّذيَن يَْعَملُوَن السَّي ِئَاتِ }َقْوُلُه َتَعاَلى: "
َذُهْم بَِّما  :أي [29/4]سورة العنكبوت  {أَن يَْسبِقُونَا} :قال ُزوَنا َقْبَل َأْن ُنَؤاخِّ يفوتنا َوُيْعجِّ

 "َيْفَعُلوَن.

وما دونه يحتمل  ،فيه ةالمؤاخذفالشرك ال بد من  ،عم من الشركأ ألن السيئات  ،الشرك ما دونه
 .المشيئة
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يَرةِّ " يُد اْلَولِّيَد ْبَن اْلُمغِّ َشامٍ  ،ْسَودَ الَ وَ  ،َوَأَبا َجْهلٍ  ،َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: ُيرِّ  ،َوَشْيَبةَ  ،َواْلَعاصِّ ْبَن هِّ
َواْلَعاصِّ ْبَن َوائٍِّل.  ،َأبِّي ُسْفَيانَ  وحنظلة بن ،َوُعْقَبَة ْبَن َأبِّي ُمَعْيطٍ  ،َواْلَولِّيَد ْبَن ُعْتَبةَ  ،َوُعْتَبةَ 

َفاتِّ  :َأيْ  {َيْحُكُمونَ  ساَء َما} مْ  بِّْئَس اْلُحْكُم َما َحَكُموا فِّي صِّ  ".َرب ِّهِّ

 ،كما قد يصنعونه بالنسبة للبشر ،وجزاءه -وعالجل -نعم يظنون أنهم يفلتون من حكم هللا 
لكن هل  ،عليهم الحدود قيطب   من أيدي من  ،من أيدي الحكام ،فالجاني قد يفلت من أيدي الناس

 .يمكن ال ؟!لهموقضائه وجزائه  -جل وعال-يفلتون من حكم هللا 

َفاتِّ  :َأيْ " ُر َعَلى كل  بِّْئَس اْلُحْكُم َما َحَكُموا فِّي صِّ ْم َأنَُّه َمْسُبوٌق َوَّللاَُّ اْلَقادِّ  {:َما}. وَ ءشيَرب ِّهِّ
عِّ َنْصٍب بَِّمْعَنى َساَء َشْيًئا َأْو ُحْكًما َيْحُكُموَن. َوَيُجوُز َأْن َتُكونَ  عِّ َرْفعٍ  {َما} فِّي َمْوضِّ  ،فِّي َمْوضِّ

اجِّ  اْلُحْكمُ َأوِّ  ْيءُ بَِّمْعَنى َساَء الشَّ  َرَها ابن كيسان تقدير ُحْكُمُهْم. َوَهَذا َقْوُل الزَّجَّ  ينَ آَخرَ ين . َوَقدَّ
عُ لخِّ  ٍد، َكَما َتُقوُل: َأْعَجَبنِّي  ءشيبمنزلة  {ما َيْحُكُمونَ } َف َذْينَك: َأَحُدُهَما َأْن َيُكوَن َمْوضِّ َواحِّ

يُر  {َما}ثَما َصَنْعَت، َأْي َصنِّيُعَك، فَ  يُر، َساَء ُحْكُمُهْم. َوالتَّْقدِّ عِّ َرْفٍع، التَّْقدِّ َواْلفِّْعُل َمْصَدٌر فِّي َمْوضِّ
 نعم وكذلك ،لساء السم مقام قامت وقد ،اإلعراب من لها موضع ل {َما} َخُر َأْن َتُكونَ آلا

 ."وبئس

ساء ما يحكمون  ،إنها موصولةيعني لو قيل  ،وهي ال موضع لها من اإلعراب ،قامت مقام االسم
اتجاه  ،والعائد محذوف ساء ما يحكمونه ،صلتها ال محل لها من اإلعراب ،ساء الذين يحكمون 

وأما الموصول له محل من  ،لها من اإلعراب يعني صلة الموصول ال موضعالقول بأن 
 .اإلعراب

ُر َعَلْيهِّ، َنْحَو  {َماث}َكْيَساَن: َوَأَنا َأْخَتاُر َأْن َأْجَعَل لِّ  بنقال أبو الحسن " ًعا فِّي ُكل ِّ َما َأْقدِّ َمْوضِّ
َن َّللاَِّ } :َوَجلَّ َقْولِّهِّ َعزَّ   ".[3/159عمران  ]سورة آل {فَبَِما َرْحَمٍة م ِ

عمران  ]سورة آل {فَبَِما َرْحَمةٍ }ألنهم يقولون  ،يعني صيانة القرآن من الزيادة والنقصان
 ،ما زائدة [4/155]سورة النساء  {نَْقِضِهم فَبَِما}الكالم يستقيم بدونها  نأل ،زائدةما  [3/159

وهذا  ،والذي بعدها بدل منها ،ال، الجار دخل على ما :لكن هو يقول ،الكالم بدونها الستقامة
ووجودها  ،وليس معنى الزيادة أنها يمكن حذفها ،فصيانة القرآن واجبة ،كالم في غاية الجودة

 .الكالم بدونها اإلعراب يستقيمأنها من حيث  إال ،إنها زائدةعند من يقول  حتى ،سواءوعدمه 



سورة -تفسري القرطيب 

 (001)لعنكبوتا

]سورة القصص  {أَيََّما األََجلَْيِن قََضْيتُ } َوَكَذا [4/155]سورة النساء  {نَْقِضِهم فَبَِما} َوَكَذا"
عِّ َخْفٍض فِّي َهَذا ُكل ِّهِّ َوَما َبْعَدُه َتابٌِّع َلَها، }ما{  [28/28 َ الَ يَْستَْحيِي } َوَكَذافِّي َمْوضِّ إِنَّ َّللاَّ

ا بَعُوَضةً  عِّ َنْصٍب وَ  {َما} [2/26]سورة البقرة  {أَن يَْضِرَب َمثاَلً مَّ َتابٌِّع  {َبُعوَضةً }فِّي َمْوضِّ
 لها.

ِ آلتٍ َمن َكاَن يَْرُجو ِلقَاَء }قوله تعالى:  ِ فَِإنَّ أََجَل َّللاَّ   [29/5]سورة العنكبوت  {َّللاَّ
ْن َقْولِّ  ،بَِّمْعَنى َيَخافُ  {َيْرُجو} اٍل:اْلُهَذلِّي ِّ فِّي َوْصفِّ مِّ  َعسَّ

 َلَسثثثثثثَعْتُه النَّْحثثثثثثُل َلثثثثثثْم َيثثثثثثْرُج َلْسثثثثثثَعَها اإِّذَ 
 

 ................................ 
 " 

يعتاد  ،ما اعتاده بعض الناس ،اعتاد عليها هذا اإلنسان ،جسمه اعتادهاألنه  ،لم يخف :يعني
والمواد  ،ذلك المواد السامة منو  ،ومع ذلك ال تؤثر فيهم ،األمور ويزاول أمور ال يطيقها غيرهم

هذا يكال ويباع ويتداول بين أهله من غير أن  ،الناعم -مثال-كالفلفل  ،مؤثرة الحساسية ،المؤثرة
لكن الذي يشتريه ألول مرة لم  ،الذي يبيعه ما يحصل له شيء ،شيء عطاس واليحصل ال 

 .فالنحال ال يتأثر بلسع العسل ،نه يتأثرأشك  يعتاده ال

يرِّ َعَلى َأنَّ اْلَمْعَنى: َمْن َكاَن َيَخاُف اْلَمْوَت َفْلَيْعَمْل َعمَ " نَُّه  لً َوَأْجَمَع َأْهُل التَّْفسِّ ُبدَّ َأْن  لَصالًِّحا َفإِّ
اُس. َقاَل الزجاج:  َّللاَِّّ  َثَوابَ  [29/5العنكبوت ]سورة  {يَْرُجو ِلقَاَء َّللاَِّ } معنىَيْأتَِّيُه، َذَكَرُه النَّحَّ

