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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 �سم هللا الرحمن الرحیم.
قال اإلمام  ،وعلى آله وصحبهوصلى هللا وسلم على نبینا محمد  ،الحمد هلل رب العالمین

 :-رحمه هللا تعالى -القرطبي

  a    b  c  d e f g h i j k l m n o p q r s t u ̀ ]قوله تعالى:  "

v w x y z   { | }  ~ ے ¡ ¢  Z :قوله تعالى:   ٢٣ - ١٧عبس[ ̀ a    b  c  d  Z :عبس

قتل أي لعن، وقیل: عذب، واإلنسان: الكافر، روى األعمش عن مجاهد قال: ما �ان في   ١٧
القرآن ُقِتل اإلنسان فإنما عني �ه الكافر، وروى الضحاك عن ابن عباس قال: نزلت في عتبة 
بن أبي لهب، و�ان قد آمن، فلما نزلت: والنجم، ارتد وقال: آمنت �القرآن �له إال النجم، فأنزل 

أي لعن عتبة، حیث �فر �القرآن، ودعا علیه   ١٧عبس:  a    Z ̀ ]: -جل ثناؤه فیه -هللا
، فخرج من »اللهم سلط علیه �لبك أسد الغاضرة«فقال:  -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

 " فوره.
جاء تفسیر القتل �اللعن في  ،فأكله األسد ،»ا من �ال�كاللهم سلط علیه �لبً « :في الحدیث

  ١٧عبس:  a    Z ̀ ] :وهنا ،لعنهم :�عني »قاتل هللا الیهود«نصوص �ثیرة عند أهل العلم أنه 
فإن  ،إذا صلى أحد�م إلى شيء �ستره فلیدفعه« :و�عضهم قال في حدیث ،عنوهو الكافر �عني لُ 

السب واللعن وهو  ،لكن هذا قول �اطل ،�قاتله �السب واللعن :قال »أبى فلیقاتله فإن معه القر�ن
 .ر فیها القتل �اللعنسِّ  على مثل هذه المواطن التي فُ في الصالة حمًال 

 سلط؟خرج الحدیث: اللهم  
 طالب: ...........

 .»االلهم سلط علیه �لبً «
 طالب: ...........

 ما خرجه؟! 
 طالب: ...........

 ال، هي أكثر من طبعة.
 طالب: ...........

 الحدیث متكلم فیه. نعم،
وروا�ة  ،�ذا لفظ الحدیث في األصول :�قول »اللهم سلط علیه �لبك أسد الغاضرة« :هنا �قول

 فلما انتهى إلى الغاضرة. :ثم قال »اللهم ا�عث علیه �لبك �أكله« :أبي حیان له
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صلى هللا علیه -فخرج من فوره بتجارة إلى الشام، فلما انتهى إلى الغاضرة تذ�ر النبي  "
فجعل لمن معه ألف دینار إن هو أصبح حی�ا، فجعلوه في وسط الرفقة، وجعلوا المتاع  -وسلم

حوله، فبینما هم على ذلك أقبل األسد، فلما دنا من الرحال، وثب فإذا هو فوقه فمزقه، وقد 
ند�ه و�كى وقال: ما قال محمد شیًئا قط إال �ان، وروى أبو صالح عن ابن عباس: كان أبوه 

[ b  c  d  Z :أي شيء أكفره؟ وقیل: ما تعجب.  ١٧عبس " 
 �عني ما أشده في هذا الباب وأعظم �فره. ،�عني ما أشد �فره

وعادة العرب إذا تعجبوا من شيء قالوا: قاتله هللا ما أحسنه! وأخزاه هللا ما أظلمه! والمعنى  "
اعجبوا من �فر اإلنسان لجمیع ما ذ�رنا �عد هذا، وقیل: ما أكفره �اهلل ونعمه مع معرفته �كثرة 

أّي  إحسانه إلیه على التعجب أ�ًضا، قال ابن جر�ج: أي ما أشد �فره! وقیل: ما استفهام أي
شيء دعاه إلى الكفر؟ فهو استفهام تو�یخ، وما تحتمل التعجب، وتحتمل معنى أي، فتكون 

أي من أي شيء خلق هللا هذا الكافر فیتكّبر؟ أي   ١٨عبس: e f g h i  Z ]استفهاًما. 
 " اعجبوا لخلقه من نطفة أي من ماء �سیر جماد خلقه.

 ،لق من هذا الماء المهینیتكبر؟! وقد خُ  كیففإذا تذ�ر اإلنسان أصله الذي خلق منه  ،نعم
قد ال یذ�ر ثم صار  ،اثم صار شیئً  ،وتقلب في �طن أمه ال شيء ،وخرج من مخرج النجاسة

شب في ضعف ثم في قوة ثم رجع إلى  ،إلى أن نزل من �طن أمه وشب وترعرع ،اا �سیرً شیئً 
 ؟اما الذي �حمله على الكبر وهو ال �ملك من أمره شیئً  ،ضعف وشیبة

 " خلقه فلم �غلظ في نفسه قال الحسن: �یف. "
 �غلط.
 �غلط؟

 �الطاء نعم.
 فلم �غلط في نفسه.

