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 { قوله تعالى:  ،وهي خمس آ�ات ،وهي مكیة �إجماع ،سورة تبت ،الرحیم الرحمن�سم هللا  "
\ [ Z Y X{  :قوله تعالى:  :األولى ؛فیه ثالث مسائل  ١المسد } [ Z Y X{  

وأنذر عشیرتك  :لما نزلت :في الصحیحین وغیرهما واللفظ لمسلم عن ابن عباس قال  ١المسد:
 " األقر�ین ورهطك منهم المخلصین.

 المخَلصین أو المخِلصین.
 :فهتف ،حتى صعد الصفا -صلى هللا علیه وسلم-ورهطك منهم المخَلصین خرج رسول هللا  "

�ا  ،�ا بني فالن« :فاجتمعوا إلیه فقال ،محمد :قالوا ؟من هذا الذي یهتف :فقالوا ،�ا صباحاه
أرأیتكم لو أخبرتكم « :فاجتمعوا إلیه فقال »�ا بني عبد المطلب ،�ا بني عبد مناف ،بني فالن
قيّ  ،تخرج �سفح هذا الجبل أن خیالً  فإني نذیر « :قال ،اما جر�نا علیك �ذ�ً  :قالوا »؟أكنتم مصدِّ

ثم قام فنزلت هذه  ؟أما جمعتنا إال لهذا ،تب�ا لك :بفقال أبو له ،»لكم بین یدي عذاب شدید
فلما  :زاد الحمیدي وغیره ،�ذا قرأ األعمش إلى آخر السورة ،تبت یدا أبي لهب وقد تبّ  ،السورة

وهو  -صلى هللا علیه وسلم-سمعت امرأته ما نزل في زوجها وفیها من القرآن أتت رسول هللا 
 ،وفي یدها فهر من حجارة -رضي هللا عنه -�كر جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو

فال ترى إال أ�ا �كر  -صلى هللا علیه وسلم-فلما وقفت علیه أخذ هللا �صرها عن رسول هللا 
�هللا لو وجدته لضر�ت بهذا الفهر فاه  ،إن صاحبك قد بلغني أنه یهجوني ،�ا أ�ا �كر :فقالت

 �هللا إني لشاعرة:
 ا عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذممً 

 

 وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره أبینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــــا                           ــــــــــــــــــــــــــــه قلین ودین

 
 

 

 
 " ثم انصرفت.

ولیس  ،مذمم ،محمد عصینا :ما قالت ،لیس له -علیه الصالة والسالم-وهذا الهجاء لیس لمحمد 
 فصرف عنه الهجاء �ما صرفها عنه. ،-علیه الصالة والسالم-�مذمم 

 ،»لقد أخذ هللا �صرها عني ،رأتني ما« :قال ؟أما تراها رأتك ،�ا رسول هللا :فقال أبو �كر "
أال « :و�ان �قول ،�سبونه ،امذممً  -صلى هللا علیه وسلم-و�انت قر�ش إنما تسمي رسول هللا 

إن  :وقیل »وأنا محمد ،ا�سبون و�هجون مذممً  ،تعجبون لما صرف هللا عني من أذى قر�ش
 -ى هللا علیه وسلمصل-سبب نزولها ما حكاه عبد الرحمن بن ز�د أن أ�ا لهب أتى النبي 

ما لي علیهم  :قال »كما ُ�عطى المسلمون « :فقال ؟ماذا ُأعطى إن آمنت �ك �ا محمد :فقال
 " ا لهذا من دین أن أكون وهؤالء سواء.تبً  :قال »ا تبغيوأي شیئً « :قال ؟فضل
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هم  ،ن على ما جرى علیه العرف من أن عم الملك وعم السیِّد المطاع له مز�ِّة على غیرهو متعود

 . ١٣الحجرات:  }VU T S R Q { ما فیه شيء في دین هللا  ،یتصورون مثل هذا

وقول ثالث حكاه عبد الرحمن بن   ،١المسد:  }Z Y X ] \ { فأنزل هللا تعالى فیه:  "
وْفد انطلق إلیهم أبو لهب  -صلى هللا علیه وسلم-�ان إذا وفد على النبي  :كیسان قال

فیقول لهم  ،أنت أعلم �ه منَّا :و�قولون له -صلى هللا علیه وسلم-فیسألونه عن رسول هللا 
ال  :فأتى وفد ففعل معهم مثل ذلك فقالوا ،فیرجعون عنه وال یلَقونه ،إنه �ذاب ساحر :أبو لهب

فُأخبر  ،إنا لم نزل نعالجه فتب�ا له وتعًسا :فقال لهم أبو لهب ،نسمع �المهننصرف حتى نراه و 

