
 
 

  

 تفسري سورة العنكبوت
 للعالمة عبدالرمحن بن ناصر السعدي



 
 احللقة األوىل

 عنكبوتورة الستفسري 
 وهي مكية

رَُكوا َأْن يـَُقوُلوا (1) مآلـ}  (2) ال يـُْفتَـُنونَ  آَمنَّا َوُهمْ  َأَحِسَب النَّاُس َأْن يـُتـْ
َليَـْعَلَمنَّ اَّللَُّ الَِّذيَن َصَدُقوا  ْبِلِهْم فـَ لَيَـْعَلَمنَّ وَ َوَلَقْد فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمْن قـَ

 {(3) اِذِبيَ اْلكَ 

 وأن حكمته ال تقتضي أن كل من قال ،حكمته مامـى عن تـخرب تعالـي
ون فيها من ملَ سْ يَ  وا يف حالة  قَ بْـ أن يَـ  مانـإنه مؤمن وادعى لنفسه اإلي

ه، فروعَ هم و ـمانَ ـش عليهم إيهم ما يشو ِ ـض لرِ عْ محن، وال يَـ ـن والـالفت
ق محـمن الكاذب، وال م يتميز الصادقـهم لو كان األمر كذلك، لـفإن

أن يبتليهم  :وعادته يف األولي ويف هذه األمةمبطل، ولكن سنته ـمن ال
ى والفقر، ـنه، والغِ رَ كْ مَ ـط والشَ نْ مَ ـر، والسْ ر واليُ سْ اء، والعُ رَّ اء والضَّ رَّ ابلسَّ 

جاهدة األعداء ابلقول ـوإدالة األعداء عليهم يف بعض األحيان، وم



لشبهات ى فتنة اـها إلع كل  جِ رْ اليت تَـ  نـلفتذلك من ا حوِ ـون ،والعمل
 ضة لإلرادة، فمن كان عند ورودمعارِ ـضة للعقيدة، والشهوات المعارِ ـال

وعند  ،حقـما معه من الـب مانه وال يتزلزل، ويدفعهاـت إيالشبهات يثب
 معاصي والذنوب، أو الصارفةـموجبة والداعية إىل الـورود الشهوات ال
هوته، جاهد شـمان، ويـورسوله، يعمل مبقتضى اإلي عن ما أمر هللا به

 مانه وصحته.ـدل ذلك على صدق إي
عند اعرتاض ا، و ا وريب  ر يف قلبه شك  ومن كان عند ورود الشبهات تؤث ِ 

 ذلك فه عن الواجبات، دلَّ دِ صْ معاصي أو تُ ـفه إىل الرِ صْ الشهوات تَ 
 مانه وصدقه.ـعلى عدم صحة إي

كثر، صيها إال هللا، فمستقل ومستحْ ُـ ال ي رجات  مقام دـوالناس يف هذا ال
ي اآلخرة، ـاة الدنيا وفحيـتنا ابلقول الثابت يف الى أن يثب ِ ـفنسأل هللا تعال

، ْي منزلة الكِ ـت قلوبنا على دينه، فاالبتالء واالمتحان للنفوس بوأن يثب ِ 
 ها.بَ ي ِ ها وطَ ثَ بَـ رج خَ خْ ُـ ي

  



 {(4) ْحُكُمونَ ـاءَ َما يَ ُقوََن سَ َن السَّيِ َئاِت َأْن َيْسبِ }َأْم َحِسَب الَِّذيَن يـَْعَمُلو 

أن  جناايتـالسيئات وارتكاب ال لُ عْ هم فِ م  َـ الذين ه بَ سِ حَ أي: أَ 
ذلك أقدموا فل ؟وأن هللا سيغفل عنهم، أو يفوتونهل، مَ هْ هم ستُـ ـأعمال

 ها؟ لُ مَ عليهم عَ  لَ هُ عليها، وسَ 
نه م  ، لتضئر  جا م  كْ أي: ساء حكمهم، فإنه حُ  ،ْحُكُموَن{ـ}َساَء َما يَ 

قاب هللا، ها من عـمتنعون بـي قدرة هللا وحكمته، وأن لديهم قدرة   إنكارَ 
 وهم أضعف شيء وأعجزه.