إذا لم �عرف اإلنسان  ،اإلنسان إال من حیث ال �عرف قدر نفسه تيو أفینزلها فوق منزلتها وما 
 ب غیره.ب وأتعَ قدر نفسه تعِ 

قال الحسن: �یف یتكبر من خرج من سبیل البول مرتین، فقدره في �طن أمه �ذا؟ روى  "
الضحاك عن ابن عباس: أي قدر ید�ه ورجلیه وعینیه وسائر آرا�ه وحسًنا ودمیًما وقصیًرا 

 A B C D E F G @ ]وطو�ًال وشقًیا وسعیًدا، وقیل: فقدره أي فسواه، �ما قال: 

H I J K  Z :وقال:  ٣٧الكهف ،[ > ? @  Z :وقیل: فقدره أطوارًا أي من  ٧االنفطار ،

قال ابن عباس في   ٢٠عبس: o p q r  Z ]حال إلى حال نطفة ثم علقة إلى أن تم خلقه. 
روا�ة عطاء وقتادة والسدي ومقاتل: �ّسره للخروج من �طن أمه، قال مجاهد: �ّسره لطر�ق 
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البلد: p q   r  Z ]،  ٣اإلنسان: Å Æ Ç  Z ]الخیر والشر أي بیَّن له ذلك، دلیله: 

١٠. " 
 ،اوجعل لد�ه حر�ة واختیارً  ،ما ترك له حجة �حتج بها ،و�ین له ووضح له ،دله على الطر�قین

لكنه  ،ا من االختیارجعل له شیئً  ،�مكن أن �ختار طر�ق الخیر وطر�ق السعادة أو طر�ق الهالك
فقد �ختار طر�ق  ،و�رادته تا�عة إلرادة هللا ،فمشیئته تا�عة لمشیئة هللا ،ال �ستقل بهذا االختیار

نسأل هللا  ،وقد �ختار الطر�ق الثاني إذا �ان من األشقیاء ،وهذا إذا �تب هللا له السعادة ،الخیر
 العافیة. 

وقاله الحسن وعطاء وابن عباس أ�ًضا في روا�ة أبي صالح عنه، وعن مجاهد أ�ًضا قال:  "
الشقاء والسعادة، وقال ابن ز�د: سبیل اإلسالم، وقال أبو �كر بن طاهر: �ّسر على �ل  سبیل

 ]. »اعملوا فكل میسر لما خلق له«: -علیه السالم -أحد ما خلقه له وقدره علیه، دلیله قوله

s t u  v  Z :أي جعل له قبًرا یوارى فیه إكراًما، ولم �جعله مما یلقى على وجه   ٢١عبس
: أقبره جعل له قبًرا وأمره أن ُ�قبر، عبیدةاألرض تأكله الطیر والعوافي، قال الفراء: وقال أبو 

قال أبو عبیدة: ولما قتل عمُر بن هبیرة صالَح بن عبد الرحمن قالت بنو تمیم ودخلوا علیه: 
 ال: دونكموه، وقال: أقبره ولم �قل قبره؛ ألن الفاء.أقبرنا صالًحا، فق

 قابَر.
 ألن القاِبَر هو الدافن بیده، قال األعشى:

ــــى نحرهــــا                ــــا إل ــــو أســــندت مْیًت ول
. 

                عــــــاش ولــــــم ینقــــــل إلــــــى قــــــاِبر 
. 

 " قبًرا.قال: �قال قبرت المّیت إذا دفنَته، وأقبره هللا أي صیره �حیث �قبر وجعله 
إذا قام  ،لكنه فرض على الكفا�ة ،ندفمعلوم أن دفن المیت من المسلمین فرض علیهم ال بد أن یُ 

وفي قصة ابني آدم حمل أخاه على منكبه  ،فال بد من دفنه ،�ه من �كفي سقط اإلثم عن الباقین
 حتى �عث هللا الغراب فأراه �یف �قبر أخاه و�یف یوار�ه. ،صار یدور �ه �عد أن قتله ،على �تفه

تقول العرب بترت ذنب البعیر وأبتره هللا، وعضبت قرن الثور وأعضبه هللا، وطردت فالًنا �هللا  "

أي أحیاه �عد موته، وقراءة العامة: أنشره   ٢٢عبس: w x y z   {  Z ]أطرده، أي صیره طر�ًدا. 
�األلف، وروى أبو حیوة عن نافع وشعیب بن أبي حمزة: شاء نشره �غیر ألف لغتان فصیحتان 

 �معنى، �قال: أنشر هللا المیت ونشره قال األعشى:
حتــــــى �قــــــول النــــــاس ممــــــا رأوا               

. 
                �ــــــــا عجًبــــــــا للمیــــــــت الناشــــــــر 

. 
قال مجاهد وقتادة: لما �قض ال �قضي أحد ما أمر   ٢٣عبس: Z  ¢ ¡ ے ~  { | ]قوله تعالى: 

لم �ِف �المیثاق الذي ُأخذ علیه في   ٢٣عبس: Z  ¢ ¡ ے ~  { ]�ه، و�ان ابن عباس �قول: 
صلب آدم، ثم قال: �ال ردع وزجر أي لیس األمر �ما �قول الكافر، فإن الكافر إذا ُأخبر 



 
 

 
 
 

٥  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٥ 

ر�ما �قول: قد قضیت ما أمرت   ٥٠فصلت: j k l m n    o  p rq  Z ]�النشور قال: 
ا لم �قض أي لم  �ه فقال: �ال لم �قض شیًئا، بل هو �افر بي و�رسولي، وقال الحسن: أي حق�

 " �عمل �ما أمر �ه، وما في قوله لما.
 لّما.