  }Z Y X ] { فاكتأب لذلك فأنزل هللا تعالى:  -صلى هللا علیه وسلم-بذلك رسول هللا 
�حجر فمنعه  -صلى هللا علیه وسلم-إن أ�ا لهب أراد أن یرمي النبي  :وقیل ،السورة  ١المسد:

 " للمنع الذي وقع �ه.  ١المسد:  }Z Y X ] \ { هللا من ذلك وأنزل هللا تعالى: 
 .-علیه الصالة والسالم-حیث قبضت یده عن رمي الحجر علیه 

 ،قاله عطاء ،ظلت :وقیل ،قال ابن عباس ،خابت :وقیل ،قاله قتادة ،خسرت :ومعنى تبت "
 " فرت من �ل خیر.َص  :وقال �مان بن رئاب ،قاله ابن جبیر ،هلكت :وقیل

 نسأل هللا العافیة. ،ا خالیة�عني عادت صفرً 
سمع الناُس هاتًفا  -رحمه هللا -حكى األصمعي عن أبي عمرو بن العالء أنه لما قتل عثمان "

 �قول: 
 لقـــــــــــــــــــــــــــــــد خلـــــــــــــــــــــــــــــــوك وانصـــــــــــــــــــــــــــــــرفوا

 

 فمـــــــــــــــــــــــــــــــــا آبـــــــــــــــــــــــــــــــــوا وال رجعـــــــــــــــــــــــــــــــــوا 
 ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــم یوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرهم 

 

ـــــــــــــــــــــــــا تًبـــــــــــــــــــــــــ   ا لمـــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــنعوافی
 " ألن العمل. ؛وخص الیدین �الثیاب 

 �التباب.
 " وخص العمل �التباب. "

 وخص الیدین.
المراد  :وقیل ،ألن العمل أكثر ما �كون بهما أي خسرتا وخسر هو ؛وخص الیدین �التباب "

̂  _ { وقد �عبَّر عن النفس �الید �ما قال هللا تعالى:  ،�الیدین نفسه أي   ١٠الحج:  }[
 " أصابت. :وهذا مهیع �الم العرب تعبر ببعض الشيء عن �له تقول ،نفسك

 �ما أنهم �عبرون �الكل عن البعض. ،�البعض عن الكلهذه طر�قتهم وجاّدتهم �عّبرون 
 تقول..

 طالب: ...................
 فیه؟ ماذا
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 طالب: ...................
 عثمان بن عفان.

 طالب: ...................
ما هو ماشي على االصطالح  -رضي هللا عنه -�قول لك مالك ،ما هنا قاعدة ،ما هنا جاّدة

والحنابلة  ،عن الشافعي -رضي هللا عنه -المعروف �ثیر من أهل العلم الشافعیة �قولون  ،والعرف
والترحم على من دونهم  ،ن �ما استقر علیه العرف من الترضي عن الصحا�ةو كذلك ما هم ملتزم

 األمر سهل. ،وهذه الرحمة على �ل حال مطلو�ة لكل أحد ،من �عدهم
 قال الشاعر: ،�ا والمنا�ا أي أصا�ه �ل ذلكأصابته ید الدهر و�د الرزا :تقول "

 لمــــــــــــــــــــــــا أكّبــــــــــــــــــــــــت یــــــــــــــــــــــــد الرزا�ــــــــــــــــــــــــا
 

 علیـــــــــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــــــادى أال مجیـــــــــــــــــــــــــــــرُ  
وفي قراءة عبد  ،أهلكه هللا وقد هلك :�ما �قال ،والثاني خبر ،التب األول دعاء :وتب قال الفراء 

صلى هللا -وهو ابن عبد المطلب عم النبي  ،وأبو لهب اسمه عبد العزى  .وقد تبّ  :هللا وأبيّ 
و�الهما �ان شدید العداوة  ،وامرأته العوراء أم جمیل أخت أبي سفیان بن حرب ،-علیه وسلم

از إذ أنا إني �سوق ذي المج :قال طارق بن عبد هللا المحار�ي -صلى هللا علیه وسلم-للنبي 
و�ذا رجل خلفه یرمیه قد أدمى  ،»�ا أیها الناس قولوا ال إله إال هللا تفلحوا«�إنسان �قول: 

محمد  :فقالوا ا؟من هذ :فقلت .�ا أیها الناس إنه �ذاب فال تصدقوه :ساقیه وعرقو�یه و�قول
أبو  قال :وروى عطاء عن ابن عباس قال ،وهذا عمه أبو لهب یزعم أنه �ذاب ،زعم أنه نبي

ا قد و�ن محمدً  ،سحر�م محمد إن أحدنا لیأكل الجذعة و�شرب الُعسَّ من اللبن فال �شبع :لهب
 " أشبعكم من فخذ شاة وأرواكم من عّس لبن.