  



 (5)يُم }َمْن َكاَن يـَْرُجو ِلَقاَء اَّللَِّ فَِإنَّ َأَجَل اَّللَِّ آلت  َوُهَو السَِّميُع اْلَعلِ 
 {(6)  َعِن اْلَعاَلِميَ ي  ـ َلَغنِ َجاِهُد ِلنَـْفِسِه ِإنَّ اَّللََّ ـَما يُ ـَوَمْن َجاَهَد فَِإنَّ 

ي ـف مسارعُ ـلقربه ولقائه، ال مشتاقُ ـلربه، ال ب  حِ مُ ـيعين: اي أيها ال
ما هو ـإن آتِ  ، وكل  حبيب، فإنه آت  ـأبشر بقرب لقاء ال :مرضاته

  الوصولَ ال  م ِ جاء، مؤ ا الرَّ حوه، مستصحب  ـن رْ للقائه، وسِ  دْ قريب، فتزوَّ 
طى عْ ى يُـ ـمنَّ ـن تمَ  ى بدعواه، وال كل  ي يـُْعطعِ ن يدَّ مَ  ما كل   إليه، ولكن

ا ادق  ابلنيات، فمن كان ص لألصوات، عليم   ميع  ـاه، فإن هللا سمنـما ت
م م تنفعه دعواه، وهو العليـ ليف ذلك أَنله ما يرجو، ومن كان كاذاب  

 حبه ومن ال يصلح.ـح للُ صْ من يَ ـب
  .ه الكافره، وعدوَّ ه وشيطانَ }َوَمْن َجاَهَد{ نفسَ 

ته عائدة إليه، وهللا مر ـإليه، وث ألن نفعه راجع   ،َجاِهُد ِلنَـْفِسِه{ـَما يُ ـ}َفِإنَّ 
هاهم عما ـما أمرهم به لينتفع به، وال نـم أيمرهم بـمي، لـي عن العالـغن
  عليهم.ال  خـهاهم عنه بـن

ن ى جهاد، ألـمكلف فيها إلـحتاج الـلم أن األوامر والنواهي يوقد عُ 
ه الكافر دوَّ ه ينهاه عنه، وعخي، وشيطانَ ـسه تتثاقل بطبعها عن النف
ى ـلحتاج إـضات تكما ينبغي، وكل هذا معارِ   منعه من إقامة دينهـي



 شديد. وسعي   جاهدات  ـم
  



ُهْم َسيِ ئَ ـ}َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّالِ  ِهْم َوَلَنْجزِيـَنـَُّهْم ـاتِ َحاِت َلُنَكفِ َرنَّ َعنـْ
 {(7) َأْحَسَن الَِّذي َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

ر هللا كف ِ ح، سيـمان والعمل الصالـيعين أن الذين منَّ هللا عليهم ابإلي
  .السيئات ْبَ هِ ذْ يُ  حسناتِ ـهم، ألن الـعنهم سيئات

خي، من ـال وهي أعمال ،ِذي َكانُوا يـَْعَمُلوَن{}َوَلَنْجزِيـَنـَُّهْم َأْحَسَن الَّ 
ات، فهي أحسن ما يعمل العبد، ألنه يعمل بَّ واجبات ومستحَ 

 ها.ا، وغيَ أيض   مباحاتِ ـال
  



َنا اإلْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسن ا َوِإْن َجاَهَداَك ِلُتْشِرَك بِ  ي َما َلْيَس َلَك ـ}َوَوصَّيـْ
ُتْم تـَْعمَ ـيَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنـَبِ ُئُكْم بِ ـ ُتِطْعُهَما ِإلَ ِبِه ِعْلم  َفاَل    {(8) ُلونَ َما ُكنـْ