عِّ َرْفٍع بِّا {َمنْ }وَ  ،  {كانَ }ْبتَِّداءِّ وَ لفِّي َمْوضِّ ْرطِّ عِّ َجْزٍم بِّالشَّ ، َوهَِّي فِّي َمْوضِّ عِّ اْلَخَبرِّ فِّي َمْوضِّ
عِّ َخَبرِّ َكاَن، َواْلُمَجازَاُة  {َيْرُجو}وَ  ِ آلٍت َوُهَو السَِّميُع }فِّي َمْوضِّ ]سورة  {اْلعَِليمُ فَِإنَّ أََجَل َّللاَّ

 ".[29/5العنكبوت 

البعث بعد الموت وما  :المراد به [29/5سورة العنكبوت ] {َمن َكاَن يَْرُجو ِلَقاَء َّللاَِّ }اللقاء 
والمؤمن في الجنة يتلذذ  ،والكافرالمؤمن  ،مسلمهم وكافرهم ،رؤية الناس لربهم ،يتبعه من الرؤية

 .هو وغيره ،بينه وبينه ترجمان ربه وليسوإنما يكلمه  ،وأما الكافر فال يتلذذ ،-وهي أعظم نعيم-

َأْي َوَمْن َجاَهَد فِّي  [29/6]سورة العنكبوت  {َوَمن َجاَهَد فَِإنََّما يَُجاِهُد ِلنَْفِسهِ }َقْوُلُه َتَعاَلى: "
هِّ، َأْي َثَواُب َذلَِّك ُكل ِّ  نََّما َيْسَعى لَِّنْفسِّ ، َفإِّ ، َوَصَبَر َعَلى قَِّتالِّ اْلُكفَّارِّ َوَأْعَمالِّ الطَّاَعاتِّ ينِّ  لهِّ َلُه، وَ الد ِّ

ْن َذلَِّك. ُع إَِّلى َّللاَِّّ َنْفٌع مِّ  "َيْرجِّ
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أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى  يا عبادي لو أن  » :جاء في حديث أبي ذر كما يعني 
وال تضره  ،تنفعه طاعة المطيع ال -وعالجل - هللا ،«قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا

 .وهللا المستعان ءشيمثل لو كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص من ملكه  ،المعصية

ينَ  إِّنَّ }"  هِّ  {َّللاََّ َلَغنِّيٌّ َعنِّ اْلعاَلمِّ ْم َوقِّيَل: اْلَمْعَنى، َمْن َجاَهَد َعُدوَُّه لَِّنْفسِّ يُد  لَأْي َعْن َأْعَمالِّهِّ ُيرِّ
يَن آَمُنوا}َقْوُلُه َتَعاَلى:   َّللاَِّّ فليس هلل حاجة بجهادهَوْجهَ  ُقوا  {َوالَّذِّ الِّحاتِّ }َأْي َصدَّ ُلوا الصَّ َوَعمِّ

مْ  َينََّها َعْنُهْم بِّاْلَمْغفَِّرةِّ َلُهْم. َأْي َلُنغَ  {َلُنَكف َِّرنَّ َعْنُهْم َسي ِّئاتِّهِّ َينَُّهْم }ط ِّ َأْحَسَن الَّذِّي كاُنوا َوَلَنْجزِّ
ُلوَها {َيْعَمُلونَ  َيٍة َعمِّ َر َعْنُهْم ُكلُّ َمْعصِّ ُل َأْن ُتَكفَّ ْم َوُهَو الطَّاَعاُت. ُثمَّ قِّيَل: َيْحَتمِّ  َأْي بَِّأْحَسنِّ َأْعَمالِّهِّ

ْن َحَسَنٍة فِّي  ُلوا مِّ ْركِّ َوُيَثاُبوا َعَلى َما َعمِّ َر َعْنُهْم َسي َِّئاُتُهْم فِّ لسْ اإلِّ فِّي الش ِّ ُل َأْن ُتَكفَّ ي مِّ. َوَيْحَتمِّ
ْم في الكفر واإلسلم.مِّ. َوُيَثاُبوا َعَلى حَ لسْ اإلِّ اْلُكْفرِّ وَ   "َسَناتِّهِّ

عليه الصالة -الكافر إذا أسلم وحسن إسالمه فقد أسلم على ما أسلف من خير كما قال النبي 
كما أن الصبي إذا بلغ تكتب له الحسنات وال تكتب عليه السيئات  ،له حسناته تكتب -والسالم

 .العلماء يقبل ذلك في أصح قول

ْيَنا }َقْوُلُه َتَعاَلى: "  َنَزَلْت فِّي َسْعدِّ ْبنِّ َأبِّي َوقَّاٍص فِّيَما َرَوى  {ْنساَن بِّوالَِّدْيهِّ ُحْسناً اإلِّ َوَوصَّ
ًة، َفَقاَلْت ُأمُّ َسْعٍد: َأَلْيَس َقْد َأَمَر َّللاَُّ  يُّ َقاَل: ُأْنزَِّلْت فِّيَّ َأْرَبُع آَياٍت َفَذَكَر قِّصَّ ! َوَّللاَِّّ  الت ِّْرمِّذِّ  لبِّاْلبِّر ِّ

ُموَها عيسىأبو  ُموَت َأْو َتْكُفَر، َقالَ َأْشَرُب َشَراًبا َحتَّى أَ  لَأْطَعُم َطَعاًما، وَ  : َفَكاُنوا إَِّذا َأَراُدوا َأْن ُيْطعِّ
هِّ ا َشَجُروا َفاَها  ."َيةُ آلَفَنَزَلْت َهذِّ

لحث الطرف في فمها عودا يفتحون به بالقهر وهذا لون من اإلضراب عن الطعام  ايعني أدخلو 
في الشرع  اإلضراب ال  أصلوال يعرف له  ،بر  ض  الم  ياع لما يطلبه هذا المخالف على االنص

قد يقول قائل قد ال يكون هناك  ،يعرف له أصل في الشرع وإن أدى ذلك للضرر فهو من المحرم
وليس في الشرع  -وهلل الحمد- الوسائل الشرعية كافية ،الحقوق إال بمثل هذا، ال الستخراجوسيلة 

مثل  لنفسه قاتالأثم وكان  بر  ض  الم  ع هذا على كل حال لو مات من الجو  ،مثل هذا ىإل ئيلجما 
اإلضراب عن الطعام ألنه ضرر والضرر يزال والمحتاج والمضطر إلى  شرعية غيرالوسيلة هذه 

 .-وهللا المستعان-ما حرم هللا عليه  يأكلاألكل 
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ُموَها عيسىأبو  َقالَ " هِّ  َشَجُروا َفاَها: َفَكاُنوا إَِّذا َأَراُدوا َأْن ُيْطعِّ ْيَنا} َيةُ آلاَفَنَزَلْت َهذِّ ْنساَن اإلِّ  َوَوصَّ
يٌر آلا {بِّوالَِّدْيهِّ ُحْسناً  يَسى: َهَذا َحدِّ َوُروَِّي َعْن َسْعٍد َأنَُّه َقاَل: ُكْنُت  .ن صحيحَحسَيَة َقاَل َأُبو عِّ