 Í Î  Ï Ð ] :وقوله  ١٥٩آل عمران: Z  , + * ( ]�قوله تعالى:  عماد للكالم لّما "
Ñ Z  :وقال اإلمام ابن َفورك.  ٤٠المؤمنون " 

 ُفورك.
بل أمره �ما  ،أي �ّال لما �قض هللا لهذا الكافر ما أمره �ه من اإل�مان :وقال اإلمام ابن ُفورك "

فكّال على  ،والوقف على أمره ونشره جّید ،الوقف على �ال قبیح :قال ابن األنباري  ،لم �قض له
 " قوله تعالى.. ،اهذا �معنى حق� 

�طلقون علیه اإلمامة في  ،وهو مشهور عندهم ،ابن ُفورك من رؤوس األشعر�ة ومن منظر�هم
 مذهبه.

 " ابتداء خلق اإلنسان. -جل ثناؤه -لما ذ�ر  ٢٤عبس: Z  § ¦ ¥ ¤ £ ]قوله تعالى:  "
لكن مثل هذا وفي هذا الموضوع �الذات قد ال  ،له مؤلف في مشكل الحدیث مطبوع ومتداول

ل ر له و�ؤّص ومن یدعو إلیه و�نظِّ  ،ألن مذهبه مثل ما ذ�رنا أشعري  ؛�ستفاد منه الفائدة المطلو�ة
 األحادیث التي ُیرى أنها مشكلة على جادتهم ومذهبهم.

ابتداء خلق اإلنسان ذ�ر ما �سر له من رزقه أي فلینظر �یف خلق هللا  -جل ثناؤه -لما ذ�ر "
 ،وهذا النظر نظر القلب �الفكر أي لیتدبر �یف خلق هللا طعامه الذي هو قوام حیاته ،طعامه

 £ ] :وروي عن المحسن ومجاهد قاال ،و�یف هیأ له أسباب المعاش لیستعد بها للمعاد

¤ ¥ ¦ §  Z :وروى ابن أبي خیثمة عن  ،أي إلى أي إلى مدخله ومخرجه  ٢٤عبس
�ا ضحاك، ما « :-صلى هللا علیه وسلم-قال لي النبي  :الضحاك بن سفیان الكالبي قال

إلى ما قد  :قلت »ثم �صیر إلى ماذا؟« :قال ،اللحم واللبن ،�ا رسول هللا :قلت »طعامك؟
: وقال أبي بن �عب قال ،»ًال للدنیافإن هللا ضرب ما �خرج من ابن آدم مث« :قال ،علمته
 " .»إن مطعم ابن آدم جعل مثًال للدنیا، و�ّن...« -صلى هللا علیه وسلم -النبي
 و�ْن.

 " وقال أبو الولید. »و�ْن قَزحه وملَّحه فانظر إلى ما �صیر«"

  ٢٤عبس: Z  § ¦ ¥ ¤ £ ]له �عني وضع علیه محسنات وأشیاء تشهیه حه أي تبّ �قول قزَ 
ومن  ،انظر اعتبار وتفكر في الطعام في بدایته في نهایته في أنواعه وأشكاله وفي مآله أ�ًض 

فجاء من یر�د اإلصالح  ،فاعتدى أحدهما على اآلخر ،الطرائف أن شخصین على مائدة �أكالن
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Z  § ¦ ¥ ¤ £ ]�قول:  -جل وعال -هللا -جل وعال -هذا �عصي أمر هللا :بینهما فقال

هذه واقعة وال شك أن مثل هذا �عید �ل البعد من  ،وهذا ینظر إلّي ما ینظر إلى طعامه  ٢٤عبس: 

حتى الظاهر�ة �مكن ما  ،هذا ظاهر�ة محضة  ٢٤عبس: Z  § ¦ ¥ ¤ £ ] ،فهم اآل�ة
 �قولون مثل هذا.
 حدیث الضحاك. ،أحسن هللا إلیك

 �قول؟ ماذاالحدیث 
 طالب: ...........

 �عني �جمیع طرقه.
أبو الولید: سألت ابن عمر عن الرجل یدخل الخالء فینظر ما �خرج منه قال: �أتیه  وقال "

 " الملك فیقول: انظر ما �خلت �ه إلى ما صار.
 من أبو الولید؟ ابن عمر من هو؟  ،من أبو الولید؟ وسألت ابن عمر

 طالب: ...........

 ال، أبو سلیمان ذاك.. ال ذا متأخر.
 طالب: ...........

 ال.. قال أبو الولید.. ما أظن
 طالب: ...........

 الولید عرفنا ابن عمر. إذا عرفنا أ�ا
 طالب: ...........

 ال، هذا متأخر، راجع ابن العر�ي وأ�ا ،ال، لو عرفت أن هذا ابن عمر الصحابي ما عرفت الثاني
 حیان یبینون.

قراءة العامة: إنا �الكسر على االستئناف، وقرأ   ٢٥عبس: ª « ¬  Z © ̈ ]قوله تعالى:  "
الكوفیون ورو�س عن �عقوب: أنا �فتح الهمزة، فأنا في موضع خفض على الترجمة عن 
الطعام، فهو بدل منه، �أنه قال: فلینظر اإلنسان إلى طعامه إلى أنا صببنا، فال �حسن الوقف 

هو أنا صببنا؛ ألنها في حال رفعها  على طعامه من هذه القراءة، و�ذلك إن رفعت أنا �إضمار
 " مترجمة عن الطعام، وقیل: المعنى ألّنا صببنا.

 فهي مفسرة له.
وقیل: المعنى ألنا صببنا، فأخرجنا �ه الطعام أي �ذلك �ان، وقرأ الحسین بن علي، أنى ممال  "

 " �معنى: �یف، فمن أخذ بهذه القراءة قال: الوقف على طعامه تام، و�قال: معنى أنى.
 والثانیة علة لها ألنا صببنا. ،تكون الجملة التي قبلها تامةف ،ألن الجملة تكون تعلیلیة لما قبلها
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و�قال معنى: أنى أین إال أن فیها �نا�ة عن الوجوه، وتأو�لها من أي وجه صببنا الماء قال  "
 الكمیت:

ـــــــك الطـــــــرب                ـــــــن آ� ـــــــى ومـــــــن أی أن
. 