اإلحسان ما و ـرهـا، أي: ببن  سْ يناه بوالديه حُ ووصَّ  َن اإلنسانرْ مَ أي: وأَ 
 يءَ سِ يُ هما و قَّ عُ حافظ على ذلك، وال يَـ ـإليهما، ابلقول والعمل، وأن ي

 إليهما يف قوله وعمله.
ليس ألحد علم و  ،ي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلم {ـ}َوِإْن َجاَهَداَك ِلُتْشِرَك بِ 

  .ألمر الشرك الشرك ابهلل، وهذا تعظيم   بصحة
ُتمْ ـيَّ َمْرِجُعُكْم َفأُنـَبِ ُئُكْم بِ ـ}َفال ُتِطْعُهَما ِإلَ  يكم جازِ فأُ  ، تـَْعَمُلوَن{َما ُكنـْ

ورسوله،  إال على طاعة هللا موا طاعتهماكم وقد ِ يْ وا والدَ ر  ـأبعمالكم، فبَ 
 مة على كل شيء.ها مقدَّ ـفإن

  



 {(9) ِحيَ ـالِ ِخَلنـَُّهْم يف الصَّ َحاِت َلُندْ ـوا َوَعِمُلوا الصَّالِ }َوالَِّذيَن آَمنُ 

جنة يف ـخله الدْ ا، فإن هللا وعده أن يُ ح  ـن آمن ابهلل وعمل صالأي: مَ 
حي،  ـحي، من النبيي والصديقي والشهداء والصالـملة عباده الصالـج

حيح والعمل صمان الـدرجته ومرتبته عند هللا، فاإلي بِ سَ على حَ  كل  
حي ـلمن، والصاـعلى سعادة صاحبه، وأنه من أهل الرح ح عنوان  ـالصال

 ى.ـمن عباد هللا تعال
 

   
 

  



 الثانيةاحللقة 

نَ  َة النَّاِس  }َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا اِبَّللَِّ فَِإَذا ُأوِذَي يف اَّللَِّ َجَعَل ِفتـْ
ُ يَـُقوُلنَّ ِإَنَّ كُ َكَعَذاِب اَّللَِّ َوَلِئْن َجاَء َنْصر  ِمْن رَبِ َك لَ  نَّا َمَعُكْم َأَوَلْيَس اَّللَّ

ُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَليَـعْ  (10)َما يف ُصُدوِر اْلَعاَلِمَي ـأبَِْعَلَم بِ  َلَمنَّ َوَليَـْعَلَمنَّ اَّللَّ
  {(11) اْلُمَناِفِقيَ 

ر الصادق هَ ظْ يَ مان، لِ ـمتحن من ادَّعى اإليـى أنه ال بد أن يـما ذكر تعالـل
محن، ـى الهم علـا ال صرب لن الناس فريق  ى أن مِ ـمن الكاذب، بيَّ تعال

 فقال:  ،هم على بعض الزالزلـوال ثبات ل
{ بضرب، أو أ خذ }َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا اِبَّللَِّ َفِإَذا ُأوِذَي يف اَّللَِّ

  :الباطلَ  عَ اجِ رَ يُـ عن دينه، ولِ  دَّ تَ رْ يَـ مال، أو تعيي، لِ 
{} َنَة النَّاِس َكَعَذاِب اَّللَِّ مان ـه عن اإليل جعلها صادَّة  ـأي: ي ،َجَعَل ِفتـْ

 العذاب صاد  عما هو سببه. والثبات عليه، كما أنَّ 
للهوى،  ألنه موافق   ،}َوَلِئْن َجاَء َنْصر  ِمْن رَبِ َك َليَـُقوُلنَّ ِإَنَّ ُكنَّا َمَعُكْم{