يَنَك َأْو  َأْشَرُب َحتَّى َأُموَت َفُتَعيَُّر بِّي، َوُيَقاُل َيا  لآُكُل وَ  لَبارًّا بُِّأم ِّي َفَأْسَلْمُت، َفَقاَلْت: َلَتَدَعنَّ دِّ
اَئُة َنْفٍس، َفَخَرَجْت َنْفًسا نَ  ْفًسا َما َقاتَِّل ُأم ِّهِّ، َوَبقَِّيْت َيْوًما َوَيْوًما َفُقْلُت: َيا ُأمَّاُه! َلْو َكاَنْت َلكِّ مِّ

ْئتِّ فَ  ْئتِّ َفُكلِّي، َوإِّْن شِّ ينِّي َهَذا َفإِّْن شِّ  َوإِّنْ }ْأُكلِّي، َفَلمَّا َرَأْت َذلَِّك َأَكَلْت َوَنَزَلْت: تَ  لَتَرْكُت دِّ
 "َيَة.آلا {جاَهداَك لُِّتْشرَِّك بِّي

ال شك أن الطاعة بالمعروف فإن أمر الوالد ولده بفعل محرم فال طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق أو في ترك واجب لكن إن أمره بترك مسنون أو فعل مكروه فاألمر أسهل وأخف ألنه 
حينئذ يتعارض أمر الوالد الذي هو في األصل واجب مع ترك هذا المأمور ولكن قد يكون 

ن أاليوم وأنا محتاج  ال تذهب إلى الدرسنعم قد يقول  ،حاجة الوالد على ذلك ليس عثاالب
توصلني إلى مكان كذا وكذا هذا هو الظاهر لكن قد يكون ال حاجة له به لكن يريد أن يمنعه من 

إذا كان  ،إليه هذا مفروغ منه اإذا كان محتاج   ؟و ليس له ذلكأبدون مبرر فهل له ذلك الخير 
للدرس هذا قد يفعله بعض اآلباء من باب  تذهبألي مكان لكن ال  اذهبغير محتاج إليه 

ل بس أهل الخير من غير لباسهم أو لبس على الشفقة على أوالدهم مما يرون ويسمعون مما 
ى على ولده أن ي لبس ويقول الناس وأظهر أهل الخير وأهل العلم وأهل الفضل بغير لباسهم فيخش

 ،ن يتهم بتهمة ال تليق به أو تضرهأأو أقل من عادي أفضل من  اعادي   رجالكن  ويقولون  كون 
ألنه وجد من يقول هذا  ،حلق لحيتك فهذا محرم ال طاعة لمخلوق افإذا قالوا ال تذهب إلى هذا أو 

الدرس ألن هذه الدروس  تذهبويقول اسبل ثوبك هذا أيضا ال يطاع ألنه محرم لكن إذا قال ال 
هذا من باب الشفقة العلم ألنهم متطرفون وأنهم كذا وأنهم كذا  بالوطيتهم أصحابها وأربابها 

إذا كان األمر أو النهي الباعث عليه الشفقة على  ؟عيطا ال أومثل هذا يطاع  ،على الولد
عليه -المأمور والمنهي مثل ما قال أهل العلم في عبد هللا بن عمرو بن العاص لما قال له النبي 

أحد من أهل العلم  ال يوجدصار يقرأ القرآن في ثالث  دوزا «تزدفي سبع وال » -الصالة والسالم
اقرأ القرآن في » -عليه الصالة والسالم-قوله  ه خالفقال إن عبد هللا بن عمرو أثم في هذا ألن

عمرو أنه من باب الشفقة عليه فال يلزمه األخذ به يعني من باب أولى إذا قال  بناف ر  ع   «سبع 
الوالد لولده ال تذهب إلى الدروس نعم ال يصادمه مصادمة تجعل قلبه ينكسر ويتحسر عليه 
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ه ويبغضه ويدعوا عليه أحيانا إنما يتحايل عليه إلى الذهاب إلى مواطن العلم هوينفر منه ويكر 
أصله المقتضي  ىعلحمل األمر عه في أمر دينه ودنياه ولو لم يعلم الوالد وال ي  والدروس وما ينف

 .التحريمو المنع 

 ؟ لأم الطاعة  هل تلزمهمن الحج المسنون  هبناطالب: إذا منع 

 .من إذن الوالد فالحج من باب أولى بد الكد من الحج آمن الحج المسنون إذا كان الجهاد وهو 

ي َأبِّي َجْهٍل " ْثَل َذلَِّك. لُ َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َنَزَلْت فِّي َعيَّاشِّ ْبنِّ َأبِّي َربِّيَعَة َأخِّ م ِّهِّ َوَقْد َفَعَلْت ُأمُُّه مِّ
يٌق. وَ  لَّ ءِّ َّللاَِّّ إِّ لَيْصبُِّر َعَلى بَ  لمَّةِّ إِّْذ الُ َوَعْنُه َأْيًضا: َنَزَلْت فِّي َجمِّيعِّ  د ِّ بَ  {ُحْسناً }صِّ ْنَد  ُنصِّ عِّ

ْيَناُه بِّالْ  يُرُه َوَوصَّ ْيَناُه ُحْسًنا. َوقِّيَل: ُهَو َعَلى اْلَقْطعِّ َتْقدِّ ي ِّيَن َعَلى التَّْكرِّيرِّ َأْي َوَوصَّ نِّ َكَما ُحسْ اْلَبْصرِّ
 ".بِّاْلَخْيرِّ  َتُقوُل وصيته خيرا أي

 .يعني منصوب بتكرار العامل أو منصوب بنزع الخافض

ْيَنا "  يُرُه َوَوصَّ ُر لَ ْنَساَن اإلِّ َوَقاَل َأْهُل اْلُكوَفةِّ: َتْقدِّ ُر:َأْن َيْفَعَل ُحْسًنا َفُيَقدَّ اعِّ  ُه فِّْعٌل. َوَقاَل الشَّ

ثثثثثثثثْن َدْهَمثثثثثثثثاَء إِّْذ َتْشثثثثثثثثُكوَنا ْبثثثثثثثثُت مِّ  َعجِّ
 

ثثثثثثثثثيَنا   َوَمثثثثثثثثثْن َأبِّثثثثثثثثثي َدْهَمثثثثثثثثثاَء إِّْذ ُيوصِّ
                   َكَأنََّمثثثثثثثثثثثا َخاُفوَنثثثثثثثثثثثا َخْيثثثثثثثثثثثًرا بَِّهثثثثثثثثثثثا  

. 

 

 

يَنا َأْن َنْفَعَل بَِّها َخْيًرا،  ْيَناُه  {َفَطفَِّق َمْسحاً } َكَقْولِّهِّ:َأْي ُيوصِّ يُرُه َوَوصَّ َأْي َيْمَسُح َمْسًحا. َوقِّيَل: َتْقدِّ
َف اْلُمَضاُف َوُأقِّيَم اْلُمَضاُف إَِّلْيهِّ َمَقاَمُه.  ، َوُحذِّ َفُة َمَقاَم اْلَمْوُصوفِّ َأْمًرا َذا ُحْسٍن، َفُأقِّيَمتِّ الص ِّ

َأُبو َرَجاٍء  أبضم الحاء وإسكان السين. وقر  {ُحْسناً } َوقَِّراَءُة اْلَعامَّةِّ  َوقِّيَل: َمْعَناُه َأْلَزْمَناُه ُحْسًنا.
. ينِّ اُك بَِّفْتحِّ اْلَحاءِّ َوالس ِّ حَّ  "َوَأُبو اْلَعالَِّيةِّ َوالضَّ

س    .ا يعنين  ح 

". ْيَنا  {إِّْحَساًنا} َوَقَرَأ اْلَجْحَدرِّيُّ يُر: َوَوصَّ ، التَّْقدِّ ، َوَكَذلَِّك فِّي ُمْصَحفِّ ُأَبيٍ  ْنَساَن َأْن اإلِّ َعَلى اْلَمْصَدرِّ
ُعُكمْ }نَُّه َقدِّ اْسَتْوَفى َمْفُعوَلْيهِّ. لَ يحسن إليهما إحسانا، ول ينتصب بوصينا،  يٌد فِّي  {إَِّليَّ َمْرجِّ َوعِّ