وصارت  اوهذا �قول إنه سحر�م ما �انت الجذعة تكفي واحدً  ،البر�ة -علیه الصالة والسالم-
 مور. ما یدر�ون مثل هذه األ ،تكفي الفئام من الناس

وقد  ،مي �اللهب لحسنه و�شراق وجههسُ  :قیل  ١المسد:  }Z ] { قوله تعالى:  :الثانیة "
و�نما �ناه هللا �أبي لهب عند العلماء  ،وهو �اطل ،على تكنیة المشرك ظن قوم أن في هذا دلیالً 

ولم �ضف هللا في �تا�ه العبود�ة  ،والعزى صنم ،أنه �ان اسمه عبد العزى  :لمعاٍن أر�عة األّول
 " أنه �ان �كنیته.. :الثاني .إلى صنم

 جل وعال. ،و�تاب هللا منّزه أن �عّبد فیه أحد لغیر هللا ،التسمیة محرمة ،ألن العدول عن التسمیة
أن االسم أشرف من الكنیة  :الثالث .أنه �ان �كنیته أشهر منه �اسمه فصّرح بها :الثاني "

 " عن األشرف إلى األنقص. -عز وجل -فحطه هللا
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�ا فالن أفضل من  :من أن �قال لكن المعروف عند أهل العلم أن التكنیة أكمل من التسمیة بدالً 
�ا أبِت  ،�ا خال ،و�ذا �انت فیه قرا�ة بینه و�ین من یدعوه �قرابته �ا عم ،�ا أ�ا فالن :هذا أن �قال

 وهكذا.
 طالب: ...............

 �ش؟أأبو 
 طالب: ...............

 ؟!یبحث ماذاصحیح �هللا  یبحث؟ ماذاخاب وخسر 
 طالب: ...............

عه ونزل فیه من ضما عدل إلى هذا الرجل الذي هذا و  ؟�قصد ماذا ،بال شك واألمور �مقاصدها
أو  ائً في نفسه شی إال أن و�عدل إلیها  القرآن على سبیل الذمهذا في  ذ�رتوالكنیة القرآن ما نزل 

 .ًئافي عقله شی
 طالب: ...............

 .»الرجل صنو أبیه إن عم«
 طالب: ...............

 �عني مثل أبیه. »إن عم الرجل صنو أبیه« :قال -علیه الصالة والسالم -النبي ،اولو �ان صغیرً 
 طالب: ...............

 ما هو برسمي. ،ه الناس فیما بینهمما هو برسمي یتداول لكن
 طالب: ...............

�عني ما هم  ،الشيء إذا جروا علیه وعرفوه وتعارفه الناس �لهم وصعب علیهم تغییره أمره سهل
 و�نما ألنهم جروا ما �عرفونه إال بهذا االسم. ،یذ�رونه لتعظیمه

 طالب: ...............

 فیه؟ ماذا
 طالب: ...............

 ما فیه شك. ،فیه مناسبة لهذا �اعتبار أنه نعم،
 طالب: ...............

 غلط.
 طالب: ...............

 ا.لكن غیر مناسب أبدً  ،لم �صل إلى العقوق المحرم ،ما هو مناسب لكن
ولذلك دعا  ،عن األشرف إلى األنقص إذا لم �كن بدٌّ من اإلخبار عنه -عز وجل -فحطه هللا "

و�دلك على شرف االسم على الكنیة أن  ،نهمولم �كِن عن أحد م ،هللا تعالى األنبیاء �أسمائهم
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لتقدسه  ؛و�ن �ان ذلك لظهوره و�یانه واستحالة نسبة الكنیة إلیه ،ى وال �كنَّىهللا تعالى �سمّ 
 " أن هللا تعالى.. :الرا�ع .عنها
 .اقفو هم �عبد هللا خلِّ  ار�ع ساعة �ا أ�كلها 

 طالب: ...............
 .األن التكنیة توهم �أن هناك ولدً  ؛ما له ولد �كنى �ه

ا للنسب ا لها تحقیقً فیكون أ�ً  ،أن هللا تعالى أراد أن �حقق نسبته �أن یدخله النار :الرا�ع "
 " للفأل والطیرة التي اختارها لنفسه. و�مضاءً 

 . ٩القارعة:  }Q P { ا له و�ن �ان األولى أن تكون أم� 
 " لتلهب جسمه وحسنه. ؛فكان أهله �سمونه أ�ا لهب ،اسمه �نیته :وقد قیل "

 وجهه.
فصرفهم هللا عن أن �قولوا أبو النور وأبو الضیاء الذي هو المشترك  ،لتلهب وجهه وحسنه "

وأجرى على ألسنتهم أن �ضیفوه إلى لهب الذي هو مخصوص  ،بین المحبوب والمكروه
وقرأ مجاهد وحمید وابن �ثیر  ه،ها مقر ثم حقق ذلك �أن �جعل ،وهو النار ،�المكروه المذموم