                مــــــــن حیــــــــث ال صــــــــبوة وال ِرَ�ــــــــبُ  
. 

[ © ª « ¬  Z :² ± ° ̄ ® ]الغیث واألمطار.  �عني  ٢٥عبس  Z :أي �النبات   ٢٦عبس

[ ³ ́  µ ¶  Z :¹ ̧ ]أي قمًحا وشعیًرا وسلًتا وسائر ما �حصد و�ّدخر.   ٢٧عبس º Z 

وهو القت والعلف، عن الحسن سمي بذلك ألنه �قضب أي �قطع �عد ظهوره مرة �عد   ٢٨عبس: 
 " مرة، قال القتبي وثعلب: وأهل مكة �سمون القت القضب، وقال ابن عباس.

 ومازال �عرف بهذا إلى اآلن. ،الحیوانالقت هو البرسیم طعام 
ا أنه وعنه أ�ًض  ،وألنه ذ�ر العنب قبله ،قضب من النخلألنه �ُ  ؛هو الرطب :وقال ابن عباس "

فإذا  ،�السین :وقیل ،القضب الفصفصة الرطبة :وقال الخلیل ،وهو القت الرطب ،الفصفصة
�قع على ما �قضب من أغصان الشجرة لیتخذ منها سهام أو  اسموالقض  :یبست فهو قت قال

 " ا �عني جمیع ما �قضب.قضبً  :قسي و�قال
 عام اإلنسان أو طعام الحیوان.من ط�قضب �عني سواء �ان 

�عني جمیع ما �قضب مثل القتل والكراث وسائر البقول التي تقطع فینبت أصلها، وفي  "
الصحاح: والقضبة والقضب الرطبة، وهي اإلسفست �الفارسیة، والموضع الذي ینبت فیه 

 ¾ ]�عني النخیل،   ٢٩عبس: Z  ½ ¼ ]وهي شجرة الز�تون،   ،٢٩عبس: Z  « ]مقضبة 

 Z :أي �ساتین واحدها حد�قة، قال الكلبي: و�ل شيء أحیط علیه من نخیل أو شجر   ٣٠عبس
 " فهو حد�قة، وما لم �حط علیه فلیس �حد�قة.

 ألن الحائط وهو السور �حدق بها من جمیع جوانبها.
 طالب: ...........

 قبض؟  أمقضب  ...
 طالب: ...........

شتقاق اال ؤثر في اللغة العر�یة �حیث �شمله�قبضه؟ التقد�م والتأخیر �حرف ما ی أم�قضبه؟ 
وجدت أن �عض األلفاظ تستعمل  ،جعت معجم مقاییس اللغة البن فارسالو ر  ،�أنواعه الثالثة

التقد�م والتأخیر أمره سهل  ،وهذا موجود ،ناس �سمون الزنجبیل جنز�یل ،بتقد�م حرف أو تأخیره
 .في لغة العرب

غلًبا عظاًما شجرها �قال: شجرة غلباء، و�قال لألسد األغلب؛ ألنه مصمت العنق ال یلتفت إال  "
 جمیًعا قال الَعجاج:

ـــــوي صـــــلبي                مازلـــــت یـــــوم البـــــین أل
. 

                والــــرأس حتــــى صــــرت مثــــل األغلــــب 
. 
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 " ورجل أغلب بین الغلب إذا �ان غلیظ الرقبة.
 الضبع هو الذي ال یلتفت. ،الذي ال یلتفتهم �قولون الضبع 

 ، فاستعیر، قال عمرو بن معد�كرب: واألصل في الوصف �الغلب الرقاب "
 �مشي بها غلب الرقاب �أنهم             بزل �سین من الكحیل جالالً          

وحد�قة غلباء ملتفة وحدائق غلب، واغلولب العشب بلغ والتف البعض �البعض، قال ابن  
عباس: الغلب جمع أغلب وغلباء وهي الغالظ، وعنه أ�ًضا الطوال، وقال قتادة وابن ز�د: الغلب 

 ]النخل الِكرام، وعن ابن ز�د أ�ًضا وعكرمة: عظام األوساط والجذوع وقال مجاهد: ملتفة. 

Á  Z :أي ما تأكله الناس من ثمار األشجار �التین والخوف وغیرهما،   ٣١عبس[ Â Ã  Z

هو ما تأكله البهائم من العشب قال ابن عباس والحسن: األبُّ �ل ما أنبتت األرض   ٣١عبس: 
صلى -مما ال �أكله الناس، ما �أكله اآلدمیون هو الحصید ومنه قول الشاعر في مدح النبي 

 :-هللا علیه وسلم
عــــوة میمونــــة ر�حهــــا الصــــبا               لــــه د

. 
                بهــــــا ینبــــــت هللا الحصــــــیدة واألّ�ــــــا 

. 
 وقیل: إنما سمي أ��ا؛ ألنه ُیؤب أي یؤم و�نتجع، واألب واألم أخوان.

 واَألب واَألم.
 واَألب واَألم أخوان قال: جذمنا قیس َجِذمنا قیس ونجد.

 ِجْذمنا.
ِجــــــــْذمنا قــــــــیس ونجــــــــد دارنــــــــا               

. 
       .......................          ولنـــــا األبُ  

. 
.  األّب األبُّ

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

                ولنــــــــــــــا األبُّ �ــــــــــــــه والمكــــــــــــــرع 
. 