 . الِّحاتِّ }َطاَعةِّ اْلَوالَِّدْينِّ فِّي َمْعَنى اْلُكْفرِّ ُلوا الصَّ يَن آَمُنوا َوَعمِّ َفُأَنب ُِّئُكْم بِّما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن. َوالَّذِّ
ينَ  الِّحِّ َلنَُّهْم فِّي الصَّ َر َتَعاَلى التَّْمثِّيَل بَِّحاَلةِّ المؤمنين العاملين لتحرك النُُّفوَس إَِّلى َنْيلِّ  {َلُنْدخِّ َكرَّ
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ْم.  َلنَّهُ  َوَقْوُلُه:َمَراتِّبِّهِّ ينَ  مْ }َلُنْدخِّ الِّحِّ َهاَيةِّ الصَّ  {فِّي الصَّ يَن ُهْم فِّي نِّ حِّ لُمَباَلَغٌة َعَلى َمْعَنى، َفالَّذِّ
َل لِّْلُمْؤمِّنِّ َهَذا اْلُحْكُم َتْحُصُل َثَمَرُتُه َوَجزَاُؤُه َوُهَو اْلَجنَُّة. َوَأْبَعد  "َغاَياتِّهِّ. َوإَِّذا َتَحصَّ

دون مع واألصل أن يكون مع الصالحين  يوالتعبير بف ،يعني في جملة الصالحين ليكون منهم
إنما يكون في ظرفين في في إدخاله في أثنائهم ومن بينهم لئال يكون طرفا في الصالحين  مبالغة

غ من كونه مع لأثنائهم وبينهم قبله أناس وبعده أناس وعن شمائله أناس إلى آخره وهذا أب
 .الصالحين

َن النَّاسِّ َمنْ }َقْوُلُه َتَعاَلى: " ن آَمنَّا وَيَة َنَزَلْت فِّي اْلُمَنافِّقِّيَن كانوا يقولآلا {َيُقوُل آَمنَّا بِّاّللَِّّ  َومِّ
َي فِّي َّللاَِّّ َجَعَل فِّْتَنَة النَّاسِّ }بِّاّللَِّّ  فارتد عن إيمانه.  اآلخرةفي  {َكَعذابِّ َّللاَِّّ }أي أذاهم  {َفإِّذا ُأوذِّ

 {َوَلئِّْن جاءَ } .هللالى الذية في عوقيل: جزع من ذلك كما يجزع من عذاب هللا ول يصبر 
ْن َرب َِّك َلَيُقوُلنَّ }المؤمنين  وهم كاذبون، فقال هللا لهم  {إِّنَّا ُكنَّا َمَعُكمْ }هؤلء المرتدون  {َنْصٌر مِّ

 "يعني هللا أعلم بما في صدورهم منهم بأنفسهم. {َأَوَلْيَس َّللاَُّ بَِّأْعَلَم بِّما فِّي ُصُدورِّ اْلعاَلمِّينَ }

يعلم  كانإذا  ؟!بما في صدورهم من أنفسهم فكيف بغيرهم أعلم -وعالجل -هللا  أنبما  يعني
 سيعملون وماوما  ابما عملو  أعلم -وعالجل - هللا ،السر الحاصل وأخفى يعني أخفى من السر

 .لم يكن من عملهم لو كان

ُنوَن " ٌد: َنَزَلْت فِّي َناٍس َكاُنوا ُيْؤمِّ َذا َأَصاَبُهْم بَ َوَقاَل ُمَجاهِّ ْم، َفإِّ َنتِّهِّ يَبٌة فِّي لبَِّأْلسِّ ٌء مَِّن َّللاَِّّ َأْو ُمصِّ
َذا ُنوَن، َفإِّ َن اْلُمَنافِّقِّيَن بَِّمكََّة َكاُنوا ُيْؤمِّ اُك: َنَزَلْت فِّي َناٍس مِّ حَّ ُم اْفُتتُِّنوا. َوَقاَل الضَّ هِّ ُأوُذوا  َأْنُفسِّ

ْكرَِّمُة:  ْركِّ َوَقاَل عِّ َكاَن َقْوٌم َقْد َأْسَلُموا َفَأْكَرَهُهُم اْلُمْشرُِّكوَن َعَلى اْلُخُروجِّ َمَعُهْم إَِّلى َرَجُعوا إَِّلى الش ِّ
مْ } :َبْدٍر َفُقتَِّل َبْعُضُهْم، َفَأْنَزَل َّللاَُّ  هِّ يَن َتَوفَّاُهُم اْلَملئَِّكُة ظالِّمِّي َأْنُفسِّ َفَكَتَب بَِّها اْلُمْسلُِّموَن  {إِّنَّ الَّذِّ

َقُهُم اْلُمْشرُِّكوَن، َفاْفُتتَِّن َبْعُضُهْم، َفَنَزَلْت  يَن بَِّمكََّة، َفَخَرُجوا َفَلحِّ يَنةِّ إَِّلى اْلُمْسلِّمِّ َن اْلَمدِّ هِّ امِّ َيُة آلَهذِّ
ْم. َوقِّيَل: َنَزَلْت فِّي َعيَّاشِّ ْبنِّ َأبِّي َربِّيَعَة، َأْسَلَم َوَهاَجَر، ُثمَّ  َي وضرب فارتد. وإنما عذبه فِّيهِّ  ُأوذِّ

ُمُه. لم ِّهِّ. َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: ُثمَّ َعاَش َبْعَد َذلَِّك بَِّدْهٍر َوَحُسَن إِّسْ لُ أبو جهل والحرث َوَكاَنا َأَخَوْيهِّ 
يَن آَمُنوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلُمنافِّقِّينَ } يَن َردَّ َقاَل َقَتاَدُة: َنَزَلْت  {َوَلَيْعَلَمنَّ َّللاَُّ الَّذِّ ُهُم اْلُمْشرُِّكوَن  فِّي اْلَقْومِّ الَّذِّ

 "إَِّلى مكة.

 .من بلسانه دون قلبهآممن ثبت على دينه وإسالمه وممن يعني 
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يَن آَمُنوا اتَّبُِّعوا َسبِّيَلنا} َقْوُلُه َتَعاَلى:" يَن َكَفُروا لِّلَّذِّ يَنَنا.  {َوقاَل الَّذِّ ْل َخطاياُكمْ }َأْي دِّ ُجزَِّم  {َوْلَنْحمِّ
، َأْي إِّْن َتتَّبُِّعوا َسبِّيَلَنا الَ َعَلى  ْرطِّ َواْلَجزَاءِّ اُج: ُهَو َأْمٌر فِّي َتْأوِّيلِّ الشَّ . َقاَل اْلَفرَّاُء َوالزَّجَّ  َنْحمِّلْ ْمرِّ

 :َخَطاَياُكْم، َكَما َقالَ 

ثثثثثثثثثي َوَأْدُع َفثثثثثثثثثإِّنَّ أنثثثثثثثثثدى  َفُقْلثثثثثثثثثُت اْدعِّ
 

 داعيثثثثثثثثثثثثثثثان يلصثثثثثثثثثثثثثثثوت أن ينثثثثثثثثثثثثثثثاد 
 

" 

المفرد ليه بخالف الصوت عوت بانضمام غيره صال قوي يقوى يعني إذا انضم صوتي إلى صوت 
 .يكون ضعيفا فإنه