ألنهم راعوا  ؛ولم �ختلفوا في ذاَت لهب أنها مفتوحة ،أبي لْهب �إسكان الهاء :وابن محیصن
اكتب ما هو  :القلم قال له -عز وجل -لما خلق هللا :الثالثة قال ابن عباس .فیها رؤوس اآلي

  :سئل الحسن عن قوله تعالى :وروقال منص ،كائن و�ان فیما �تب تبت یدا تبت ید أبي لهب

} [ Z Y X{  :هل �ان في أم الكتاب؟ وهل �ان أبو لهب �ستطیع أال �صلى   ١المسد
و�نها لفي �تاب هللا من قبل أن �خلق أبو لهب  ،�هللا ما �ان �ستطیع أال �صالها :فقال ؟النار
 ،وأسكنك جنته ،أنت الذي خلقك هللا بیده ونفخ فیك من روحه :و�ؤ�ده قول موسى آلدم ،وأبواه

وأنت موسى الذي اصطفاك  :قال آدم .خّیبت الناس وأخرجتهم من الجنة ،وأسجد لك مالئكته
 ؟�كالمه وأعطاك التوراة تلومني على أمر �تبه هللا علّي قبل أن �خلق هللا السموات واألرض

وفي حدیث همام عن  ،وقد تقدم هذا ،»ج آدم موسىافح« :-صلى هللا علیه وسلم-قال النبي 
 :�ألفي عام قال :�كم وجدت هللا �تب التوراة قبل أن �خلقني قال :أبي هر�رة أن آدم قال لموسى

أفتلومني على أمر و�تب هللا  :قال .نعم :قال ؟١٢١طه:  }¢ £ ¤ ¥ { فهل وجدت فیها 
وفي حدیث طاوس وابن هرمز  ،موسى فحج آدمُ  ؟علي أن أفعله من قبل أن أخلق �ألفي عام

 " ا.واألعرج عن أبي هر�رة �أر�عین عامً 
 تخر�جه، �ألفي عام.

 طالب: ..............
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لمعایب هو االحتجاج �القدر على ا �عني علیه السالم آدمكلها تقدمت؟ �عني تقدمت في قصة 
وعلى هذا فیحتج  ،ألنها صارت مصیبة �عد أن تاب منها �قیت مصیبة ؛الذي حج �ه آدم موسى

 �القدر علیها.
 طالب: ..............

 هذا المحفوظ. اخمسین ألفً 
 طالب: ..............

هذا ما تعارف علیه  ،فالن عرف ا�ا أ� :�ا فالن أفضل من أن �قال :ف أنت لو �قال لكرْ عُ 
 الناس.

̀  c b a { قوله تعالى:  " أي ما دفع عنه عذاب هللا ما جمع   ٢المسد:  }^ _
 :وقرأ األعمش .وولد الرجل من �سبه ،من الولد :وقال مجاهد ،من المال وال ما �سب من جاه

جاء بنو أبي لهب �ختصمون عند ابن  :ورواه عن ابن مسعود وقال أبو الطفیل ،وما اكتسب
 :فغضب ابن عباس وقال ،فقام لیحجز بینهم فدفعه �عضهم فوقع على الفراش ،عباس فاقتتلوا

صلى -أن رسول هللا  -رضي هللا عنها -أخرجوا عني الكسب الخبیث �عني ولده وعن عائشة
 ".»من �سبه إنما إن أطیب ما أكل الرجل من �سبه و�ن ولدي«قال:  -هللا علیه وسلم

 عند�م؟ ماذاو�ن ولده، 
 طالب: ..............

 و�ن ولده من �سبه. ،ولدي تصلحال ما  ،و�ن ولدي من �سبه ولده
صلى هللا علیه -لما أنذر رسول هللا  :خرجه أبو داود وقال ابن عباس ،و�ن ولده من �سبه "

ا فإني أفدي نفسي �مالي إن �ان ما �قول ابن أخي حق�  :عشیرته �النار قال أبو لهب -وسلم

̀  c b a { وولدي فنزل  وما في قوله ما أغنى �جوز أن   ٢المسد:  }^ _
وما الثانیة �جوز أن تكون  ؟ا أي أّي شيء أغنى عنهو�جوز أن تكون استفهامً  ،اتكون نفیً 

 { قوله تعالى:  .اله و�ْسبها أي ما أغنى عنه مو�جوز أن تكون مع الفعل مصدرً  ،�معنى الذي
h g f e{  :وقد مضى في سورة المرسالت القول  ،أي ذات اشتعال وتلّهب  ٣المسد

ورواها محبوب  ،وقرأ أبو رجاء واألعمش �ضم الیاء ،سیصلى �فتح الیاء :وقراءة العامة ،فیه
و�ت عن الحسن وقرأ أشهب ورُ  ،عن إسماعیل عن ابن �ثیر وحسین عن أبي �كر عن عاصم

 العقیلي وأبو سّمال العَدوي �محمد بن السمیقع سُیصلى �ضم الیاء وفتح الصاد وتشدید الالم.
" 

 سُیَصلَّى.