 " وقال الضحاك.
أي أرض  :في هذه اآل�ة فقال المقالة المأثورةاألّب عن  -رضي هللا عنه وأرضاه -سئل أبو �كر

وهو معروف في لغة العرب  ؟وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأیي أو ما ال أعلم ،تقلني
وأبو  ،هذا ما فیه إشكال ،همعانیللغة العرب أو معنى من  اا لكالم هللا �ونه تفسیرً لكنه �ونه تفسیرً 

هذا الذي �جب أن  ،وأن هذا هو مراد هللا من �المه ،ا لكالم هللالكن �ونه تفسیرً  ،�كر عر�ي
وهل من  ،لئال �قع في الوعید الشدید الوارد في ذلك ؛�حتاط له اإلنسان و�حسب له ألف حساب

أن اإلنسان إذا سئل عن هذا الموضع عن هذه اللفظة التي تورع عنها أبو �كر أن  األدب مثالً 
 تداء �ه؟ مرنا �االق�من أُ  یتورع عنها اقتداءً 

 طالب: ...........
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ن أ�ا �كر قال هذا الكالم وهو قد أمرنا �االقتداء : إلكن أنا أقول ،منه ما �عرف من لغة العرب
لم �طلع أبو �كر أو لم �سمع من  :فهل في مفردات هذه األمور �حصل االقتداء أو نقول ،�ه

 و لم تكن هذه الكلمة �الذات.وسمعها غیره ونقله ول ،تفسیرها -علیه الصالة والسالم-النبي 
 طالب: ...........

علیه -ومنه ما �عرف من �الم النبي  ،عرف معناه من القرآن في موضع آخرألن من القرآن ما �ُ 
 ومنها ما تعرفه العرب من لغاتها. ،و�یانه -الصالة والسالم

 طالب: ...........

إنه �جیب بال علم �قول على هللا �غیر  :هل نقول ،�عني إذا �ان الطالب ما �عرف المعنى وسئل
 علم؟ 

 طالب: ...........

وموضع االختبار �ختلف بال  ،لعل المراد �ذا :لو قال ،برئ من العهدة ،ال، لو جاء �كلمة الترجي
 ،لعل المراد �ذا :وقال �عضهم ،ولذا لو تدارس طالب علم تفسیر آ�ة أو معنى حدیث ،شك

ألن النبي  ؛ولو لم �كن له بها سابق علمواحد منهم،  فیه لوم على ما ،لعل.. ال على سبیل الجزم
دخل فبات  ،ولم یذ�رهم ولم �صفهم ،لما أخبر عن السبعین األلف -علیه الصالة والسالم-

علیه الصالة -یلتمسون معنى ما أجمله النبي  ،لعلهم �ذا ،لعلهم �ذا ،الناس یدو�ون لعلهم �ذا
لكن اإلنسان حینما �جزم  ،ال على سبیل الجزم ،ولم یثرب علیهم فخرج إلیهم وأخبرهم -والسالم

 .-علیه الصالة والسالم-أن هذا هو المراد من �الم هللا أو من �الم رسوله 
وقال الضحاك: واألبُّ �ل شيء ینبت على وجه األرض، و�ذا قال أبو َرِزْ�ن، هو النبات، یدل  "

األرض مما �أكل الناس واألنعام، وعن ابن عباس علیه قول ابن عباس قال: األبُّ ما تنبت 
أ�ًضا وابن أبي طلحة: األبُّ الثمار الرطبة، وقال الضحاك: هو التین خاصة، وهو محكي عن 

 ابن عباس أ�ًضا قال الشاعر:
فمـــــــــا لهـــــــــم مرتـــــــــع للســـــــــوام               

. 
 .                واألبُّ عندهم �قدر 

لفاكهة، وقیل: الفاكهة رطب الثمار، واألب �ا�سها، وقال قال الكلبي: هو �ل نبات سوى ا
عن تفسیر الفاكهة واألّب، فقال، أي  -رضي هللا عنه -إبراهیم التیمي: سئل أبو �كر الصدیق

سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في �تاب هللا ما ال أعلم؟ وقال أنس: سمعت عمر بن 
قال: �ل هذا قد عرفناه، فما األّب؟ ثم رفع عصا  قرأ هذه اآل�ة، ثم -رضي هللا عنه -الخطاب

هللا التكلف، وما علیك �ا ابن أم عمر أال تدري ما األب؟ ثم  لعمروكانت في یده فقال: هذا 
صلى هللا علیه -قال: اتبعوا ما ُبیِّن لكم من هذا الكتاب، وما ال فدعوه، وروي عن النبي 

، و�نما أراد �قوله: »ع، فاسجدوا هلل على سبعخلقتم من سبع ورزقتم من سب«أنه قال:  -وسلم
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اآل�ة، والرزق من سبع وهو   ٥الحج: i j    k l m n o p  Z ]خلقتم من سبع �عني: 

 Â ]ثم قال:   ٣١عبس: Á  Z ]إلى قوله:   ٢٨ - ٢٧عبس: µ ¶ ̧  Z  ́ ³ ]قوله تعالى: 

Ã  Z :تختص �ه البهائم، �هللا ، وهو یدل على أنه لیس برزق البن آدم، وأنه مما  ٣١عبس
 " أعلم.

 تخر�جه.
  طالب: .............

 �ان ال �ضره.إذا 
  طالب: .............