: َوَجاَء ُوُقوُع " ُبونَ }َأْي إِّْن َدَعْوتِّ َدَعْوُت. َقاَل اْلَمْهَدوِّيُّ َبْعَدُه َعَلى اْلَحْملِّ َعَلى  {إِّنَُّهْم َلَكاذِّ
ُع فِّي اْلَمْعَنى إَِّلى الَ نَّ اْلَمْعَنى إِّنِّ اتََّبْعُتْم َسبِّيَلَنا َحَمْلَنا َخَطاَياُكْم. َفَلمَّا َكاَن لَ اْلَمْعَنى،  ْمُر َيْرجِّ

ٌد: َقاَل اْلُمْشرُِّكوَن مِّْن ُقَرْيٍش  يُب َكَما ُيوَقُع َعَلْيهِّ اْلَخَبُر. َقاَل ُمَجاهِّ َنْحُن اْلَخَبرِّ َوَقَع َعَلْيهِّ التَّْكذِّ
ْزٌر َفَعَلْيَنا، َأْي َنْحُن َنْحمِّلُ  لَوَأْنُتْم   "َعْنُكْم ما يلزمكم. ُنْبَعُر، َفإِّْن َكاَن َعَلْيُكْم وِّ

 .فيه مبالغة في إنكار البعث مبالغة في إنكار البعث كالمهم

. لوالحمل هاهنا بمعنى الحمالة "  "اْلَحْمُل َعَلى الظَّْهرِّ

 .يعني نتحمل عنكم

يَرةِّ."  "َوُروَِّي َأنَّ َقائَِّل َذلَِّك اْلَولِّيُد ْبُن اْلُمغِّ

في اإلنكار ألنه ال بعث ولو  اوإمعان  الظهر مبالغة  ويحتمل أن يكون معناه المراد به الحمل على
 .قدر أن هناك بعث ووجد من األوزار ما يمكن حمله بعد كونه محسوسا ثقيال نحمل عنكم

ُلنَّ َأْثقاَلُهْم َوَأْثقا}" مْ  لً َوَلَيْحمِّ ْن َسي َِّئاتِّ َمْن َظَلُموُه َبْعَد َفَراغِّ  {َمَع َأْثقالِّهِّ ْم مِّ َيْعنِّي َما ُيْحَمُل َعَلْيهِّ
ْم. ُروَِّي َمْعَناُه َعنِّ النَّبِّي ِّ  ْمَرانَ  َوَقدْ  -َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ -َحَسَناتِّهِّ َم فِّي آلِّ عِّ  ".َتَقدَّ

وأثقال غيره جاء بأعمال حديث المفلس في صحيح مسلم وغيره حديث المفلس يحمل أثقاله 
فإذا لم تتم المقاصة وبقي من في المقاصة تنتهي حسناته  ،صالحة وجاء بأعمال سيئة متعدية

 .ظلمه شيء أخذت من أوزارهم وسيئاتهم فألقيت عليه فألقي في النار
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ْنُه َحتَّى  لفَ يؤتى الرجل َيْوَم اْلقَِّياَمةِّ َوُهَو َكثِّيُر اْلَحَسَناتِّ » َأُبو أمامة الباهلي: "َقالَ  َيزَاُل ُيْقَتصُّ مِّ
ي َفَتُقوُل اْلمَ  ْن َعْبدِّ وا مِّ ئَِّكُة َما َبقَِّيْت َلُه ل َتْفَنى َحَسَناُتُه ُثمَّ ُيَطاَلُب َفَيُقوُل َّللاَُّ َعزَّ َوَجلَّ اْقَتصُّ

ْن َسي َِّئاتِّ اْلَمْظُلومِّ َفاْجَعُلوا َعَلْيهِّ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ -َرُسوُل َّللاَِّّ  لُثمَّ تَ  «َحَسَناٌت َفَيُقوُل ُخُذوا مِّ
ُلنَّ } -َوَسلَّمَ  م لً َأْثقاَلُهْم َوَأْثقا َوَلَيْحمِّ ْزُرَها ل َوَقاَل َقَتاَدُة: َمْن َدَعا إَِّلى َض  {َمَع َأْثقالِّهِّ َلٍة َكاَن َعَلْيهِّ وِّ

َل بَِّها وَ  ْزُر َمْن َعمِّ ْن أوزارهم  لَووِّ  ".ءشيُيْنَقُص مِّ

سن في اإلسالم سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى  من»وجاء في الحديث الصحيح 
- «القيامةيوم القيامة ومن سن في اإلسالم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل به إلى يوم 

القيامة وتجد العالم المحقق تجرى عليه األجور من تعليمه إلى يوم  -نسأل هللا العفو والعافية
لى الفجور والفسوق عليه أوزار من إ يوما يؤد البدع والخرفاتي نشر فالضد من ألف ب وتجد

 .عمل بمثل عمله ومثل ما دعي إليه إلى يوم القيامة

يُرُه َقْوُلُه " ُلوا َتَعاَلى:َوَنظِّ ْلمٍ  }لَِّيْحمِّ لُّوَنُهْم بَِّغْيرِّ عِّ يَن ُيضِّ ْن َأْوزارِّ الَّذِّ َلًة َيْوَم اْلقِّياَمةِّ َومِّ  {َأْوزاَرُهْم كامِّ
يُر َهَذا َقْوُلُه  ْزُر َمْن لسْ اإلِّ َمْن َسنَّ فِّي » :-مُ لَعَلْيهِّ السَّ -َوَنظِّ ْزُرَها َووِّ مِّ ُسنًَّة َسي َِّئًة َفَعَلْيهِّ وِّ

ْن َغْيرِّ َأْن ينقص من  َل بَِّها َبْعَدُه مِّ . َوَقاَل  «ءشي أوزارهمَعمِّ يرِّ َأبِّي ُهَرْيَرَة َوَغْيرِّهِّ ْن َحدِّ ُروَِّي مِّ
ْثَل َمْن َدَعا إَِّلى » -َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -اْلَحَسُن َقاَل النَّبِّيُّ  َل بِّهِّ َفَلُه مِّ ُهًدى َفاتُّبَِّع َعَلْيهِّ َوُعمِّ
ْم َشْيًئا َوَأيَُّما َداٍع َدَعا إَِّلى َض  لُأُجورِّ َمنِّ اتََّبَعُه وَ  ْن ُأُجورِّهِّ َلٍة َفاتُّبَِّع َعَلْيَها َوُعمَِّل ل ُيْنقُِّص َذلَِّك مِّ

مَّ  َل بَِّها مِّ ْثُل َأْوزَارِّ َمْن َعمِّ ْم شيئا لنِّ اتََّبَعُه بَِّها َبْعَدُه َفَعَلْيهِّ مِّ ْن َأْوزَارِّهِّ ثم قرأ  «ُيْنقُِّص َذلَِّك مِّ
يرِّ َأبِّي ُهَرْيَرَة  {وليحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم} الحسن ُقْلُت: َهَذا ُمْرَسٌل َوُهَو َمْعَنى َحدِّ

يرِّ َأَنُس ْبُن َمالٍِّك َعْن َرُسولِّ َّللاَِّّ  َجُه ُمْسلٌِّم. َوَنصُّ َحدِّ  :َقالَ  َأنَّهُ  -َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ -َخرَّ
ْثَل َأْوزَارِّ َمنِّ اتبعه ول ينقص من أوزارهم َشْيًئا َوَأيَُّما ل َداٍع َدَعا إَِّلى َض  َأيَُّما» َلٍة َفاتُّبَِّع َفإِّنَّ َلُه مِّ

ْم َشْيًئا لوَ  َداٍع َدَعا إَِّلى ُهًدى َفاتُّبَِّع فإن له مثل أجور من اتبعه ْن ُأُجورِّهِّ َجُه اْبُن  «ُيْنقُِّص مِّ َخرَّ
. َننِّ  "َماَجْه فِّي السُّ