 سُیَصّلى.
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 سُیَصّلى نعم.
 " ومعناها سیصلیه هللا.. ،سُیَصّلى �ضم الیاء وفتح الصاد وتشدید الالم "

والثانیة مثلها إال أنها  ،سُیْصَلى وسُیَصلَّى سُیْصلى سیْصلیه هللالفرق بین هذه القراءة والتي قبلها 
 والتضعیف الذي هو التشدید یدل على التكثیر �خالف التخفیف. ،مضعفة

 {  :من اإلصالء أي �صلیه هللا من قوله :والثانیة  ،٩٤الواقعة:  }| { {  :من قوله "
[Z Y X{  :وهي من قوله ،واألولى هي االختیار إلجماع الناس علیها  ،٣٠النساء:  

} W V U T S{  :١٦٣الصافات . " 
و�نسب الفعل إلى الفاعل الحقیقي و�لى غیره  -جل وعال -ال شك أن الذي �صلیه النار هو هللا

جل  -فالمتوفي في الحقیقة هو هللا ،توفي ز�د ،مات ز�د وتوفاه هللا :ألدنى سبب مثل ما �قال

F  { ا ینسب إلى الواسطة والسبب ینسب إلیه الوفاة �اعتبار أنها حلت �ه �ما أنه أ�ًض  -وعال
G{  :فالفعل �سند إلى المباشر له الفاعل الحقیقي ولغیره ألدنى مناسبة.  ٦١األنعام 

وقال ابن  ،وامرأته أم جمیل :قوله تعالى  ٤المسد:  }l k j { قوله تعالى:  "
 " حمالُة الحطب قال ابن عباس. ،و�انت عوراء ،العوراء أم قبیح :العر�ي

 حمالُة هذه قراءة نافع وعلیها المؤلف المفسر.
فالن  :�انت تمشي �النمیمة بین الناس تقول العرب :قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي "

 قال الشاعر: ،�حطب على فالن إذا وّرش علیه
 إن بنــــــــــــــــــي األدرم حمــــــــــــــــــال الحطــــــــــــــــــب

 

 هـــــم الوشـــــاة فـــــي الرضـــــا وفـــــي الغضـــــب 
 علــــــــــــــــیهم اللعنــــــــــــــــة تتــــــــــــــــرى والحــــــــــــــــرب 

 

  
 وقال آخر: 

ــم تصــطد علــى   ظهــر ألمــةمــن البــیض ل
 

 ولــــم تمــــش بــــین الحــــي �الحطــــب الرطــــب 
وقال  ،ا لیدل على التدخین الذي هو ز�ادة في الشروجعل الحطب رطبً  ،�عني لم تمش �النمائم 

و�ن النمام لیعمل في ساعة ما ال  ،فإنها نار محرقة ،إ�اكم والنمیمة :أكثم بن صیفي لبنیه
 أخذه �عض الشعراء فقال:  ،�عمل الساحر في شهر

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــك محرق ـــــــــــــــار و�  إن النمیمـــــــــــــــة ن
 

 ففـــــــــــر عنهـــــــــــا وجانـــــــــــب مـــــــــــن تعاطهـــــــــــا 
ال یدخل الجنة « :-صلى هللا علیه وسلم-وثبت عن النبي  ،نار الحقد ال تخبو :ولذلك قیل 

 " ا.ذو الوجهین ال �كون عند هللا وجیهً  :وقال ،»امنمّ 
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علیه -ومر النبي  ،والمراد �ه النمام ،»ال یدخل الجنة قتات« :وجاء ،شر الناس ذو الوجهین
أما أحدهما فكان �مشي  ،�عذ�ان في �بیرإنهما لیعذ�ان وما « :�قبر�ن فقال -الصالة والسالم

 نسأل هللا العافیة. »�النمیمة
من شر الناس ذو الوجهین الذي �أتي هؤالء بوجه وهؤالء « :-علیه الصالة والسالم-وقال  "

ثالث  -علیه السالم -فخرج فیهم موسى ،أصاب بني إسرائیل :وقال �عب األحبار ،»بوجه
فأوحى هللا إلیه إني ال أستجیب لك وال  ،إلهي عبادك :مرات �ستسقون فلم ُ�سَقوا فقال موسى

�ا رب من هو حتى  :فقال موسى ،ا قد أصر على النمیمةنمامً  ألن فیهم رجالً  ؛لمن معك
فتابوا �أجمعهم  :ا؟! قال�ا موسى أنهاك عن النمیمة وأكون نمامً  :نخرجه من بیننا؟ فقال