يـَْعُبُد   فيهم: }َوِمَن النَّاِس َمنْ فهذا الصنف من الناس من الذين قال هللا
نَ  ر  اْطَمَأنَّ ِبِه َوِإْن َأَصابـَْتُه ِفتـْ ة  انـَْقَلَب اَّللََّ َعَلى َحْرف  َفِإْن َأَصابَُه َخيـْ



َيا َواآلِخَرَة َذِلَك ُهَو الْ  نـْ اْلُمِبُي{  ُخْسَرانُ ـَعَلى َوْجِهِه َخِسَر الد 
 .[11]الـحج:

ُ أبَِ   هذا الفريقـكم بَما يف ُصُدوِر اْلَعاَلِمَي{ حيث أخرب ـْعَلَم بِ }َأَوَلْيَس اَّللَّ
علمه وسعة  صف لكم، فتعرفون بذلك كمالَ الذي حاله كما وُ 

 حكمته.
أي: فلذلك َقدََّر  ،}َوَليَـْعَلَمنَّ اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَليَـْعَلَمنَّ اْلُمَناِفِقَي{

ما ـهر منهم، ال بما ظـهم بيَ ه فيهم، فيجازِ مُ لْ عِ  رَ هَ ظْ يَ ، لِ َحن ا وابتالء  ـمِ 
 ُلوا َلثـَبَـُتوا.ابتُـ  وِ هم لَ ـأن حتجون على هللاـهم قد يـمجرده، ألنـيعلمه ب

  



اَيُكْم َوَما ُهْم }َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا اتَِّبُعوا َسِبيَلَنا َوْلَنْحِمْل َخطَا
ُهْم ـَوَلَيْحِمُلنَّ أَثـَْقالَ  (12)َشْيء  ِإنَـُّهْم َلَكاِذبُوَن  ْم ِمنْ َحاِمِلَي ِمْن َخطَااَيهُ ـبِ 

 {(13) ْفتَـُرونَ ِهْم َولَُيْسأَُلنَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعمَّا َكانُوا يَـ ـ َمَع َأثـَْقالِ َوأَثـَْقاال  

نهم، ويف ى ديـهم للمؤمني إلـراء الكفار ودعوتـى عن افتـر تعالـخبيـ
هم والوقوع يف مكرهم، ـمؤمني من االغرتار بـير الحذـت :ضمن ذلك

 فقال: 
فاتركوا دينكم أو  ،}َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا اتَِّبُعوا َسِبيَلَنا{

  :لكم األمر نُ مَ ضْ واتبعوَن يف ديننا، فإننا نَ  ،بعضه
 : لوهذا األمر ليس أبيديهم، فلهذا قا ،}َوْلَنْحِمْل َخطَااَيُكْم{

. فهذا ال كثيَ و  ال قليلَ  ،َحاِمِلَي ِمْن َخطَااَيُهْم ِمْن َشْيء {ـ}َوَما ُهْم بِ 
حق هلل، وهللا ـلا، فإن ال، ولو رضي به صاحبه، فإنه ال يفيد شيئ  التحم  

 :حكمهف يف حقه إال أبمره وحكمه، و من التصر   العبدَ  نِ مك ِ ـم يـى لـتعال
 .[38]النجم: ُأْخَرى{  َتِزُر َواِزرَة  ِوْزرَ الَّ }أَ 
توهم َحاِمِلَي ِمْن َخطَااَيُهْم ِمْن َشْيء { قد يُ ـما كان قوله: }َوَما ُهْم بِ ـول

ى ـمن دعا إلـهم محوَ ـون، ى كفرهمـالكفار الداعي إل أنَّ  امنه أيض  
ليس عليهم إال ذنبهم الذي ارتكبوه، دون الذنب الذي فعله  ،ابطله



 :مهعن هذا الو  ـحتـرز امه، قال: ي فيبغيهم، ولو كانوا متسب ِ 
َقالَ    .ي عملوهاـهم التـذنوب أي: أثقالَ  ،ُهْم{ـ}َوَلَيْحِمُلنَّ َأثـْ