ال يعارض هذا بهذا ألن هذا من عمله تزر وازرة وزر أخرى{  }وال -وعالجل -وال يعارض قوله 
 نسأل- من عمله فمن أوزاره اآلثار المترتبةمن وزره هذا من ثمرات عمله من نتيجة عمله من 

من ثمرات  ىإلى هد اكما أن الحسنات التي تجنى من أجور من اتبع من دع -هللا العفو والعافية
 .عمله نتيجة لسعيه وكسبه



 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا 

َدعِّ َوفِّي اْلَبابِّ َعْن َأبِّي ُجَحْيَفَة َوَجرِّيٍر. َوَقْد قِّيَل: إِّنَّ اْلُمَراَد َأْعَواُن الظََّلَمةِّ. َوقِّيَل: َأْصَحاُب اْلبِّ  
ْم. َواْلَمْعَنى ُمَتَقارٌِّب إَِّذا اتُّبِّعُ  هِّ ْن َبْعدِّ َل بَِّها مِّ َثةِّ إَِّذا ُعمِّ َننِّ اْلَحادِّ ُثو السُّ وا َعَلْيَها َوقِّيَل: ُمْحدِّ

يُر َيْجَمُع َذلَِّك كله.َوا  "ْلَحدِّ

أجره وأجر من  حسنة فلهومن سن في اإلسالم سنة » ،كل هذه أمثلة للقاعدة من سن في اإلسالم
  .-العافيةنسأل هللا -به ومثله من سن في اإلسالم سنة سيئة  يعني اقتدى «عمل بها

ْم َأْلَف َسَنٍة إِّ }َقْوُلُه َتَعاَلى: " هِّ َفَلبَِّر فِّيهِّ يَن َعاًما لَّ َوَلَقْد َأْرَسْلنا ُنوحًا إِّلى َقْومِّ َة  {َخْمسِّ َذَكَر قِّصَّ
، َأيِّ اْبُتلَِّي النَّبِّيُّوَن َقْبَلَك بِّاْلُكفَّارِّ َفَصَبُروا. َوَخصَّ -َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -ُنوٍح َتْسلَِّيًة لَِّنبِّي ِّهِّ 

 ، ْكرِّ َل إَِّلى لَ ُنوًحا بِّالذ ِّ ُل َرُسوٍل ُأْرسِّ َم َبَياُنُه فِّي ُهوٍد. لَ ْرضِّ َوَقدِّ اْمتَ الَ نَُّه َأوَّ ْت ُكْفًرا َعَلى َما َتَقدَّ
ْن َقْومِّهِّ مَ  َم فِّي ُهوٍد َعنِّ اْلَحَسنِّ َوُروَِّي َعْن َقَتاَدَة َعْن َوَأنَُّه َلْم َيْلَق َنبِّيٌّ مِّ ا َلقَِّي ُنوٌح َعَلى َما َتَقدَّ

لُ » َقالَ  -َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ -َأَنٍس َأنَّ النَّبِّيَّ  َل ُنوحٌ  َأوَّ َقاَل َقَتاَدُة: َوُبعَِّر مِّنِّ  «َنبِّيٍ  ُأْرسِّ
َتابِّهِّ. َقالَ  . َفقِّيَل: َمْبَلُغ ُعْمرِّهِّ َما َذَكَرُه َّللاَُّ َتَعاَلى فِّي كِّ يَرةِّ. َواْخُتلَِّف فِّي َمْبَلغِّ ُعْمرِّهِّ  َقَتاَدُة: َلبَِّر اْلَجزِّ

ْم َقْبَل َأْن َيْدُعَوُهْم ثلثمائة سنة ودعاهم ثلثمائة َسَنٍة، َوَلبَِّر  اَئةِّ ل َبْعَد الطُّوَفانِّ ثَ فِّيهِّ َثمِّ
َر ُنوٌح  يَن َسَنًة. َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: ُبعِّ يَن َسَنًة، َوَلبَِّر فِّي َقْومِّهِّ َأْلَف َسَنٍة إِّ لَ َوَخْمسِّ يَن  لَّ ْرَبعِّ َخْمسِّ

ت ِّيَن َسَنًة َحتَّى َكُثَر النَّاُس َوَفُشوا. َوَعْنُه أَ  ْيًضا: َأنَُّه ُبعَِّر وهو ابن َعاًما، َوَعاَش َبْعَد اْلَغَرقِّ سِّ
ْم َأْلَف َسَنٍة إِّ  يَن َسَنًة، َوَلبَِّر فِّيهِّ اَئتِّي َسَنٍة. َوَقاَل  لَّ ميتين َوَخْمسِّ يَن، َوَعاَش َبْعَد الطُّوَفانِّ مِّ َخْمسِّ

اَئةِّ َسَنٍة. َوَقاَل َكْعُب  َر ُنوٌح َأْلًفا َوَأْرَبَعمِّ : َلبَِّر ُنوٌح فِّ الَ َوْهٌب: ُعم ِّ  لَّ ي َقْومِّهِّ َأْلَف َسَنٍة إِّ ْحَبارِّ
يَن َعاًما َفَكاَن َمْبَلُغ ُعْمرِّهِّ َأْلَف َسَنٍة وعشرين عاما.  يَن َعاًما، َوَعاَش َبْعَد الطُّوَفانِّ َسْبعِّ َخْمسِّ

يَن َوثَ  َر ُنوٌح َوُهَو اْبُن َخْمسِّ اٍد: ُبعِّ اَئةِّ سنة، ولبر في قومه ألف سنة ل َوَقاَل َعْوُن ْبُن َشدَّ إل ثِّمِّ
يَن َعاًما، َوَعاَش َبْعَد الطُّوَفانِّ ثَ  اَئةِّ َسَنةٍ ل َخْمسِّ يَن َسَنًة، َفَكاَن َمْبَلُغ ُعْمرِّهِّ َأْلَف َسَنٍة  َثمِّ َوَخْمسِّ

. يَن َسَنًة َوَنْحَوُه َعْن اْلَحَسنِّ اَئةِّ َسَنٍة َوَخْمسِّ تَّمِّ  "َوسِّ

ألف سنة إال  مفلبث فيه}القطعي  بالنص -جل وعال-هذه األعداد يثبت منها ما ذكره هللا  
يعني زمن الدعوة تسعمائة وخمسين سنة وما عدا ذلك مما كان قبل الدعوة أو بعد  {خمسين عاما

من بني إسرائيل وتجدون فيه التفاوات الكبير بين  يأعلم به كل هذا مما تلق هللاالطوفان والغرق 
 .نص صحيح ىال تستند إل ألنهاهذه األقوال 

ْنَيا؟ َقاَل:  " ْشَت فِّي الدُّ قال الحسن: َلمَّا َأَتى َمَلُك اْلَمْوتِّ ُنوًحا لَِّيْقبَِّض ُروَحُه َقاَل: َيا ُنوُح َكْم عِّ
اَئٍة َقْبَل َأْن ُأْبَعَر، َوَأْلُف َسَنٍة إِّ ل ثَ  يَن َعاًما فِّي َقْومِّي، َوثَ  لَّ ُثمِّ يَن َسَنًة ل َخْمسِّ اَئةِّ َسَنٍة َوَخْمسِّ ُثمِّ

ْن هَ َبْعدَ  ْثَل َداٍر َلَها َباَبانِّ َدَخْلُت مِّ ْنَيا؟ َقاَل ُنوٌح: مِّ : َفَكْيَف َوَجْدَت الدُّ . َقاَل َمَلُك اْلَمْوتِّ َذا  الطُّوَفانِّ
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يرِّ َأَنٍس َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّّ  لما » :-َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -َوَخَرْجُت مِّْن َهَذا. َوُروَِّي مِّْن َحدِّ
اَئتِّي َسَنٍة َفَلبَِّر فِّي َقْومِّهِّ َأْلَف َسَنٍة إِّ  يَن َومِّ هِّ َبَعَثُه َوُهَو اْبُن َخْمسِّ  لَّ َبَعَر َّللاَُّ ُنوًحا إَِّلى َقْومِّ