ثالث تهد العمل  :والنمیمة من الكبائر ال خالف في ذلك حتى قال الفضیل بن عیاض ،افُسقو 
 :وقال عطاء بن السائب .الغیبة والنمیمة والكذب :و�نقضن الوضوء ،و�فطرن الصائم ،الصالح

ال یدخل الجنة سافك دم وال مشاء بنمیمة « :-صلى هللا علیه وسلم-ذ�رت للشعبي قول النبي 
وهل ُتسفك الدماء  :فقال ؟�ا أ�ا عمرو قرن النمام �القاتل وآكل الر�ا :فقلت ،»وال تاجر یر�ي

 " وُتنهب األموال وتهّیج األمور العظام إال من أجل النمیمة.
 نسأل هللا العافیة. ،نسأل هللا العافیة

 " �انت تعیر. :وقال قتادة وغیره "
 الحدیث..

 طالب: ..............
 .نعماألخیر 
 ..............طالب: 

 نسأل هللا العافیة. ،كلهم متوعدون بدخول النار
�الفقر ثم �انت مع �ثرة  -صلى هللا علیه وسلم-�انت تعیر رسول هللا  :وقال قتادة وغیره "

�انت  :وقال ابن ز�د والضحاك ،لشدة �خلها فعّیرت �البخل ؛مالها تحمل الحطب على ظهرها
وأصحا�ه  -صلى هللا علیه وسلم-ل على طر�ق النبي تحمل العضاء والشوك فتطرحه �اللی

وقال  ،�طؤه �ما �طأ الحر�ر -صلى هللا علیه وسلم-فكان النبي  :قال الر�یع ،وقاله ابن عباس
 ،�انت أم جمیل تأتي �ل یوم �إ�الة من الحسك فتطرحها على طر�ق المسلمین :مرة الهمداني

ى حجر لتستر�ح فجذبها الملك من خلفها فبینما هي حاملة ذات یوم حزمة أعیت فقعدت عل
 ،فالن �حتطب على ظهره :من قولهم ،حمالة الخطا�ا والذنوب :وقال سعید بن جبیر .فأهلكها

المعنى حمالة الحطب في  :وقیل  ٣١األنعام:  }kj i h g f { دلیله قوله تعالى: 
 " وفیه ُ�عد. ،النار
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هي  بو الذنألن  ؛الذي توقد �ه في النار الخطا�ا والذنوب هو في الحقیقة حمل للوقود�عني حمل 
 نسأل هللا العافیة. ،ا لیوقد علیهافكأنها تحمل حطبً  ،وهي سبب اإل�قاد علیها ،وقودها

ا وامرأته و�كون في جیدها حبل من مسد حمالُة �الرفع على أن �كون خبرً  :وقراءة العامة "
ا أو �كون حمالُة الحطب نعتً  ،اا ثانیً الحال من المضمر في حمالة أو خبرً جملة في موضع 

و�جوز أن �كون  ،المرأته والخبر في جیدها حبل من مسد فیوقف على هذا على ذاَت لهب
 ،فال یوقف على ذات لهب و�وقف على وامرأته ،وامرأته معطوفة على المضمر في سیصلى
وقرأ عاصم حمالة الحطب �النصب على الذم �أنها  ،وتكون حمالة الحطب خبر ابتداء محذوف

  }½¾ ¿ À { فجاءت الصفة للذم ال للتخصیص �قوله تعالى:  ،اشتهرت بذلك
 " حاملة الحطب قوله.. :وقرأ أبو قال�ة  ٦١األحزاب:

 من صیغة المبالغة فّعالة. �عني �اسم الفاعل بدالً 

 وقال امرؤ القیس: ،نقهاأي عُ   ٥المسد:  }o n { قوله تعالى:  "
ــــــــــاحش ــــــــــیس �ف ــــــــــر�م ل ــــــــــد ال ــــــــــد �جی  وجی

 

ــــــــــــــــــــــل   إذا هــــــــــــــــــــــي نصــــــــــــــــــــــته وال �معطَّ
  } r q p{  :قال النا�غة: مقذوفة بَذْخَیس. ،أي من لیف  ٥المسد " 

 بَدِخْیس.
 بَدِخْیس؟

 بَدِخْیس النَّْحِض.
ـــــــــــنَّْحِض �ازلهـــــــــــا" ـــــــــــَدِخْیس ال ـــــــــــة ب  مقذوف
 

 لــــــــه صــــــــر�ف صــــــــر�ف القعــــــــو �المســــــــد 
 وقال آخر: 

 تعـــــــــــــوذ منـــــــــــــي�ـــــــــــــا مســـــــــــــد الخـــــــــــــوص 
 

 إن �نــــــــــــــــــــُت لـــــــــــــــــــــدنا لّینـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــإني 
 "مــــــــــــــا شــــــــــــــئت مــــــــــــــن أشــــــــــــــمط ....... 