َقالِ }َوَأثـَْقاال   هم، َأتِـرْ ي بسببهم ومن جُ ـوهي الذنوب الت ،ِهْم{ـ َمَع َأثـْ
ه منه، هذا تُ صَّ متبوع حِ ـوال ن التابعمِ  لكل    :فالذنب الذي فعله التابع

ليه، كما أن ب يف فعله ودعا إتسبَّ  متبوع ألنهـفعله وابشره، وال ألنه
 ب.ه ابلتسب  رُ جْ مباشرة، وللداعي أَ ـها ابلرُ جْ حسنة إذا فعلها التابع له أَ ـال

 :همـشر وتزيينه، وقول{ من ال}َوَلُيْسأَُلنَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعمَّا َكانُوا يـَْفتَـُرونَ 
 .َنْحِمْل َخطَااَيُكْم{}َولْ 

  



ْمِسَي َعام ا ـخَ  }َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نُوح ا ِإىَل قـَْوِمِه فـََلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنة  ِإالَّ 
َناُه َوَأْصَحاَب السَِّفيَنةِ جَ ـفَأَنْ ( 14) ط وفَاُن َوُهْم ظَاِلُمونَ فََأَخَذُهُم ال  يـْ

  {(15) َوَجَعْلَناَها آيَة  ِلْلَعاَلِميَ 

أن هللا و  مكذبة،ـمته يف عقوبة األمم الى عن حكمه وحكـعالخرب تـي
ى ـا عليه الصالة السالم إىل قومه، يدعوهم إلأرسل عبده ورسوله نوح  
  .ادة، والنهي عن األنداد واألصنامالتوحيد وإفراد هللا ابلعب

َلِبَث ِفيِهْم{ نبي     .اا داعي  }فـَ
ي ـفر ـتُ فْ ال يَـ هم، و ـي بدعوتـوهو ال يَنِ  ،ْمِسَي َعام ا{ـ خَ }َأْلَف َسَنة  ِإالَّ 

م يهتدوا، ـلدوا و شُ رْ ا، فلم يَـ هار  ا وجِ ا وسر  هار  ـ وننصحهم، يدعوهم ليال  
عليه  م نوح  ههم، حىت دعا عليهم نبي  ـيانغْ بل استمروا على كفرهم وطُ 

َتَذْر  مه واحتماله، فقال: }َربِ  اَل لْ الصالة والسالم، مع شدة صربه وحِ 
ر ا{َعَلى األَ    [.26]نوح: ْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َدايَّ

 عَ بَ ماء الذي نزل من السماء بكثرة، ونَـ ـأي: ال ،َفاُن{}َفَأَخَذُهُم الط و 
  .من األرض بشدة

 }َوُهْم ظَاِلُموَن{ مستحقون للعذاب.



َناُه َوَأْصَحابَ ـ}َفأَنْ   ه ومن آمن به.لُ هْ أَ  :السَِّفيَنِة{ الذين ركبوا معه َجيـْ
  .أي: السفينة، أو قصة نوح ،}َوَجَعْلَناَها{

أمره  رُ ب الرسل، آخِ لى أن من كذَّ ع هاـ}آيَة  ِلْلَعاَلِمَي{ يعتربون ب
من كل ضيق ا، و ج  رَ فَـ  م   كل هَ   نْ هم مِ ـمؤمني سيجعل هللا لـاهلالك، وأن ال

 ا.خرج  ـم
ها ـعتربون بمي، يـللعالَ  آية  _ ها سَ نْ أي: جِ _  ا السفينةوجعل هللا أيض  

جعلها ها، و رَ مْ هم أَ ـر لها، ويسَّ ـهم أسبابَ ـض لالذي قيَّ  همـرب ِ  مةَ ـرح
 ر .ر  إىل ُقطْ ومن ُقطْ  ،حلـحل إىل مـهم من متاعَ حمل مـهم وتلُ مِ حْ َـ ت

 
   

  