 :�قول ،و�ل على أصله الذي یرى أن األصل في األشیاء اإل�احة ،إذا �ان ال �ضره ما فیه شيء
ا ما یذ�ر �عض �ثیرً  على اإل�احة حتى یرد الدلیل یدل�متنع  ،أن األصل المنع والذي یرى  ،یباح

 النباتات التي تأكلها البهائم لبني آدم على سبیل العالج �عالج بها.
  طالب: .............
ما فیه ما �منع أنه في بلد  ؟الفرق بین البرسیم والخس ما :قد �قول قائل ،ما فیه شك أنه عرفي
 وهذا لبني آدم. ،من البلدان هذا للبهائم

 طالب: والبقدونس.
 سم.

 لبرسیم والبقدونس.طالب: ا
 البرسیم والبقدونس نعم.
  طالب: .............

 �مدحونه لمرضى السكر الظاهر.
  طالب: .............

 لكن الكالم على البرسیم هذا عسل. ،عسل البرسیم
  طالب: .............

 هذا عسل. ،أما عسل البرسیم
 البرسیم نفسه. ،طالب: ال

 أنا أقول أرد على الشیخ علي. ،ال

" [ Ä Å Z  :د.  ٣٢عبس  " نصب على المصدر المؤ�َّ
 المؤ�ِّد.
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نصب على المصدر المؤ�ِّد؛ ألن إنبات هذه األشیاء إمتاع لجمیع الحیوانات، وهذا ضرُب مثٍل  "
ضر�ه هللا تعالى لبعث الموتى من قبورهم �نبات الزرع �عد دثوره �ما تقدم بیانه في غیر 

 ]موضع، و�تضمن امتناًنا علیهم �ما أنعم �ه، وقد مضى في غیر موضع أ�ًضا. قوله تعالى: 

È É Ê Ë  Z :لما ذ�ر أمر المعاش ذ�ر أمر المعاد؛ لیتزودوا له �األعمال   ٣٣عبس
الصالحة، و�اإلنفاق مما امتن �ه علیهم، والصاخة الصیحة التي تكون عنها القیامة، وهي 
النفخة الثانیة، تصخ األسماع أي تصمها فال تسمع إال ما ُیدعى �ه لألحیاء، وذ�ر ناس من 

األسماع، من قولك: أصاخ إلى �ذا أي استمع إلیه، ومنه الحدیث:  المفسر�ن قالوا: تصیخ لها
 ".»ما من دا�ة إال هي إال وهي مصیخة یوم الجمعة شفًقا من الساعة إلى الجنَّ واإلنس«

ولیلة الجمعة عند �ثیر من المسلمین لیلة سهر  ،هللا المستعان� ،ألن الساعة تقوم یوم الجمعة
ثم �عد ذلك یتبع ذلك ما یتبعه من نوم عن صالة الفجر وتأخر عن صالة الجمعة  ،وعبث ولهو

 وأمور.
  هل تعد من عالمات أن تكون هناك شمسان؟ ،طالب: أحسن هللا إلیك

 .ال
 طالب: انتشر في اآلونة مقاطع....

 ال ال ال، من عالمات الشمس تطلع الشمس من مغر�ها.
 وقال الشاعر: "

ــــــــــــأة أســــــــــــماعه                �صــــــــــــیخ للنب
. 

                إصــــــــــــاخة المنشــــــــــــد للمنشــــــــــــد 
. 

قال �عض العلماء: وهذا یؤخذ على جهة التسلیم للقدماء، فأما اللغة فمقتضاها القول األول، 
ا أي تصمها �شدة وقعتها، وأصل الكلمة في  قال الخلیل: الصاخة صیحة تصخ اآلذان صخ�

 ن صخه �الحجر إذا صكه، قال الراجز: اللغة: الصك الشدید، وقیل: هي مأخوذة م
               �ـــا جـــارتي هـــل لـــك أن تجالــــدي

. 
                جــــــــــــالدة �الصــــــــــــك �الجالمــــــــــــد 

. 
ومن هذا الباب قول العرب: صختهم الصاخة، و�اتتهم البائتة وهي الداهیة، قال الطبري: 

لتي تورث الصمم، و�نها وأحسبه من صخ فالن فالًنا إذا أصماه، قال ابن العر�ي: الصاخة ا
 :األزماناألسنان حدیثي  حدیثيلمسمعة، وهذا من بد�ع الفصاحة حتى لقد قال �عض 

 أصم �ك الناعي و�ن �ان أسمعا         
 وقال آخر:  

ــــــرقتهم ــــــام ف                أصــــــمني ســــــرهم أ�
. 

                فهـــل ســـمعتم �ســـر یـــورث الصـــمما 
. 

 " لعمر هللا إن صیحة...
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الكالم  ،وقد �كون لشدة وقوة أثره ،وقد أهلك �الصیحة أمم ،�قوته اأثر الكالم قد �كون مرتبطً ألن 
وقد �كون لشدة  ،ولو �ان مناجاة ،اولو �ان سر�  ،فیتأثر منه السامع ،اجد�  اومؤثر�  اقد �كون بلیغً 

أوالدك الذین سافروا وأسرتك التي  :إلى آخر وقال وقعه على السامع �عني لو جاء شخص أسرّ 
ذهله و�فقده عقله سر هذا ما له أثر في نفسه �صخه و�ُ  ،سافرت حصل علیهم حادث وماتوا

وقد �كون لشدته وقوته مثل ما �حصل اآلن في �عض الوسائل وسائل اإلنذار ال شك أنها  ؟و�سر
ال شك أن  ،الصیحةوهو فرع أو صورة مصغرة لما حصل لبعض األمم التي أهلكت � ،مرعبة