اَئَتْي َسَنٍة َفَلمَّا َأَتاُه َمَلُك اْلَمْوتِّ َقاَل َيا ُنوُح يَ  يَن َومِّ يَن َعاًما َوَبقَِّي َبْعَد الطُّوَفانِّ َخْمسِّ ا َأْكَبَر َخْمسِّ
ْثَل َرُجٍل ُبنَِّي َلُه َبْيتٌ الَ  ْنَيا َقاَل مِّ ْعَوةِّ َكْيَف َرَأْيَت الدُّ  َلُه َباَبانِّ ْنبَِّياءِّ َوَيا َطوِّيَل اْلُعُمرِّ َوَيا ُمَجاَب الدَّ

َن ا ٍد َوَخَرَج مِّ ْن َواحِّ َما َوَجَلَس ُهَنْيَهةً  «َخرِّ آلَفَدَخَل مِّ هِّ ْن َأَحدِّ َن اْلَبابِّ َوَقْد قِّيَل: َدَخَل مِّ  ُثمَّ َخَرَج مِّ
.آلا  "َخرِّ

 ؟الخبر ج  ر   خ  

بن أبي الدنيا في اوأنه ورد عن أناس بالكوفة وأخرجه  ...ا ول يصحلم يجده مسندً  :لطالب: قا
 .والوقوف أشبه والظاهر أن مسنده ضعيف .ذم الدنيا في باب..

 .يعني كما ذكر كسوابقه

: َبَنى " ي ِّ ْن َقَصٍب، َفقِّيَل َلُه: َلْو َبَنْيَت َغْيَر َهَذا، َفَقاَل: َهَذا َكثِّيٌر لَِّمْن َوَقاَل اْبُن اْلَوْردِّ ُنوٌح َبْيًتا مِّ
: َلبَِّر ُنوٌح فِّي َقْومِّهِّ َأْلَف َسَنٍة إِّ  رِّ ْن َشْعٍر،  لَّ َيُموُت، َوَقاَل َأُبو اْلُمَهاجِّ يَن َعاًما فِّي َبْيٍت مِّ َخْمسِّ

 " اْبنِّ َبْيًتا َفَقاَل: َأُموُت اْلَيْوَم َأْو َأُموُت َغًدا.َفقِّيَل َلُه: َيا َنبِّيَّ َّللاَِّّ 

بد من  في العمل فال خىيترابد من الحث على العمل ألن المسلم مع طول األمل  قصر األمل ال
 نعيشه قصصاألمل في الدنيا يشمر ويجد في العمل كم من شخص في واقعنا الذي  تقصير

م مات قبل السكن وبعضهم مات قبل الفرض وبعضهم ألناس معروفين شيدوا القصور وبعضه
هتمامنا بهذا التراب وهذا الطين ا مات قبل تمام البنيان وبعضهم سكن مدة يسيرة ثم مات وهكذا و 

 .وال يغني شيئا وال يدفع عنا شيء وهذا البينان ال يجدي

اَئةِّ َسَنًة " ْت بُِّنوٍح َخْمُسمِّ . َوَقاَل ُمَقاتٌِّل  لً َلْم َيْقُربِّ الن َِّساَء َوجَ َوَقاَل َوْهُب ْبُن ُمَنب ٍِّه: َمرَّ مَِّن اْلَمْوتِّ
يَن َكبَِّر َوَرقَّ َعْظُمُه َقاَل َيا َرب ِّ إَِّلى َمَتى َأكِّدُّ َوَأْسَعى؟ َقاَل: َيا لَوُجَوْيبٌِّر: إِّنَّ آَدَم َعَلْيهِّ السَّ  ُم حِّ

 لَّ  ُنوٌح َبْعَد َعَشَرَة َأْبُطٍن، َوُهَو َيْوَمئٍِّذ اْبُن َأْلفِّ َسَنٍة إِّ آَدُم َحتَّى ُيوَلَد َلَك َوَلٌد َمْخُتوٌن. َفُولَِّد َلهُ 
ت ِّيَن َعاًما. َوَقاَل َبْعُضُهْم: إِّ  يَن َعاًما. َوَّللاَُّ َأْعَلُم. لَّ سِّ  "َأْرَبعِّ

بن اهذا كالم  ؟أيقصد آدم هذا الذي بينه وبين نوح اسنة إال ستين عام   ألفبن اوهو يومئذ 
 .قرون كلهم على التوحيد كما هو معلوم ةعنه أنه كان بين آدم ونوح عشر  بتعباس وثا



 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا 

َمَك ْبنِّ ُمُتوْشلَِّخ ْبنِّ إِّْدرِّيَس َوُهَو َأْخُنوُخ بن يرد بن مهلئيل ْبنِّ َقْيَنانِّ ْبنِّ لَفَكاَن ُنوُح ْبُن " 
َكَن. َوإِّنََّما َكَن،  َأُنوَش ْبنِّ َشيَر ْبنِّ آَدَم. َوَكاَن اْسُم ُنوٍح السَّ َي السَّ نَّ النَّاَس َبْعَد آَدَم َسَكُنوا لَ ُسم ِّ

وَم َوفِّي ُكل ِّ  ءِّ لَهؤُ إَِّلْيهِّ، َفُهَو َأُبوُهْم. َوُولَِّد َلُه َساُم َوَحاُم َوَيافُِّر، َفَوَلَد َساُم اْلَعَرَب َوَفارَِّس َوالرُّ
وَداَن َواْلَبْرَبَر. وَ  َقالَِّبَة َوَيْأُجوَج َوَمْأُجوَج. َوَلْيَس َخْيٌر. َوَوَلَد َحاٌم اْلقِّْبَط َوالسُّ َوَلَد َيافُِّر التُّْرَك َوالصَّ

ْن َهؤُ  ءِّ َخْيٌر. َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: فِّي َوَلدِّ َساٍم َبَياٌض َوُأْدَمٌة َوفِّي َوَلدِّ َحاٍم َسَواٌد لفي شي مِّ
َقالَِّبةُ التُّْرُك  َوُهمُ -َيافَِّر َوَبَياٌض َقلِّيٌل. َوفِّي َوَلدِّ  ْفَرةُ  -َوالصَّ َواْلُحْمَرُة. َوَكاَن َلُه َوَلٌد َرابٌِّع َوُهَو  الصُّ

َق، َواْلَعَرُب ُتَسم ِّيهِّ يام. وسمي نوح نوحا لنه ناح عن َقْومِّهِّ َأْلَف َسَنةٍ  ي َغرِّ  لَّ إِّ  َكْنَعاُن الَّذِّ
َذا َكفَ  يَن َعاًما، َيْدُعوُهْم إَِّلى َّللاَِّّ َتَعاَلى، َفإِّ ْم.َخْمسِّ مِّ  ُروا َبَكى َوَناَح َعَلْيهِّ َوَذَكَر اْلُقَشْيرِّيُّ َأُبو اْلَقاسِّ

 "َعْبُد اْلَكرِّيمِّ فِّي كَِّتابِّ التَّْخبِّيرِّ َلُه:

 التحبير الظاهر التحبير في شرح األسماء الحسنى له كتاب بهذا االسم اسمه التحبير.