 

  
 مقسئني. 

 مقسئني.
 قال الشاعر: ،وقد �كون من جلود اإلبل أو من أو�ارها "

ــــــــــــــــــــــانق  ومســــــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــن أ�
 

 ..................... 
 .  ُأِمرَّ ومسد ُأِمرَّ

ــــــــــــــــــــــانق ــــــــــــــــــــــرَّ مــــــــــــــــــــــن أ�  ومســــــــــــــــــــــد ُأِم
 

 لســـــــــــــــــــــــــــن �أنیـــــــــــــــــــــــــــاب وال حقـــــــــــــــــــــــــــائق 
 " وجمع الجید أجیاد والمسد.. 
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بت تكون من أقوى ما �مكن أن یر�ط �ه لُ ألنها إذا ر�طت و�بست َص  ؛من جلود اإلبل�كون 
 �سمونه الِقّد.

 :قال الحسن .هو حبل �كون من صوف :قال أبو عبیدة ،والمسد أمساد ،وجمع الجید أجیاد "
 " و�انت تقتل. ،هي حبال من شجر تنبت �الیمن تسمى المسد

 ُتفتل.
 -صلى هللا علیه وسلم-هذا في الدنیا فكانت تعیر النبي  :وغیرهو�انت ُتفتل قال الضحاك  "

 ،�ه فأهلكها -وعز جلَّ  -فخنقها هللا ،�الفقر وهي تحتطب في حبل تجعله في جیدها من لیف
في جیدها حبل من مسد  :وقال ابن عباس في روا�ة أبي صالح ،وهو في اآلخرة حبل من نار

تدخل من فیها وتخرج من  :مجاهد وعروة بن الز�یر وقاله .اسلسلة ذرعها سبعون ذراعً  :قال
الوَدع خَرز  ،قالدة من وَدع :حبل من مسد قال :وقال قتادة ،أسفلها و�لوى سائرها على عنقها

 قال الشاعر: ،بیض تخرج من البحر تتفاوت في الصغر والكبر
 والِحْلــــــــم ِحْلــــــــم صــــــــبي �مــــــــرث الوَدعــــــــة

 

 .......................... 
 " والجمع ودعات قال الحسن.. 

 �مرث �عني �مص الوَدع.
�انت لها قالدة فاخرة من  :وقال سعید بن المسیب .ا في عنقهاإنما �ان خرزً  :قال الحسن "

ا في جیدها یوم و�كون ذلك عذا�ً  ،قّنها في عدواة محمدوالالت والعزى ألنف :جوهر فقالت
�عني أنها مر�وطة عن اإل�مان �ما سبق لها من  ،إن ذلك إشارة إلى الخذالن :وقیل ،القیامة

 " والمْسد الفتل �قال.. ،الشقاء �المر�وط في جیده �حبل من مسد
ا فیوثق عن �عض األعمال مسلمً ا لمن �ان �ما �كون لها وألمثالها عن اإل�مان �كون أ�ًض  والر�ط

�ثیر من الناس تصعب علیه الصالة  ،الصالحة �ما �سبت یداه من �عض الذنوب والمعاصي
�صعب علیه الذ�ر الذي ال �كلف  ،�صعب علیه قیام اللیل ،�صعب علیه صیام النافلة ،والنوافل

 ،نسأل هللا العافیة ،ألنه موثق مقید عن هذه األعمال ببعض ما �سبت یداه من الذنوب ؛اشیئً 
 نسأل هللا أن �فك أسرنا.

�مسد أعلى لحمه و�أرمه  :قال ،ا أي أجاد فْتلهمسد حبله �مسده مسدً  :والمسد الفتل �قال"
 ،ودا�ة ممسودة الخلق إذا �انت شدیدة األسر ،إن البقل �قوي ظهر هذا الحمار و�شده :�قول

 قال الشاعر:
ــــــــــــــــــــــانق ــــــــــــــــــــــرَّ مــــــــــــــــــــــن أ�  ومســــــــــــــــــــــد ُأِم

 

 "ُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهب ................. 
 ُصْهٍب. 

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

 ُصــــــــــــــْهب عتــــــــــــــاق ذات مــــــــــــــخ زاهــــــــــــــق 
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 لســـــــــــــــــــــــــــن �أنیـــــــــــــــــــــــــــاب وال حقـــــــــــــــــــــــــــائق
 

 ...................................... 
 و�روى: 

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

 وال ضــــــــــــــــــــــــعاف مخهــــــــــــــــــــــــن زاهــــــــــــــــــــــــق 
 "والشعر ُمْكفأ. ،هو مرفوع :قال الفراء 

 ُمْكفأ.
 " والشعر ُمْكفأ. "

ا المخالفة بین ومن اإلكفاء أ�ًض  ،اإلكفاء في الشعر المخالفة بین ضروب إعراب قوافیه :�قول
 هجاء قوافیه إذا تقار�ت مخارج الحروف أو تباعدت.