ا �عد لو لكن أ�ًض  ،مثل هذا الصخب ومثل هذا هذه الجلبة الشدیدة التي تزعج الناس تنبههم
ألن الناس في مثل هذه الظروف �حتاجون إلى من یر�ط على  ؛كانت �أسلوب ألطف من هذا

هذه ولذلك ما حصلت الكوارث إال ب ،الذعر إلىما �حتاجون إلى من یز�دهم و�دفعهم  ،قلو�هم
�جب أن تقدر  ا،ثم یلطم �عضهم �عًض  ،ثم تجلب األصوات أو شیًئا، ایلتمس سلكً  ،الطر�قة

لكن  ،؟! ال شك أنها من الغرائبافهل سمعتم �سر یورث الصمم ،وتدرس آثارها ،األمور �قدرها
 وقد �كون �قوة ما �حمله من أثر على ذلك اإلنسان. ،مع ذلك قد �كون أثر الصوت �قوته

 ]لعمر هللا، إن صیحة القیامة لمسمعة تصم عن الدنیا وتسمع أمور اآلخرة. قوله تعالى:  "

Ì Í     Î Ï Ð Ñ Z  :أي یهرب، أي تجيء الصاخة في هذا الیوم الذي یهرب فیه من   ٣٤عبس

 Ø ]أخیه أي من مواالة أخیه ومكالمته؛ ألنه ال یتفرغ لذلك؛ الشتغاله بنفسه، �ما قال �عده: 

Ù Ú Û Ü  Ý Þ  Z :٣٧عبس. " 
لكن لماذا قدم األخ  ،نفسي نفسي من أقرب الناس إلیه :�ل �قول ،نفسه نجاة ال �طلب إال كل

 واألم واألب في موضع آخر قدمهم علیه؟ ،على الزوجة وعلى البنین
  طالب: .............

 وآخر شيء وأمه وأبیه. ،لكنه فر من أخیه نعم،
  طالب: .............

 ،یبقى البقیة إن �ان هناك فرصة لنفعهم ما فر منهم ،ثم �فر منهم ...قبل هذایتبرأ من األب 
 هللا المستعان. ،فیتخلص من األ�عد إلى أن �صل األمر إلى أمه وأبیه

" [ Ø Ù Ú Û Ü  Ý Þ  Z :أي �شغله عن غیره، وقیل: إنما �فر حذًرا من   ٣٧عبس
مطالبتهم إ�اه؛ لما بینهم من التبعات، وقیل: لئال یروا ما هو فیه من الشدة، وقیل: لعلمه أنهم 

 " ال ینفعونه، وال �غنون عنه شیًئا.
 نفسي نفسي أقرب الناس إلیه. :تسألهم الحسنة فیقول ،اكما أنه ال �ستطیع أن �غني عنه شیئً 

  طالب: .............
 لكنه في العموم هذا شأن الناس �لهم. ،ما أدري �هللا
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  طالب: .............
 المسألة أن �عطى من حسناته. شیًئا،لكن ما �عطیهم من حسناته  ،�شفعون 

وقال عبد هللا بن ظاهر األبهري: �فر منهم   ٤١الدخان: Z  - , +    * ( ) ' ]�ما قال:  "
لما تبین له من عجزهم وقلة حیلتهم إلى من �ملك �شف تلك الكروب والهموم عنه، ولو ظهر 

 " له ذلك في الدنیا لما اعتمد شیًئا سوى ر�ه تعالى.
 -جل وعال -التي جاءت من عند هللالكنه فرق بین ما هنا صحیح أنه ثابت �األخبار الصادقة 

 ؛ومع ذلك واقع �ثیر من المسلمین �أنه مكذب ،وعلى لسان نبیه ال مجال للر�ب فیها وال للشك
ولذا  ؟لكن إذا عاین �ستطیع أن یتردد ،ألنه خبر ؛ألنه �فعل خالف ما سمعه وما جاءه عن هللا

أن  -جل وعال -لما أخبره الرب -علیه السالم -وموسى ،لیس الخبر �المعاینة :جاء في الخبر
لكنه ما هو مثل تأثره یوم رآهم وألقى األلواح  ،ومه عبدوا العجل ال شك أنه حصل له التأثرق

 �ختلف هذا عن هذا. ،وتكسرت
 وصاحبته أي زوجُته و�نیه.

 أي زوجِته.
أي زوجِته و�نیه أي أوالده، وذ�ر الضحاك عن ابن عباس قال: �فر قابیل من أخیه هابیل،  "

علیه  -من أبیه، ونوح -علیه السالم -من أمه، و�براهیم -وسلمصلى هللا علیه -و�فر النبي 
السالم من ابنه، ولوط من امرأته، وآدم من سوأة بنیه، وقال الحسن: أول من �فر یوم القیامة 
من أبیه إبراهیم، وأول من �فر من ابنه نوح، وأول من �فر من امرأته لوط، قال: فیرون أن 

، في صحیح  ٣٧عبس: Ø Ù Ú Û Ü  Ý Þ  Z ]التبرؤ  هذه اآل�ة نزلت فیهم، وهذا فرار
�قول:  -صلى هللا علیه وسلم-قالت: سمعت رسول هللا  -رضي هللا عنها -مسلم عن عائشة

، قلت: �ا رسول هللا، الرجال والنساء جمیًعا ینظر »�حشر الناس یوم القیامة حفاة عراة غرالً «
، خرجه »ینظر �عضهم إلى �عض �ا عائشة، األمر أشد من أن«�عضهم إلى �عض قال: 

، »�حشرون حفاة عراة غرالً «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-الترمذي عن ابن عباس أن النبي 

 Ø Ù Ú Û Ü  Ý ] �ا فالنة«فقالت امرأة: أینظر �عضنا أو یرى �عضنا عورة �عض؟ قال: 

Þ  Z :شغله عن قال: حدیث حسن صحیح، وقراءة العامة �الغین المعجمة أي حال »  ٣٧عبس�
 " األقر�اء ،وقرأ ابن محیصن وحمید: �عنیه �فتح الیاء وعین غیر معجمة أي �عنیه أمره.