يَئتِّهِّ َأْوَحى َّللاَُّ إَِّلْيهِّ َيا لُيْرَوى َأنَّ ُنوًحا َعَلْيهِّ السَّ " ُم َكاَن اْسُمُه َيْشُكُر َوَلكِّْن لَِّكْثَرةِّ ُبَكائِّهِّ َعَلى َخطِّ
َي ُنوًحا، َفقِّيَل: َيا َرُسوَل َّللاَِّّ َفَأيُّ  يَئُتُه؟  ءشيُنوُح َكْم َتُنوُح َفُسم ِّ َمرَّ بَِّكْلٍب  إِّنَّهُ » :َفَقالَ َكاَنْت َخطِّ

ْن َهَذا هِّ َما َأْقَبَحُه َفَأْوَحى َّللاَُّ إَِّلْيهِّ اْخُلْق َأْنَت َأْحَسَن مِّ : إِّنََّما  .«َفَقاَل فِّي َنْفسِّ يُّ َقاشِّ يُد الرَّ َوَقاَل َيزِّ
هِّ. َفإِّْن قِّيَل: َفلَِّم َقالَ  َي ُنوًحا لُِّطولِّ َما َناَح َعَلى َنْفسِّ يَن َعاًما لَّ َأْلَف َسَنٍة إِّ } ُسم ِّ َوَلْم َيُقْل  {َخْمسِّ

 : يَن َعاًما. َففِّيهِّ َجَواَبانِّ اَئٍة َوَخْمسِّ ْكُرُه  َأنَّ  َأَحُدُهَماتِّْسَعمِّ ْلَف الَ اْلَمْقُصوَد بِّهِّ َتْكثِّيُر اْلَعَددِّ َفَكاَن ذِّ
 . َي  َما الثَّانِّيَأْكَثَر فِّي اللَّْفظِّ َوَأْكَثَر فِّي اْلَعَددِّ ْن ُعْمرِّهِّ ُروَِّي َأنَُّه ُأْعطِّ َن اْلُعُمرِّ َأْلَف َسَنٍة َفَوَهَب مِّ مِّ

، َفَلمَّا َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة َرَجَع فِّي اْستِّْكَمالِّ  هِّ يَن َسَنًة لَِّبْعضِّ َوَلدِّ ، َفَذَكَر َّللاَُّ َتَعاَلى َذلَِّك الَ َخْمسِّ ْلفِّ
َهتِّهِّ.  يُد ْبُن ُجَبْيٍر  {ُم الطُّوفانُ َفَأَخَذهُ }َتْنبِّيًها َعَلى َأنَّ النَّقِّيَصَة َكاَنْت مِّْن جِّ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس َوَسعِّ

َي َّللاَُّ َعْنَها َعنِّ النَّبِّي ِّ  اُك: اْلَغَرُق. َوقِّيَل: اْلَمْوُت. َرَوْتُه َعائَِّشَة َرضِّ حَّ - َوَقَتاَدُة: اْلَمَطُر. الضَّ
ْنُه َقْوُل -َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  :. َومِّ رِّ اعِّ  الشَّ

 ُطوَفثثثثثثثثثثاُن َمثثثثثثثثثثْوٍت َجثثثثثثثثثثارِّفٍ  َأْفَنثثثثثثثثثثاُهم
 

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

اُس: ُيَقاُل  ْن َمَطٍر َأْو َقْتٍل َقاَل النَّحَّ يعِّ مِّ يٍف بِّاْلَجمِّ  "َأْو َمْوٍت ُطوَفاُن.لُِّكل ِّ َكثِّيٍر ُمطِّ

 .طاف بهم من جميع الجهاتأنعم ألنه 

عِّ اْلَحالِّ وَ  {َوُهْم ظالُِّمونَ }  يَن َعاًما لَّ إِّ } الظَّْرفِّ َمْنُصوٌب َعَلى  {َأْلَف َسَنةٍ }ُجْمَلٌة فِّي َمْوضِّ  {َخْمسِّ
يَبَوْيهِّ لَمْنُصوٌب َعَلى ا ْنَد سِّ . َوُهَو عِّ  ".بَِّمْنزَِّلةِّ اْلَمْفُعولِّ ْستِّْثَناءِّ مَِّن اْلُموَجبِّ



سورة -تفسري القرطيب 

 (001)لعنكبوتا

نفي لبث فيهم ألف سنة إال خمسين عاما يعني لو كان  ال يوجد ،بخالف السالب ب يعنيالموج  
 .بعده ماواالستثناء الموجب ينصب  ،سالب قال ما لبث فيهم

ْنَدُه َمفْ لَ "  يَد َفُهَو عِّ . َفَأمَّا اْلُمَبر ُِّد َأُبو اْلَعبَّاسِّ ُمَحمَُّد ْبُن َيزِّ ُعوٌل نَُّه ُمْسَتْغًنى َعْنُه َكاْلَمْفُعولِّ
مِّ اْلمِّْصرِّ  يٍح َأُبو اْلَقاسِّ اُن ْبُن َغالِّبِّ ْبنِّ َنجِّ ، َمْحٌض. َكَأنََّك ُقْلَت اْسَتْثَنْيُت َزْيًدا. َتْنبِّيٌه َرَوى َحسَّ يُّ

َثَنا َمالُِّك ْبُن َأَنٍس َعنِّ الزُّْهرِّي ِّ َعنِّ اْبنِّ اْلُمَسيَّبِّ َعْن ُأَبي ِّ ْبنِّ َكْعٍب َقاَل َقاَل َرُسوَل َّللاَِّّ  َصلَّى - َحدَّ
ْبرِّيُل ُيَذاكُِّرنِّي » :-َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  يُل َما َبَلَغ َفْضُل  كان جِّ ْبرِّ ُعَمَر َقاَل لِّي َفْضَل ُعَمَر َفُقْلُت َيا جِّ

يُب َأُبو َبْكٍر  «َيا ُمَحمَُّد َلْو َلبِّْثُت َمَعَك َما َلبَِّر ُنوٌح فِّي َقْومِّهِّ َما َبلَّْغَت َلَك َفْضَل ُعَمرَ  َذَكَرُه اْلَخطِّ
اُن ْبُن َغالٍِّب َعْن َمالٍِّك  َواَيتِّهِّ َحسَّ َد بِّرِّ . َوَقاَل: َتَفرَّ يُّ َوَلْيَس بَِّثابٍِّت مِّْن َأْحَمُد ْبُن َثابٍِّت اْلَبْغَدادِّ

يثِّهِّ.  "َحدِّ

 .عندك انظر، هذا ضعفه ظاهر

بن كعب وعن عبد هللا بن  ي  بَ أُ من حدير  تبن الجوزي في الموضوعااباطل أخرجه  لطالب: قا
ر موضوع عامر السلمي من حدير عمار بن ياسر ونقل عن أحمد بن حنبل قوله هذا حدي

المصنف فإنه معلول بحسان بن غالب قال الحاكم روى عن مالك  وأما اإلسناد الذي ساقه
 ...أحادير موضوعة قال الزهري بترجمته

 .ظاهر ظاهر

فِّيَنةِّ }َقْوُلُه َتَعاَلى: "  ".َمْعُطوٌف َعَلى اْلَهاءِّ  {َفَأْنَجْيناُه َوَأْصحاَب السَّ

لو كان الضمير والعطف على الضمير المنصوب ال يحتاج إلى فاصل فأنجيناه وأصحاب، لكن 
 .ضمير متصل مرفوع احتجنا إلى الفاصل

ينَ }" فِّيَنةِّ، َأْو لِّْلُعُقوَبةِّ، َأْو للنجاة، ثلثة  {َجَعْلناها}لُِّف فِّي الَ الهاء وَ  {َوَجَعْلناها آَيًة لِّْلعاَلمِّ لِّلسَّ
 ".أقوال

 .له وصحبه وسلمآمحمد وعلى  صل   علىاللهم 