وال �جوز أن یر�د وال ضعاف زاهق مخهن  :قال ،بل مخهن مكتنز رفعه على االبتداء :�قول "
الزاهق هنا �معنى الذاهب  :وقال غیره ،مررت برجل أبوه قائٍم �الخفض :كما ال �جوز أن تقول

 " ثم رد الزاهق على الضعاف. ،وال ضعاف مخهن :كأنه قال
 ألنه نعت لألب ولیس للرجل. ؛بهذا �سمونه النعت السببي ولیس النعت الحقیقي

وهي  ،ل واألرمورجل ممسود أي مجدول الَخْلق وجار�ة حسنة المْسد والعصب والعصب والجدْ  "
 " والمساد على ِفَعال لغة في الِمآب. ،ممسودة ومعصو�ة ومجدولة ومأرومة

 في المساب.
 " وهي نحي السمن وسقاء العسل. المسأبلغة في  "

 أب �منبر.سْ وقد یهمز فیقال مِ  :�قول
إن �ان ذلك حبلها  :وقد اعُترض فقیل ،قال جمیعه الجوهري  ،وهي نحي السمن وسقاء العسل "

قادر على تجدیده  -عز وجل -وأجیب عنه �أن هللا ؟فكیف یبقى في النار ،الذي تحتطب �ه
 " كلما احترق.

ومثل هذا   ٥٦النساء:  }f e d c b a { كما �قدر على تجدید الجلود 
 الحبل.

فلما ماتا  ،لنار مشروط ببقائهما على الكفر إلى الموافاةوالحكم ببقاء أبي لهب وامرأته في ا "
 " على الكفر.

 وأما في علم الخالق فهو مقدر علیه. ،�عني في علم المخلوق 
 -صلى هللا علیه وسلم-ففیه معجزة للنبي  ،فلما ماتا على الكفر صدق اإلخبار عنهما "

وأبو لهب رماه هللا �العدسة �عد وقعة بدر لسبع لیال �عد أن شجته  ،فامرأته خنقها هللا �حبلها
أخبر خبر الناس  :وذلك أنه لما قدم الَحْیَسمان مكة �خبر خبر بدر قال له أبو لهب ،أم الفضل

ومع  ،نعم �هللا ما هو إال أن لقینا القوم فمنحناهم أكتافنا �ضعون السالح منا حیث شاؤوا :قال
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ُبْلٍق، َال َ�للااَِّ َما ُتْبِقي ِمنَّا، َ�ُقوُل: َما ُتْبِقي ا على خیل بیًض  لقینا رجاالً  ذلك ما لمست الناس
وعندي أم الفضل  ،ا للعباس أنحت األقداح في صفة زمزمو�نت غالمً  :قال أبو رافع َشْیًئا.

 " تلك �هللا.. :فرفَعْت ُطُنب الحجرة فقالت ،وقد سّرنا ما جاءنا من الخبر ،جالسة
 قلُت. ،ْعُت فقلتُ فرفَ 

 الفضل. وعندي أم ،طالب: أقرب مذ�ور أم الفضل
 ومن الذي قال؟  ،لكن من الذي رفع نعم،

 طالب: أبو رافع؟
 ا للعباس، �مكن أبو رافع.كنت غالمً 

 أحسن هللا إلیك.
فرفع أبو لهب یده فضرب وجهي ضر�ة  :قال ،تلك �هللا المالئكة :فرَفْعُت ُطُنب الحجرة فقلت "

 ،فاحتملني فضرب بي األرض و�رك على صدري �ضر�ني ،اوثاورته و�نت رجل ضعیفً  ،منكرة
استضعفته أن غاب عنه سیده؟!  :وتقدمت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فتأخذه وتقول

ورماه هللا �العدسة  ،فقام �جر رجلیه ذلیالً  ،وتضر�ه �العمود على رأسه فتفلقه شجة منكرة
 " ام.وأقام ثالثة أ� ،فمات
 العدسة تخرج �البدن فتقتل، نسأل هللا العافیة. :�قول

ا من �عید مخافة ثم إن ولده غسلوه �الماء قذفً  ،ثالثة أ�ام لم ُیدفن حتى أنتن وأقامفمات  "
ثم احتملوه إلى أعلى مكة فأسندوه  ،و�انت قر�ش تتقیها �ما ُیتقى الطاعون  ،عدوى العدسة

 " ثم رضموا علیه الحجارة. ،إلى جدار
 الحمد هلل، اللهم لك الحمد.

 اللهم صل على محمد وعلى...