 و�غنیه هي قراءة العامة. ،لكل امرئ منهم یومئذ شأن �عنیه یهتم �ه ،�عني یهتم �ه ،أي یهتم �ه
 وقال القتبي: �عنیه �صرفه و�صده عن قرابته، ومنه �قال: أعن عني وجهك أي اصرفه، "

 " واعن عن السفیه، قال خفاف: سعینك.
 سیعنیك.
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ـــــــك"                ســـــــیعنیك حـــــــرب بنـــــــي مال
. 

                عــن الفحــش والجهــل فــي المحفــل 
. 

أي مشرقة مضیئة قد علمت ما لها من الفوز   ٣٨عبس: ß à á â  Z ]قوله تعالى: 

  ٣٩عبس: ä å  Z ] ،أي مسرورة فرحة  ٣٩عبس: ã  Z ]وهي وجوه المؤمنین  ،والنعیم

من طول ما   ٣٨عبس: á â  Z ] :وقال عطاء الخراساني ،أي �ما آتاها هللا من الكرامة
 "من آثار الوضوء. :وقال الضحاك ،ذ�ره أبو نعیم -جل ثناؤه -اغبرت في سبیل هللا
 ذ�ره أبو ُنَعْیم. ،ذ�ره أبو ُنَعیم غلط

ذ�ره أبو ُنَعْیم، وقال الضحاك: من آثار الوضوء، وقال ابن عباس: من قیام اللیل؛ لما روي  "
 " �قال: أسفر الصبح. »من �ثرت صالته �اللیل حسن وجهه �النهار«في الحدیث: 

 ،ومنهم من �مثل �ه للمقلوب ،�عني من غیر قصد ،هذا الحدیث ُ�مثَّل �ه للخبر الموضوع
و�ان  ،اوجهه یتألأل نورً  ،وسى الزاهد صاحب قیام لیل وصالة وعبادةالمقصود أن ثابت بن م

من �ثرت صالته  :قال شر�كف ،لما انتهى من إسناد حدیث أقبل ثابت بن موسىف ،شر�ك �حدث
 فصار ثابت یروي الحدیث بهذا اإلسناد. ،�اللیل حسن وجهه �النهار

  طالب: .............
ما له في حفظ  ،ثابت مشغول �العبادة ،�مثل �ه لألنواع الثالثة ا،وضعً  أو اقلبً  أو ا�سمونه إدراجً 

شر�ك �قصد هذا الرجل  ،ا مع زهده وعبادتها شدیدً عف بهذا ضعفً لذلك ُض  ،الحدیث وضبط السنة
علیه -ا إلى النبي و�عضهم یرو�ه مرفوعً  ،الذي دخل من �ثرت صالته �اللیل حسن وجهه �النهار

 قال عندك في تخر�جه؟ ماذا ،فلكنه ضعی -الصالة والسالم
  طالب: .............

و�رّ�ب علیه إسناد لو  ،ألنه قد یؤتى �حدیث متنه صحیح ؛�اطل �اعتبار التر�یب الذي حصل
قال  ،»إنما األعمال �النیات« :مالك عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال الرسول :تقول

مع أن الحدیث معروف في الكتب عند السبعة عند  ،�عني بهذا التر�یب ،ال أصل له :العلماء
لكن بهذا التر�یب ال  ،ومالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب أصح األسانید ،الجماعة �لهم

 �صح.

ë  Z ]أي غبار ودخان،   ٤٠عبس: æ      ç è é ê  Z ]�قال: أسفر الصبح إذا أضاء  "

أي �سوف وسواد، �ذا قال ابن عباس، وعنه   ٤١عبس: ì í  Z ]أي تغشاها،   ٤١عبس: 
 أ�ًضا: ذلة وشدة، والقتر في �الم العرب: الغبار، جمع القترة عن أبي عبید..

 �عني ما �حجب الرؤ�ة مثل الغبار ومثل الغیم ومثل ما أشبه هذه األشیاء.
 جمع القترة عن أبي عبید وأنشد الفرزدق:
ـــــــه ـــــــك یتبع ـــــــرداء المل ـــــــوج ب                مت

. 
ــــرا  ــــات والقت ــــه الرا� ــــرى فوق                 مــــوج ت

. 
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ل ذلك التراب في وجوه الكفار«وفي الخبر:   وقال.. »إن البهائم إذا صارت تراً�ا یوم القیامة ُحوِّ
" 

 مخّرج؟
  طالب: .............

 نعم.
وقال ز�د بن أسلم: القترة ما ارتفعت إلى السماء، والغبرة ما انحطت إلى األرض، والغبار  "

جمع فاجر، وهو   ٤٢عبس:  ñ ò Z ]جمع �افر،   ٤٢عبس: î ï ð  Z ]والغبرة واحد، 
الكاذب المفتري على هللا تعالى، وقیل: الفاسق، �قال: فجر فجوًرا أي فسق وفجر أي �ذب، 

 "وأصله المیل، والفاجر المائل. 
  والكذب یهدي إلى الفجور

 " والفاجر المائل، وقد مضى بیانه والكالم فیه، والحمد هلل وحده. "
 اللهم صل على محمد وعلى آله...

  .............طالب: 
 .نعم ،فیه درس


